
“En jävla freakshow” 

Representationer av maskulinitet i svensk wrestling 

Elisabet Edin 

Conny Mejsel och Don Kalif på Survival 2013-05-11. Foto: Fredrik Streiffert 

 

 
 
 
 

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap 

Examensarbete 15 hp   

Genusvetenskap - kandidatkurs 

Handledare: Annika Olsson 

Examinator: Hillevi Ganetz 

Vårterminen 2013 

English title: “A bloody freakshow” Representations of Masculinity in 

Swedish Professional Wrestling 



 
 

“En jävla freakshow” 

Representationer av maskulinitet i svensk wrestling 

Elisabet Edin 

Abstract 
The aim of this thesis is to examine representations of masculinity in the activities of a local 

professional wrestling promotion. After briefly outlining what professional wrestling is, the 

study draws on a body on feminist and intersectional theory which critiques the notion of 

gender as a binary and essential category. The material comprises 10 recorded shows and oth-

er material published on Sthlm Wrestling’s website between 2010 and 2013, and is analyzed 

using a qualitative methodology derived from cultural studies. The thesis argues that there are 

many different types of masculinities in the narrative, which are constructed in relation to 

different power hierarchies such as ethnicity, class, sex and sexuality. The few female wres-

tlers are marginalized, but not sexualized as in the U.S. context. The heels (rule-breakers) are 

found on the borders of social and cultural categories, and there is an explicit SM-narrative 

present. 
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Inledning 
Life, like professional wrestling, is a performative game.1 

 

Fribrottning, eller wrestling,2 är en form av underhållning som är populär i bland annat USA, 

Mexiko och Japan. Uppskattningsvis 50 miljoner amerikaner ser wrestling på tv varje vecka,3 

men för en svensk publik är det ett relativt okänt fenomen. Snarare än en sport är det en form 

av scenkonst som vanligtvis utspelas mellan två män inför en publik, där den ene framställs 

som god och den andre som ond. Brottarna har specifika roller och gimmicks som involverar 

scenkläder, karaktärsdrag och bakgrund, och det dramaturgiska narrativet kring matcherna, 

som ofta kretsar kring hämnd och vedergällning, kan ibland pågå under flera månader.  

Wrestling som fenomen befinner sig på gränsen mellan sport och underhållning, verklighet 

och fiktion och allvar och lek. Vid en första anblick tycks det handla om och hylla tradition-

ella, konservativa maskulina ideal såsom styrka, heder och våld, och det omedelbara budskap-

et kan tyckas enkelspårigt och rent av stötande vid vissa tillfällen. Frågan är vad dessa till 

synes okomplicerade symboler eller tecken säger om oss och vår samtid? Varför problemati-

seras vissa ämnen i wrestlingens narrativ, och andra inte? Hur kommer idéer om makt och 

ojämlikhet till uttryck i en wrestlingkontext? Wrestlingens direkta tilltal som motsätter sig 

varje försök till djupare analys är just det som lockar mig till att försöka förstå wrestling på ett 

djupare plan.  

Fribrottning är som en del av den västerländska populärkulturen både medskapare och åter-

skapare av samhälleliga normer och föreställningar kring genus, klass och etnicitet, och därför 

relevant att undersöka ur ett genusvetenskapligt perspektiv. Jag vill med denna studie under-

söka hur representationer av maskulinitet kommer till uttryck i en svensk wrestlingkontext. Är 

det en hegemonisk maskulinitet som artikuleras som överordnad inom wrestlingen, eller bi-

drar det performativa inslaget till att omkullkasta och utmana maktordningar som är förhärs-

kande i övriga samhället? Kan wrestling vara subversiv genom att utmana stereotypa före-

ställningar om kön, genus och klass? 

                                                        
1 Sharon Mazer, ”’Real Wrestling’ / ’Real Life’”  i Nicholas Sammond (red.) Steel Chair to the Head - Ple-
2 Från engelskans ”professional wrestling”, eller ”pro wrestling”. 
3 Danielle M Soulliere, “Masculinity on Display in the Squared Circle: Constructing Masculinity in Profes-

sional Wrestling” Electronic Journal of Sociology, 2005. 
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Den tidigare forskningen om wrestling ur ett genusperspektiv är tunnsådd, och det finns ingen 

forskning om fribrottning i Sverige över huvud taget, något som motiverar studiens relevans. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur idéer om makt och ojämlikhet kommer till ut-

tryck i en wrestlingkontext, och mer specifikt att undersöka hur representationer av maskulini-

tet artikuleras i verksamheten hos ett svenskt wrestlingförbund. Genus interagerar och kon-

strueras i relation med andra maktordningar som klass, sexualitet och etnicitet,4 varför det är 

relevant och nödvändigt att undersöka hur dessa maktordningar påverkar genusrepresentat-

ionerna. Då tidigare forskning visat att det är en hegemonisk maskulinitet som premieras 

inom wrestling har jag valt att arbeta utifrån två frågeställningar: 

- Vilka representationer av maskulinitet finns i wrestlingen? 

- Hur konstrueras dessa representationer? 

Vad är wrestling? 
Fribrottning är en performativ underhållningsgenre som syftar till att iscensätta verkligt våld 

mellan två eller fler deltagare. De på förhand uppgjorda matcherna utspelas vanligtvis mellan 

en god karaktär – en babyface – och en ond karaktär – en heel. Babyfaces utmärker sig genom 

att följa regler, respektera auktoriteter och bete sig artigt mot publiken, medan heels fuskar, 

bryter mot regler och förolämpar publiken och motståndarna.5 

Brottarna har kontrakt med förbund där de går matcher för att vinna titlar, ofta representerade 

av bälten. Matcherna äger rum i en upphöjd, kvadratisk ”ring” med kantrep och vadderade 

hörnstolpar som ofta används för att tillfoga motståndaren smärta. Reglerna är varierande, 

men de vanligaste sätten att vinna på är genom att hålla ned motståndarens axel i mattan i tre 

sekunder (pin-fall), tvinga motståndaren att ge upp genom ett smärtsamt grepp (submission), 

eller genom att diskvalificera motståndaren. En domare försöker så gott det går att hålla koll 

på reglerna och en konferencier presenterar brottarna när de gör entré. Den rent atletiska delen 

av brottningen utgörs av slag och grepp som wrestlarna utför i samarbete, och trots att effek-

terna av dessa ofta överkommuniceras för att skapa dramatiska effekter är det mycket vanligt 

                                                        
4 Raewyn Connell, Maskuliniteter, Daidalos, Göteborg, 1999 s. 99. 
5 Dessa centrala begrepp är slanguttryck som börjades användas inom wrestlingen i början av 1900-talet. 

”Glossary of Professional Wrestling Terms” Wikipedia 2013-05-26 
http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_professional_wrestling_terms (Hämtad 2013-05-28) 
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att brottarna skadas på riktigt.6 Syftet med uppvisningen är att väcka känslor hos publiken, 

som i sin tur gärna uttrycker dessa känslor på ett explicit sätt. Samspelet mellan brottarna och 

publiken är därmed en central ingrediens i matcherna. 

Wrestling i USA 

Dagens nordamerikanska wrestling är den största influensen till svensk fribrottning och har 

sina rötter i kringresande cirkusar och karnevaler från slutet på 1800-talet. Under 1900-talet 

utvecklades fribrottningen med hjälp av tevens genombrott, och är idag ett dominant inslag i 

amerikansk populärkultur. För närvarande har World Wrestling Entertainment, WWE, så gott 

som monopol på den nationella marknaden efter uppköp av konkurrerande förbund, och utgör 

därmed den mest tongivande rösten inom amerikansk wrestling. Förbundet sänder flera sho-

wer i veckan på kabel-tv och ett antal galor per år via Pay-per-view.7 Dessutom är försälj-

ningen av merchandise och biljetter till shower en stor inkomstkälla för förbundet som börs-

noterades 1999.8 

Den form av amerikansk wrestling som är mest lik den svenska, men som inte varit föremål 

för akademiska studier i någon högre grad, är den som produceras av de mindre förbunden 

som tillsammans utgör The Indy Circuit.9 Storleken på dessa förbund varierar, vissa har kon-

trakt med tv-bolag, men vanligare är att de själva spelar in och säljer eller lägger upp sina 

shower på internet. Den huvudsakliga inkomsten för indieförbunden är biljettförsäljning till 

showerna. 

Wrestling i Sverige 

Wrestling i Sverige är ett relativt nytt fenomen. Det äldsta förbundet, GBG Wrestling, bilda-

des i mitten av 2000-talet och utgör tillsammans med Malmöbaserade Svensk Wrestling Syd 

                                                        
6 M.R Ball, Professional wrestling as ritual drama in American popular culture New York: Edwin Mellen. 

1990 s. 61. 
7 De viktigaste showerna är Monday Night RAW och Friday Night SmackDown! De största galorna är Royal 

Rumble, WrestleMania, SummerSlam och Survivor Series. 
8 ”An IPO for the WWF” NewsHour Extra, 1999-10-19 

 http://www.pbs.org/newshour/extra/features/july-dec99/wwf.html (Hämtad 2013-05-28). 
9 ”List of independent wrestling promotions in the United States” Wikipedia, 2013-05-21 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_independent_wrestling_promotions_in_the_United_States  

(Hämtad 2013-05-28). 
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och Sthlm Wrestling den svenska scenen. De tre förbunden ordnar galor i sina respektive stä-

der ungefär varannan månad.10  

Den huvudsakliga skillnaden mellan amerikansk och svensk wrestling är att i USA utgör den 

ett dominant inslag i populärkulturen där den omsätter mycket pengar, medan den i Sverige 

snarare är en subkulturell företeelse som når en liten del av befolkningen. Shower anordnas 

ofta i nära koppling till klubbvärlden, medan de i USA (och Mexiko) ofta är rena familjetill-

ställningar.11 Svenska fribrottare har heller inte tillgång till tränare och skolor på samma sätt 

som de amerikanska, vilket innebär att scenen domineras av amatörer som sysslar med wrest-

ling på sin fritid.  

Dessa skillnader innebär att wrestlingens form och funktion inte är desamma i Sverige som i 

USA. Att analysera medierad wrestling, skapad av börsnoterade företag, som når miljontals 

tittare, respektive svensk indiewrestling som präglas av en gör-det-själv-anda, är två olika 

saker. Jag vill dock argumentera för att går det att använda forskning om amerikansk wrest-

ling på ett svenskt empiriskt material. Detta på grund av att den svenska wrestlingscenen i hög 

grad använder sig av samma uttryck och innehåller samma grundelement som den ameri-

kanska, samt att den i hög grad är en importerad kulturprodukt. Det gör att det är möjligt att 

tala om en intertextualitet som möjliggör en analys utifrån ett teoretiskt ramverk som hämtar 

inspiration från amerikanska och mexikanska studier. 

Tidigare forskning 
Forskningsfältet kring wrestling är stort, och studier har skrivits inom en rad akademiska di-

scipliner, däribland media- och teaterstudier, sociologi och psykologi. Enligt antropologen 

Heather Levi kan wrestling som forskningsfält delas upp i två olika grenar.12 Den första utgår 

från att wrestling endast reproducerar, och profiterar på, klass- och rasstereotyper och tjänar 

till att upprätthålla en konservativ politisk ideologi. Här återfinns huvuddelen av forskningen 

                                                        
10 Mailintervju med medlem i Sthlm Wrestling genomförd 2013-05-26. Intervjun gjordes endast för att 

inhämta fakta om den svenska wrestlingscenen och har inte använts i analysavsnittet. 
11 Ball s. 57 ff, Heather Levi, The World of Lucha Libre: Secrets, Revelations, and Mexican National Iden-

tity, Duke University Press, 2008.  
12 Levi 2008 s. 137 



5 
 

kring reception och mediekonsumtion.13 Forskare inom den andra grenen menar att detta 

stämmer till viss grad, men att wrestlingens dessutom kan läsas som ett motstånd mot och ett 

utmanande av dessa ideologier.  I nedanstående avsnitt redogör jag för relevant forskning för 

denna studie.  

Wrestling och genus 
Vad gäller genusrepresentationer inom wrestlingen lämnas de oftast oproblematiserade, och få 

forskare har ägnat sig åt analyser av dessa.14 Bland dem som faktiskt har ägnat sig åt att un-

dersöka dem är majoriteten överens om att wrestlingen reproducerar manschauvinistisk 

världssyn som premierar en hegemonisk maskulinitet.15  

Teatervetaren Sharon Mazer argumenterar i Professional Wrestling: Sport and Spectacle för 

att amerikansk wrestling är centrerad kring idén om maskulinitet som något på samma gång 

performativt och essentialistiskt: ”Masculinity is both a cliché and an essence, simultaneously 

an option and an imperative.”16 Diskursen upprätthålls genom två huvudpremisser; för det 

första en uteslutning av kvinnor, för det andra ett förnekande av manlig homosexualitet. Trots 

att kvinnor deltar som brottare, managers och publik så är wrestlingen i slutändan för, av och 

om män. Kvinnors deltagande, menar Mazer, går till största delen ut på att maskera de homo-

erotiska associationerna som kan uppstå i ringen när halvnakna män deltar i en närgången 

kamp om över- och underordning.17 Genom tiderna har det funnits ett antal manliga brottare 

som har frångått den standardiserade hypermaskulina wrestlingidealet och använt sig av trad-

itionellt feminint kodade uttryck såsom fjädrar, glittriga kläder och flärdfull attityd.18 Fram-

ställningen av dessa karaktärer bygger på klichéartade idéer om homosexuella män som dan-

sande, flirtande och sexuellt utmanande varelser, och de är nästan alltid heels. Under de femi-

nina attributen döljer sig dock verkligt aggressiva brottare som kan slåss, vilket tyder på att 

det alltid finns en underliggande essentiell hetero-maskulinitet bakom fjädrarna.19 Förutom att 

vara både performativ och essentialistisk så ser Mazer wrestlingens lek med maskuliniteten 
                                                        
13 Se t ex Patrice A. Oppliger, Wrestling With Masculinity : Nurturing a Culture of Bullies in the United 

States, Mcfarland & Co Inc Pub, 2004, S. Jhally, Wrestling with Manhood: Boys, Bullying & Battering, 
Northampton, MA: Media Education Foundation, 2002 och Soulliere, 2005 

14 Soulliere 2005 s. 1 
15 Levi 2008 s. 138. Begreppet hegemonisk maskulinitet redogörs för i teoriavsnittet. 
16 Sharon Mazer, Professional Wrestling: Sport and Spectacle, University Press of Mississippi, 1998 s. 107 
17 Ibid. s. 115. 
18 Exempelvis Gorgeous George, Goldust och Ric Flair. 
19 Mazer 1998 s. 102. 
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som karnevalisk eftersom den bejakar och hånar, hyllar och kritiserar uppfattningen om vad 

som utmärker en ”riktig” man i vårt samhälle. Hennes slutsats är att representationen av mas-

kuliniteter inom amerikansk wrestling är komplex och innehåller skillnader, men att gruppen 

män framställs som så pass homogen att skillnaderna mellan dem bara är ytliga. 

I The World of Lucha Libre undersöker Heather Levi på vilket sätt den mexikanska versionen 

av wrestling, lucha libre, är en del av en populär nationell tradition med komplicerade poli-

tiska och kulturella undertoner. Genom att själv träna lucha under 1,5 år kommer hon nära sitt 

fält och undersöker hur fribrottningen som signifierande praktik relaterar till olika diskursiva 

fält såsom genus, politik, nationalism, kulturell autenticitet, korruption och massmediering.20 

Vid första anblicken ser lucha libre ut som en hyllning till machismo – en traditionell form av 

maskulinitet som bygger på att underordna kvinnor och andra män.21 Levi menar dock att 

motdiskurser finns, och pekar bland annat på en typ av luchadores som kallar sig Exóticos 

som är män som wrestlar i drag.22 Exóticos i ringen kan läsas som en uppvisning av stereo-

typa och nedvärderande föreställningar om homosexuella män, men Levi menar att genom att 

de kan appropriera feminina attribut men ändå dominera på en maskulin arena så problemati-

serar de därmed ringen som maskulint rum. Luchadoras, kvinnor som brottas, deltar i brott-

ningen på samma villkor som männen, till skillnad från kvinnorna i USA.  

Lucia Rahilly analyserar professionell wrestling som SM-narrativ i artikeln ”Is RAW 

War?”.23 Genom att använda sig av diskursiva analysverktyg argumenterar hon för att wrest-

lingens centrala tema handlar om att tillfoga och ta emot smärta, vilket talar till de av sam-

hället undertryckta behoven att utagera som finns inom varje individ. Wrestlingen utmanar 

skötsamhetsnormerna som reglerar våra kroppsliga praktiker, och utgör ett tillåtande utrymme 

där extrema våldsuttryck skapar en prediskursiv version av kroppen som kött. Rahilly menar 

även att den vaxade, inoljade hypermaskulina kroppen som förväntas attrahera kvinnor rör sig 

estetiskt på gränsen till en form av homosexuell ”butch-drag”, vilket förklarar behovet av att 

inkludera mer eller mindre nakna kvinnor. Genom att inkludera heterosexuella och kärnfa-

miljsorienterade troper i narrativet maskeras länken mellan sexualitet och sadomasochistisk 

(homosexuell) njutning, och därigenom upprätthålls den binära könsuppdelningen och hetero-

sexuella matrisen.  

                                                        
20 Levi 2008 s. xiii. 
21 Ibid.  s. 139. 
22 Ibid. s. 152 ff. 
23 Lucia Rahilly, ”Is RAW War? Professional Wrestling as S/M narrative” i Sammond (red.) 2005 
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I artikeln ”Masculinity on Display in the Squared Circle” undersöker sociologen Danielle 

Soulliere vilken sorts maskulinitet som konstrueras och presenteras inom amerikansk 

mainstreamwrestling.  Resultatet visar att det är en kulturellt dominant, hegemonisk, form av 

maskulinitet där teman kring aggressivitet, dominans, känslomässig återhållsamhet och 

heterosexualitet är de mest utmärkande.24 Undersökningen visade även att maskulinitet kon-

strueras i samarbete med kommentatorerna och publiken, och i motsättning till kvinnor och 

alternativa maskuliniteter. 

Medieforskaren Henry Jenkins argumenterar i sin artikel ”Never Trust a Snake” för att medie-

rad wrestling kan läsas som en form av maskulint melodrama. Dess karaktäriserande ingredi-

enser – homosociala relationer män emellan som utspelas på den offentliga arenan där fysiskt 

våld är det enda sättet att lösa konflikter på – kopplas till traditionellt maskulint kodade gen-

rer. Den narrativa strukturen däremot är följetongsaktig och uppmuntrar till tittarspekulationer 

och skvaller, vilket kan kopplas till traditionellt feminint kodade underhållningsgenrer som t 

ex såpoperan.25 Män förväntas undertrycka sina känslor i den patriarkala samhällsordningen, 

men wrestlingen fungerar som en sanktionerad, kraftfull ventil där det är tillåtet med emot-

ionella utlopp. På samma gång som den fungerar som en känsloventil hjälper wrestlingen till 

att upprätthålla myten om den stoiske mannen.26 Såsom det traditionella melodramat utspelar 

sig wrestlingen i ett dualistiskt universum där den gode och den onde är tydligt urskiljbara och 

åtskilda, där moralisk auktoritet kopplas till fysisk styrka och den onde bara kan vinna genom 

knep och fusk. Jenkins menar att detta kan vara särskilt tilltalande för en manlig arbetarklass-

publik på grund av erfarenheter av att vara socialt underordnad en ekonomisk elit. Inom 

wrestlingen blir den fysiska styrkan avgörande för vem som lyckas tillskansa sig personlig 

frihet.27 Wrestlingen konfronterar den smärtsamma paradoxen att män inom arbetarklassen är 

mäktiga på grund av sitt kön, men sårbara på grund av sin ekonomiska status. Jenkins ger 

därmed ett exempel på hur frågor rörande social rättvisa, särskilt klass, blir förkroppsligade i 

ringen. 

                                                        
24 Soulliere 2005. 
25 Henry Jenkins III, ”Never Trust a Snake: WWF Wrestling as Masculine Melodrama” i Sammond (red.) 

2005 s. 35. 
26 Ibid. s. 36. 
27 Ibid. s. 41. 
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Wrestling som spektakel och ritual 
Det är svårt att tala om tidigare wrestlingforskning utan att nämna Roland Barthes inflytelse-

rika text ”The World of Wrestling” från 1957 där han analyserar wrestling som ett spektakel 

snarare än en sport. Barthes läser wrestling i ljuset av den antika grekiska teatern, som också 

bygger på samma principer kring överdrifter och övermått. Wrestlaren, som framförallt består 

av själva kroppen, är inte en spelare eller hel karaktär, utan endast ett tecken som symbolise-

rar en mänsklig lidelse eller moralisk ståndpunkt, och som måste kunna läsas direkt av publi-

ken. ”The physique of the wrestlers […] constitutes a basic sign, which like a seed contains 

the whole fight.”28 Han menar vidare att matchens ”äkthet” är utan betydelse: ”What the pub-

lic wants is the image of passion, not passion itself.”29 Liksom många forskare efter honom 

uppmärksammar inte Barthes wrestlingens representationer av maskuliniteter eller genus, men 

hans avtryck på wrestlingforskningen genom att förflytta den från en sportkontext till en per-

formativ kontext, går inte att överse.  

I Professional Wrestling as ritual drama använder sig Michael R. Ball av teorier från kritisk 

dramaturgi för att analysera fribrottning som ritual. Traditionellt är ritualen en mekanism som 

syftar till att skapa social sammanhållning, men wrestling som ritual resulterar, enligt Ball, i 

det motsatta. Istället för sammanhållning pekar resultatet mot att det skapar och förstärker 

alienation genom manipulation av värderingar, negativa representationer av minoritetsgrupper 

och stereotypa klassrepresentationer. Ball menar att alternativa beteenden, ideologier och vär-

deringar undersöks ytligt, trivialiseras, stereotypiseras och slutligen förkastas.30 

Sammanfattningsvis har forskning visat att representationer av maskulinitet skapas genom 

uteslutning, och i vissa fall inkludering, av kvinnor, samt genom förnekande av manlig homo-

sexualitet. Maskuliniteten är essentiell och performativ på samma gång, och yttre attribut 

(vare sig det är hypermaskulina eller feminina) är liksom dragartistens, avtagbara, och den 

underliggande hetero-maskuliniteten är konstant. Narrativet kan läsas som en maskulin melo-

dram med sadomasochistiska förtecken, som en ritual eller ett spektakel. De flesta forskare är 

överens om att representationerna inom wrestlingen säger något om värderingar och normer i 

samhället. 

                                                        
28 Roland Barthes, ”The World of Wrestling” i Sammond (red.) 2005 s. 25 
29 Ibid. s. 26 
30 Ball  s. 159 
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Teori 
Studiens teoretiska ramverk består av tre delar. Dessa utgörs av sociologen Raewyn Connells 

modell av hur olika maskuliniteter förhåller sig till varandra, en queer förståelse av kön, genus 

och sexualitet inspirerad av Judith Butler samt ett intersektionellt perspektiv baserad på Nina 

Lykkes förståelse av hur subjektet skapas i skärningspunkten mellan olika maktordningar. 

Studien använder även teorier kring representation från tidigare wrestlingforskning. 

Maskuliniteter 
Begreppet hegemonisk maskulinitet introducerades i genusforskningen under 1980-talet av 

bland andra Raewyn Connell som ett alternativ till könsrollsteori för analys av maktstrukturer 

mellan kvinnor och män. Teorin innebar en nyansering av patriarkatsbegreppet som utgår 

ifrån att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Med hegemonibegreppet blev det 

möjligt att analysera hur olika uttryck för maskulinitet struktureras i ett dominansförhållande 

där en grupp män underordnar kvinnor och vissa män. Den hegemoniska maskuliniteten är 

beteckningen på en överordnad, sanktionerad manlig norm som kopplar samman institutionell 

makt och kulturella ideal. Den utgör idealbilden för vad en ”riktig” man är, den eftersträvans-

värda normen som få, om ens någon, lyckas leva upp till. En vit, rik, medelålders, heterosexu-

ell familjefar kan sägas utgöra den hegemoniska maskuliniteten i det västerländska samhället. 

Denna norm är emellertid under ständig förändring och skiftar mellan olika kulturer och 

tidsepoker.31  

Förutom hegemonisk maskulinitet talar Connell om tre andra maskuliniteter. Delaktiga (com-

plicit) kallar hon de män som inte lever upp till den normativa standarden, men ändå under-

stödjer konstruktionen och skördar frukterna av den. De tillgodogör sig den patriarkala utdel-

ningen men kan samtidigt förhandla med kvinnor, och utgör den hegemoniska maskulinite-

tens stödtrupper. Underordnade (subordinate) maskuliniteter är de som är förtryckta och ute-

stängda från den hegemoniska maskuliniteten. Connell menar att homosexuella är den mest 

tydliga underordnade, men även heterosexuella maskuliniteter kan passa in här, om de kopp-

las samman med femininitet – något som ses som motpolen till maskulinitet. Begreppet mar-

ginaliserad (marginalized) maskulinitet åsyftar män ur andra etniska grupper eller samhälls-

klasser än den hegemoniska, och är en ansats av Connell att föra in andra maktaxlar i sin mo-

                                                        
31 Connell  
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dell. En central aspekt att beakta vid användningen av Connells hegemonibegrepp är att inte 

låta de olika maskuliniteterna fungera som karaktärstypologi över olika sorters män, utan att 

snarare se dem som plats- och tidsbundna dynamiskt föränderliga praktiker, och att fokusera 

på genusrelationerna mellan män.32 Många olika maskuliniteter kan finnas inom samma sub-

jekt och aktiveras i olika situationer, och maskulinitet som kunskapsobjekt är alltid maskulini-

tet i relation till något.33 Connell understryker att andra maktordningar än genus, såsom klass, 

ras och etnicitet har stor betydelse i vårt subjektskapande.  

Då fribrottning till stor del handlar om en uppvisning, och användning, av kroppar menar jag 

att kroppen utgör en central del i wrestlingkaraktärernas maskulinitetsskapande. Med begrep-

pet kroppsreflekterande praktiker syftar Connell på en förståelse av kroppar som något annat 

än neutrala objekt. Hon argumenterar inte för att maskuliniteten bör ses som essentiell, utan 

för en position ”där kroppar ses som deltagare i socialt handlande, i skapandet och formandet 

av vägar för socialt uppträdande.”34 Kroppars faktiska materialitet påverkar de sociala struk-

turer som definierar människor, t ex kan ålder eller fysiska begränsningar påverka hur mas-

kulinitet konstitueras. Med andra ord är kroppars agens med och formar den sociala praktiken, 

utan att vara biologiskt determinerade.35 

Queerteori 
Judith Butler ifrågasätter uppdelningen av kön och genus, och hävdar att kön såväl som genus 

är en social konstruktion. Det är omöjligt att vara ett subjekt innan inträdet i diskursen; det 

finns ingen sanning, i form av biologiskt kön, som ligger bakom det socialt skapade. Allt kon-

strueras med hjälp av språket i en livslång interaktionsprocess där vi skapar och blir man eller 

kvinna. Vi producerar en imitering av könad identitet genom upprepade handlingar som kopp-

las till maskulinitet eller femininitet. Därigenom blir kön en performativ akt – någonting vi 

gör snarare än är.  

Butler menar att de enda valbara positionerna för individer i samhället antingen är man eller 

kvinna, och att dessa positioner ställs i motsats till varandra, samt förväntas åtrå varandra. För 

att lyckas i föreställningen om att vara en ”riktig” man eller kvinna måste det råda en överens-

                                                        
32 Connell s. 100 
33 Ibid. s. 67 
34 Ibid. s. 87. 
35 Ibid. s. 83ff 
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stämmelse mellan kropp, uppträdande och begär.36 Det vill säga: en biologisk manskropp 

måste socialt och mentalt uppträda maskulint och dessutom begära en biologisk kvinna som 

uppträder feminint. Avvikelser från den heterosexuella matrisen påverkar genusbegripligheten 

och möjligheten att uppfattas som en riktig man eller kvinna avtar. Med den heterosexuella 

matrisen syftar Butler alltså på samhällets antaganden om att sexuellt begär bör riktas hetero-

sexuellt. Förståelsen av genus som en social temporalitet utan någon inre kärna innebär även 

att genusupprepningen kan göras ”fel” eller misslyckas. Därigenom uppstår genusförskjut-

ningar, och de genuspositionerna som anses möjliga blir fler.37 Genusförskjutningar förstår 

jag som centrala delar i Butlers resonemang då de öppnar upp för en existens utanför de bi-

nära könspositionerna ”kvinna” och ”man”. 

Även Butlers idéer om den subversiva parodin har jag funnit användbara för min analys. En-

ligt Butler kan genusimitation i form av kulturella praktiker som drag och cross-dressing fun-

gera subversivt då de påminner om ”det fullständigt tillfälliga i relationen mellan kön och 

genus”.38 Uppfattningen om det naturliga sambandet mellan kön och genus destabiliseras ge-

nom genusimitationens kopia utan original. Flera wrestlingforskare framhåller att fribrottning 

innehåller element av drag genom att den iscensätter en form av hypermaskulinitet. Att mas-

kulinitet och femininitet görs performativt, oberoende av biologiskt kön, är en tanke som i 

hög utsträckning influerat denna studie, och jag menar att denna performativitet blir extra 

tydlig i en wrestlingring. Att dessutom olika maskuliniteter och femininiteter inte bara kon-

strueras som varandras motsatser utan även i relation till varandra är även det en central tanke 

i undersökningen. 

Intersektionalitet 
Inom genusforskningen har under de senaste decennierna begreppet intersektionalitet fått stort 

genomslag, och även en del kritik. I denna studie använder jag mig av Nina Lykkes förståelse 

av begreppet som går ut på att andra maktordningar än genus – som ras, etnicitet, sexualitet, 

klass och funktionalitet – är avgörande för vårt subjektskapande, och att subjektet blir till i 

skärningspunkter på dessa maktaxlar.39 En intersektionell analys synliggör sammanhangen 

och kopplingarna mellan olika maktasymmetrier. Subjektets positioner skapas dock inte addi-

                                                        
36 Judith Butler, Genustrubbel : feminism och identitetens subversion, Göteborg: Daidalos, 2007 
37 Ibid. s. 220 
38 Ibid. s. 216 
39 Nina Lykke, ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, i KVT 2003:1 s. 48. 



12 
 

tivt genom att en maktasymmetri läggs på en annan, utan analysen utgår ifrån att dessa olika 

kategorier dynamiskt interagerar och att de därigenom inte kan tolkas som separata dimens-

ioner. Detta är även något som Connell uppmärksammar i sin modell över maskuliniteters 

inbördes relationer, utan att använda begreppet i fråga. 

Metod och material 

Urval och avgränsningar 
Studiens syfte är att undersöka representationer av maskulinitet hos narrativet hos ett svenskt 

wrestlingsförbund, och eftersom jag bor i Stockholm föll det sig naturligt att välja förbundet 

Sthlm Wrestling. Det jag önskar studera är hur Sthlm Wrestling framställer sig själva inför en 

publik, och fokus på undersökningen ligger därför på de genusrepresentationer de förmedlar, 

inte på vilka avsikter, åsikter och motiv personerna bakom de fiktiva karaktärerna har. Detta 

motiverar valet av primärmaterial. 

Det empiriska materialet består av videor, texter och bilder som Sthlm Wrestling publicerat på 

sin webbsida mellan november 2010 och maj 2013.40 Totalt handlar det om cirka 120 inlägg 

av varierande längd och karaktär. Mitt huvudsakliga fokus ligger på de 10 filmade galorna, 

som var och en är runt två timmar lång, samt videoklippen som syftar till att bygga narrativet 

inför dessa. Materialet består även av mina egna fältanteckningar från galorna Hostile Takeo-

ver och Survival. 

Metod 
Studiens metod är av kvalitativ art och tar avstamp i en cultural studies-tradition. I detta av-

snitt redogörs för de två metodologiska ingångarna som består av Roland Barthes semiotik 

och Stuart Halls representationsbegrepp. 

Semiotik   

Semiotik kan ses som en form av tillämpad lingvistik, och är studiet av tecken som kan utgö-

ras av text, tal, bilder, ljud, gester och objekt. Arthur Asa Berger menar att ”det mest grund-

läggande begreppet inom semiotiken är tecknet: semiotiska teoretiker betraktar människorna 
                                                        
40Sthlm Wrestlings webbsida: http://sthlmw.blogspot.se  

Sthlm Wrestlings youtube-sida: http://www.youtube.com/user/sthlmwrestling (Hämtade 2013-05-28). 
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som teckentolkande varelser.”41 Liksom Barthes vill jag läsa populärkultur som ett språk ge-

nom vilket mening kommuniceras, och ansluter mig därmed till antagandet att mening inte 

skapas genom det materiella utan snarare genom vårt gemensamma språksystem. Barthes skil-

jer på två olika meningsnivåer: den denotativa, beskrivande nivån, och den konnotativa, me-

ningsskapande nivån.42  

Denotation rör den bokstavliga innebörden hos en term, bild eller ljud etc. På en denotativ 

nivå kan t ex wrestling läsas som en sportliknande tävling mellan två män där båda försöker 

vinna över motståndaren. Konnotation är de kulturella, historiska, symboliska och känslo-

mässiga innebörderna som knyts till en term, bild eller ljud etc.43 I ”The World of Wrestling” 

läser Barthes fribrottning som en text bestående av meningsbärande tecken. Han drar slutsat-

sen att på en konnotativ nivå kan fribrottning läsas som ett spektakel, vars syfte är att visa upp 

en kamp mellan det människan förstår som Ondska och Godhet. I förlängningen menar Bart-

hes att det är en teatralisk gestaltning av synen på rättvisa i vårt samhälle.44  

Valet av semiotisk metod grundar jag på att wrestling som fenomen rymmer rikliga mängder 

symboler, eller tecken, som syftar till att kommunicera mening utan ord. En semiotisk metod 

lämpar sig även väl med studiens teoretiska ingångar, då både Connell och Butler intresserar 

sig för handlingar och språk som meningsbärande praktiker. 

Representation 

Representation hänger på många sätt ihop med semiotiken, och är benämningen på den pro-

cess genom vilken medlemmar av en kultur använder språk för att producera mening.45 Språk 

innebär här inte bara det talade eller skrivna språket, utan alla former av kommunikation som 

kan sägas vilja kommunicera en tanke, känsla eller idé. Det kan handla om musik, gester, klä-

der eller tv-sändningar.  

 

 

 

                                                        
41 Arthur Asa Berger, Kulturstudier: nyckelbegrepp för nybörjare, Studentlitteratur, Lund, 1999 s. 70. 
42 Roland Barthes, Elements of semiology, 18. pr., Hill and Wang, New York, 1994 s. 89 ff. 
43 Berger s. 79. 
44 Barhtes i Sammond (red.) 2005.  
45 Stuart Hall (red.), Representation: cultural representations and signifying practices, Sage, London, 1997 

s. 13. 
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It is by our use of things, and what we say, think and feel about them – 

how we represent them – that we give them a meaning. In part, we give 

objects, people and events meaning by the frameworks of interpretation 

which we bring to them. In part, we give meaning by how we use them, 

or integrate them into our everyday practices.46 

Enligt Stuart Hall har ting i den materiella världen ingen uppenbar mening förrän vi, genom 

vårt gemensamma språksystem, ger dem mening. Ett trafikljus betyder inget i sig, men vi har 

kommit överens om att rött betyder ”stopp” och grönt ”gå”. Den röda färgen fungerar som ett 

tecken för ”stopp”, men kan även representera passion, kommunism eller jul, beroende på 

kontext. För att kommunicera mening till andra måste det därför finnas en viss kulturell över-

ensstämmelse i hur dessa koder, eller tecken, ska tolkas. Mening är således historiskt och 

platsmässigt bunden, och dessutom kopplad till de inblandade människorna, något även Bart-

hes understryker i sin förståelse av den konnotativa meningsnivån. 

I denna studie analyseras wrestlingen som en meningsbärande text uppbyggd av tecken. De 

tecken jag fokuserar på handlar om hur deltagarna uttrycker sig via kläder, handlingar och tal. 

Därefter kopplar jag dessa tecken till representationsbegreppet – vad står dessa tecken för, vad 

representerar de?  

Jag vill dra en parallell mellan denna socialkonstruktionistiska syn på meningsskapande, och 

feministisk kritik av vetenskaplig objektivitet. Donna Haraway menar att vetenskapen i hög 

grad utgått ifrån priviligierade grupper i samhället och skapat kunskap som utger sig för att 

vara universell, när den snarare är påverkad av subjektiva föreställningar om världen. Det är 

därför viktigt att som forskare definiera sin egen position och funktion i det vetenskapliga 

arbetet för att skapa en mer inkluderande kunskapsproduktion.47 I en studie som handlar om 

att tolka symboler är detta av särskild relevans, då mina egna erfarenheter och föreställningar 

med största sannolikhet påverkar tolkningen. Att sträva efter vetenskaplig objektivitet kan ge 

en illusion av att vara en neutral avtäckare av sanning, en sanning som i själva verket är fär-

gad av subjektiva föreställningar om världen. Genom att tydligt och genomgående redogöra 

för mina genusvetenskapliga utgångspunkter hoppas jag kunna undvika att reproducera en 

sådan typ av kunskap. 

 

                                                        
46 Hall (red.) s. 3. 
47 Donna Haraway, Apor, Cyborger och kvinnor. Att återuppfinna naturen, Brutus Östlings bokförlag Sym-

posion, Eslöv, 2008 s. 231 
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Tillvägagångssätt 
Då materialet är omfångsrikt har jag använt mig av en sorts hermeneutisk läsning där jag bör-

jar med att närma mig materialet på en översiktlig nivå för att sedan gå vidare och göra djup-

läsningar av teman jag tolkar som meningsbärande, och vilka kan svara på studiens frågeställ-

ningar.  

Till att börja med läste jag allt publicerat material på Sthlm Wrestlings webbsida. Under detta 

steg gjorde jag noteringar om meningsbärande teman och innehållsrika avsnitt som jag tol-

kade som relevanta för min forskningsfråga. Nästa steg innebar en viss kvantifiering då jag 

listade samtliga brottare och övriga medverkande, och noterade huruvida de är heel, babyface 

eller tweener (en ”inbetweener” är en moraliskt tvetydig karaktär mellan babyface och heel).48 

Ett analysschema skapades där dessa uppgifter fördes in tillsammans med andra uppgifter 

rörande brottarnas karaktärer. De variabler jag fokuserade på var klass (överklass, arbetar-

klass), etnicitet (svensk, icke-svensk), sexualitet, och genus (femininitet, maskulinitet). De 

tillsynes binära variablerna motiverar jag dels med att mycket i wrestlingnarrativet baseras på 

just motsatser, dels med att dessa variabler ofta kommunicerades på ett sådant övertydligt sätt 

att jag tolkade dem som meningsbärande. Det jag tog hänsyn till i analysen var karaktärernas 

beteende, utseende och tal, samt deras tillskrivna identiteter, det vill säga, hur de beskrevs av 

andra brottare och i texter.  

Efter att ha gjort dessa scheman fortsatte jag med att återvända till materialet och göra djup-

läsningar av de avsnitt jag tidigare noterat som särskilt intressanta för mina frågeställningar. 

Vid denna läsning antecknade jag även vad kommentatorerna sade på galorna, något som 

gjordes på grund av att jag vid den översiktliga läsningen observerade att karaktärernas mas-

kulinitet konstruerades i samarbete med publiken och med de i efterhand pålagda kommenta-

torspåret. Under arbetets gång närvarade jag även vid de två galorna Hostile Takeover och 

Survival. 

Disposition 
Analysen inleds med en kort introduktion av förbundet Sthlm Wrestling. Därefter följer ana-

lysen som består av fyra teman som jag arbetat fram genom min översiktliga läsning, och som 

jag förstår som betydelsebärande i det empiriska materialet. Dessa teman är indelade i de tre 

                                                        
48 Brottaren Conny Mejsel befinner sig enligt min analys i en sådan mellanposition genom att inkorporera 

drag av både face och heel i sin persona. ”Glossary of Professional Wrestling Terms” Wikipedia 2013-05-
26  http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_professional_wrestling_terms (Hämtad 2013-05-28). 



16 
 

avsnitten Klass och etnicitet, Sexualitet samt Kön. Utifrån dessa teman genomförs analysen 

med hjälp av det teoretiska ramverket och de metodologiska verktygen. Studien avslutas med 

en sammanfattande diskussion. En förteckning över samtliga brottare och övriga medver-

kande finns i en bilaga. 

Analys 

Sthlm Wrestling - Bakgrund 
Sedan 2010 har Sthlm Wrestling producerat elva galor i vilka 36 brottare medverkat i cirka 50 

matcher.49 Av dessa brottare identifierar jag 20 som heels, 15 som babyfaces samt en som 

tweener. Förutom brottarna har 18 karaktärer medverkat som managers, ringsirener, domare 

etc.50 Förbundets fiktive ägare, Messiah Hallberg, har sedan andra galan i ordningen enväldigt 

härskat över brottarna. Under slutet av 2012 uppstod en dispyt om ägandeskapet med Kung-

liga Dramaten, vilket kom att prägla narrativet fram till maj 2013.  

Jag vill förtydliga att citaten i analysen inte speglar förbundets verkliga åsikter, och att även 

kommentatorerna är en del av showen. Kontroversiella yttranden används för att väcka käns-

lor och skapa ”hetta” (heat) som är ett av grundelementen inom wrestlingvärlden. Liksom 

brottarna, är det mycket vanligt att kommentatorerna intar rollen som heel eller babyface.  

Klass och etnicitet 
Många forskare har pekat på att wrestling är en arena där frågor kring sociala, kulturella, poli-

tiska och ekonomiska villkor problematiseras.51 Enligt Jenkins definieras USA utifrån sin 

acceptans av olikheter, medan andra länder stämplas som enhetliga, vilket har resulterat i att 

amerikansk wrestling är full av stereotyper som i många fall kan anses vara rasistiska.52 Då 

etniska och klassmässiga markörer uppfattas som viktiga i konstruktionen av en brottarkarak-

                                                        
49 Det är svårt att fastställa exakt hur många brottare som medverkat och hur många matcher som ägt 

rum, då det är vanligt att matcher inte blir av, eller att brottare byts ut i sista sekund. 
50 Begreppet ringsirener förklaras närmare i avsnittet Kön. 
51 Nicholas Sammond, ”Introduction: A Brief and Unnecessary Defence of Professional Wrestling” i Sam-

mond (red.) 2005 s. 15 
52 Jenkins i Sammond (red.) 2005  s. 60 f 
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tär, torde det vara relevant att undersöka hur de samspelar i konstruktionen av maskuliniteter, 

något jag ämnar göra i följande avsnitt. 

I mitt material är klasskonflikten central. Presidenten Messiah Hallberg, som ibland även ger 

sig in i ringen, gestaltar en ond kapitalist som inte drar sig för att utnyttja och plåga sina brot-

tare på olika sätt med hjälp av sin maktfullkomliga position som ägare. Genom att inneha ka-

pital besitter han makt, och kan på egen hand bestämma vilka som får gå matcher mot 

varandra och hur dessa matcher ska se ut. Den onde ägaren är en vanlig trop inom amerikansk 

wrestling, som gestaltar det ojämlika förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Till 

skillnad från i verkligheten, argumenterar Jenkins, är det i wrestlingen möjligt för den ekono-

miskt underordnade mannen att besegra den onde kapitalisten genom sin fysiska styrka, något 

han menar är den mest grundläggande källan till wrestlingens enorma popularitet.53  

Messiahs karaktär representerar antitesen till wrestlingens förmodade publik, som i Stock-

holm kan sägas utgöras av personer från en subkulturell medel- och arbetarklass.54 Han filmas 

i exklusiva miljöer, dricker dyr cognac i Chesterfieldfåtöljer, klär sig propert i pastellfärgade 

kostymer, ”backslick” och käpp, och tar varje tillfälle att håna publiken på grund av dess då-

liga smak, fulhet och allmänna bonnighet. I ringen är han dock sårbar, något som bl a visar sig 

i matchen på Sadism Rules där han och Dr. Sadism förlorar mot nationalromantiske babyfacet 

Wrangel, vilket kan läsas i ljuset av Jenkins teori. Messiah är ganska liten och smal, och har 

en nästintill pojkaktig uppsyn, något som kontrasteras mot brottarnas ofta mer muskulösa och 

längre kroppshyddor. Detta gör det möjligt att besegra honom i ringen, trots att han såsom alla 

heels, ofta fuskar och fegar när chansen ges. Kontexten, i detta fall i respektive utanför ringen, 

definierar vilka maktordningar som aktiveras och vilka representationer av maskuliniteter som 

blir mäktiga.55 

Något som framkom i analysschemat av karaktärerna var att de goda i regel kommer från ar-

betarklassen, och de onda från överklassen. Detta är något som även stämmer in på ameri-

kansk wrestling och populärkultur i allmänhet – det är lättare att identifiera sig med en karak-

tär som är i underläge och som kämpar mot alla odds, än en ekonomiskt priviligierad karak-

tär.56 

                                                        
53 Jenkins i Sammond (red.) 2005 s. 64 
54 Detta baserar jag på konstruktionen av konflikter mellan Messiah och publiken. Wrestlingens status 

som låg- och populärkulturell företeelse i USA har uppmärksammats av många forskare bl. a Jenkins i 
Sammond (red.) 2005. 

55 Jfr. Lykke 2003, Connell 1999, Hall (red.) 1997. 
56 Jenkins i Sammond (red.) 2005 s. 58. 
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Bröderna T.N.T och ”Hardcore” Hampus är tydliga representationer av detta. De bor på en 

gård utanför Uppsala där de tränat tillsammans i en lada i tolv år. Deras ekonomiska situation 

är utsatt, och Kronofogden är dem ständigt i hasorna vilket innebär att de bokstavligt talat 

slåss för sin överlevnad i wrestlingringen. De kallas ofta ”bönder”, något jag menar refererar 

både till deras ekonomiska och platsmässiga position, vilket i förlängningen placerar dem i en 

marginaliserad maskulinitet.57 

”I längden betyder hård träning mer än designerunderkläder och brun-utan-sol”58, sammanfat-

tar T.N.T situationen inför en match mot heelen Ken Malmsteen. Här uppstår en förhandling 

kring maskulinitetens gränser genom att T.N.T hävdar att Malmsteens maskulinitet bara be-

står av avtagbara attribut, yta och fåfänga. T.N.T må vara ekonomiskt underordnad, men han 

är i alla fall inte kvinna, något han implicit menar att Malmsteen är. Hans ointresse inför 

mode och ytlighet (hans kläder består av shorts och en t-shirt med avklippta ärmar) blir ett 

meningsbärande tecken och ett vapen i kampen om vem som är ”mest man” och resulterar i 

att klass och genus interagerar i konstruktionen av maskulinitet. 

Representationer av medelklass lyser med sin frånvaro i narrativet. Kanske beror detta på 

wrestlingens benägenhet att prioritera ytterligheter framför representationer av genomsnittlig-

het. Det går att reflektera kring huruvida publiken kanske gestaltar denna genomsnittlighet – 

genom att befinna sig i en medelklassposition fungerar de som åskådare till det moraliska 

spektaklet mellan de klasspositioner som inte lever upp till ett medelklassideal. Avsaknaden 

av medelklassfigurer är en intressant fråga som denna studies omfattning tyvärr inte tillåter en 

närmare undersökning av. 

Även brottarnas etnicitet kan kopplas till klassdimensionen, och det visar sig att utländsk bak-

grund i  stor utsträckning sammanfaller med att befinna sig i arbetarklassen. Detta förhållande 

illustreras tydligast med karaktären Stanislaw som är en svartjobbare från Polen. Av samtliga 

karaktärer är det han som allra tydligast ger uttryck för sin nationalitet och klasstillhörighet. 

Detta gör han genom att spela på stereotypa föreställningar av polacker som alkoholiserade 

byggjobbare. Karaktärer med bakgrund utanför Europa är mycket marginaliserade i förbundet 

och den vita hudfärgen dominerar. Tre brottare från Latinamerika – Aguila Roja, El Duardo 

och Fenix Muerte – är de enda undantagen. 

                                                        
57 Jfr. Connell s. 105. 
58 Retard Returns http://www.youtube.com/watch?v=pAA5cIkE71A (Hämtad 2013-05-28). 
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Jag kommer krossa honom, jag kommer skicka tillbaks honom  

till blåa linjen där han kommer sitta tiggandes i nåt jävla hörn  

med resten av sin sort.59 

 
Ovanstående uttalande gör Ken Malmsteen inför sin match med babyfacet El Duardo. Föru-

tom att besegra honom hotar han att ”skicka tillbaks honom” dit han hör hemma, som Ken 

anser vara någonstans längs blå linjen.60 Mycket av Kens karaktär bygger på att han bor i Va-

sastan i Stockholms innerstad. Det framkommer aldrig var El Duardo bor, bara att han ur-

sprungligen kommer från Chile. Ändå vill Ken automatiskt placera honom i förorten, och gör 

därmed en direkt koppling mellan hans etnicitet och hans klasstillhörighet. Messiah förklarar 

hur han har hjälpt El Duardo till ett bättre liv: 

Vi har skönheten, Ken Malmsteen, direkt från Vasastan, från högborgen, 

från överklassen. Vi har El Duardo, den lilla pojken, det fattiga barnet, 

som står där, smaskande på en banan, innan han kom till Stockholm 

Wrestling. Och jag hjälpte honom, jag har gett honom allt han har… han 

har nu kläder, hans mamma har äntligen fått kläder på sig, hans pappa, 

har han i och för sig inte sett, men jag kan tänka mig att han har kläder 

också, där han befinner sig. 61 

 
Här lyckas Messiah ringa in många fördomar om chilenare samtidigt som han framställer sig 

själv som någon som den postkoloniala feministen Gayatri Chakravorty Spivak skulle defini-

era som en ”vit man som räddar bruna kvinnor (och barn) från bruna män.”62 Även kommen-

tatorerna ger uttryck för stereotypa och rasistiska föreställningar om latinos under El Duardos 

matcher. Han är ”het som en feferoni”, ”kvick som en vessla” och ”eldig”.63 Samtidigt är han 

babyface, och vinner matchen mot Malmsteen till publikens jubel. Heels har ofta rasistiska 

åsikter, det är ett enkelt sätt att väcka publikens ilska. Babyfaces däremot skapar ofta allianser 

över rasgränser mot den ekonomiska övermakten.64  

                                                        
59 There Will Be Blood  http://www.youtube.com/watch?v=WyqctY4YdFI (Hämtad 2013-05-28). 
60 Blå Linjen är en av tre tunnelbanelinjer i Stockholm och går mellan Kungsträdgården i innerstaden och 

Akalla/Hjulsta i stadens norra förorter. 
61 ”Ken Malmsteen vs. El Duardo på Sadism Rules” http://sthlmw.blogspot.se/2012/11/ken-malmsteen-

vs-el-duardo-sadism-rules.html?q=el+duardo  (Hämtad 2013-05-28). 
62 Begrepp formulerat som en illustration av den koloniala synen på bruna kvinnor som förtryckta offer i 

behov av räddning från den vita västvärlden, vilket t ex legitimerar kriget mot terrorismen.   
63 Santa Slaughter http://www.youtube.com/watch?v=CeZp2COZF54, There Will Be Blood 

http://www.youtube.com/watch?v=WyqctY4YdFI (Hämtade 2013-05-28). 
64 Jenkins i Sammond (red.) 2005 s. 59. 
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Douglas Battema skriver att ”drawing upon cultural stereotypes provides an efficient short-

hand method for developing viable characters.”65 Istället för att lägga ned tid på att skapa en 

trovärdig bakgrundshistoria och personlighetsutveckling till en karaktär låter man istället en 

kulturell stereotyp göra jobbet. Battema menar att wrestlingens användning av rasifierade och 

etniska stereotyper skapar grogrund för recentralisering av en vit medel- eller arbetarklass-

maskulinitet.  

Både El Duardo och Aguila Roja har managers, något jag menar kan läsas som uttryck för ett 

specifikt behov kopplat till att befinna sig i en marginaliserad maskulinitet. Resonemanget 

kring managers olika funktioner återkommer jag till i avsnittet om kön. 

Under slutet av 2012 lyckas Dramaten med regissören Nils Poletti i spetsen lura till sig ägan-

deskapet av Sthlm Wrestling från Messiah. Då Messiah representerar den ekonomiska eliten i 

samhället, tillhör de nya ägarna den kulturella eliten. De hymlar inte med att de föraktar 

publiken och brottarna, som de anser vara ointelligenta och oförfinade. På Hostile Takeover 

arrangerar de kulturskola, något Poletti menar att publiken är i stort behov av. Den består av 

högläsning ur Withold Gombrowicz dagböcker, och möts av högljudda protester från publi-

ken.66 ”Mindre bok, mera slåss!”, skriker någon. Stureplan och Dramaten är meningsbärande 

tecken som symboliserar överklassen, men på olika sätt. Messiah representerar en ”bratkultur” 

som på många sätt står i stark kontrast till den intellektuella kultureliten som Dramaten och 

författare som Withold Gombrowicz står för. Sammantaget handlar det om att både Messiah 

och Poletti är onda maktutövare, och publiken förväntas känna sig alienerade från dem och 

därmed identifiera sig med den arbetarklass som babyfacen representerar. Jag vill dock mena 

att det är stor skillnad på dessa olika maktutövare, något som främst kommer till uttryck i 

form av en sexuell diskurs. 

Sexualitet 
Levi gör en intressant analys av sitt material där hon finner att mycket tidigare forskning end-

ast fokuserat på lucha libre som en iscensättning av machismo. ”Being a man is being on top” 

är devisen inom denna diskurs, och man menar att det lucha går ut på är inte att knocka sin 

motståndare, utan att göra sin motståndare inkapabel, förnedrad och hjälplös. Förloraren pla-

ceras i en feminin position och vinsten kan läsas som en ”mim-våldtäkt” genom att förloraren 

                                                        
65 Douglas Battema och Philip Sewell, ”Not Quite Heroes: Race, Masculinity and Latino Professional Wrest-

lers” i Sammond (red.) 2005  s. 267. 
66 Withold Gombrowicz, polsk romanförfattare och dramatiker (1904–69). 
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avmaskuliniseras. Manlig homosexualitet i Mexiko, menar Levi, uppfattas i hög grad som ett 

spel kring dominans och underordning, där den enda som riskerar avmaskulinisering och att 

stämplas som fjolla (maricon) är den penetrerade mannen som inte lyckats försvara sig själv. 

Att som man penetrera en annan man är snarare ett tecken på en välutvecklad maskulinitet.67 

Levi menar dock att lucha libre kan läsas på andra sätt rörande genusrepresentationer och att 

motläsningar är möjliga. Hon tar Exóticos som exempel, män som slåss i drag, som hon me-

nar problematiserar ringen som maskulint rum genom att vinna matcher. Divino Exótico är en 

manlig wrestlingkaraktär som använder sig av feminina attribut utan att konnotera till manlig 

homosexualitet. Levi anmärker att hans androgynitet bidrar till att problematisera den binära 

könsuppdelningen och den manliga dominansen i ringen, något som kan läsas som en genus-

förskjutning.68 

In other words, it is a performance that displays many of the elements of 

machista discourse – male strength, male power, masculinity as an act of 

struggle - but places them in a context that disrupts the hegemony of ma-

chismo’s terms.69 

 
Mazer menar att wrestlingen kan läsas på två nivåer, en diskursiv och en semiotisk, rörande 

sexualitet. ”Fiercely heterosexual and heterosexist in its discourse, professional wrestling […] 

converges on the homoerotic in its semiotics.”70 I mitt material blir förhandlandet kring (man-

lig) sexualitet allra mest explicit i fejden mellan gode Stanislaw och onde Fenix Muerte. På 

Payback 7 gör Fenix, som kommer från en mexikansk cirkusfamilj, entré iklädd små leopard-

kalsonger, rosa boots och zombiesminkning, i sällskap med sin manager Maestro Fatzo. 

Kommentatorerna reagerar häftigt: 

Det här är en freakshow! Dom här två har ingenting i wrestlingen att göra!  

Det här är en skam, titta på den här killen…nåt jävla cirkusfreak som är 

nån blandning av skäggiga damen å nån jävla säl!71 

 
Kommentatorerna påpekar även att Stanislaw är uppfostrad i en konservativ katolsk familj i 

Polen, och att han därför befinner sig i ett psykologiskt underläge inför den exotiske Muerte. 

Muerte inleder matchen genom att jucka mot domaren, och resten fortsätter i samma stil. Vid 
                                                        
67 Levi s. 176. 
68 Jfr Butler s. 220. 
69 Levi s. 176. 
70 Mazer 1998 s. 6. 
71 Payback 7 http://www.youtube.com/watch?v=A0gZgTOubLQ&list=PLD0BEBEE203D85BD6 (Hämtad 

2013-05-28). 
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ett tillfälle tungkysser han Stanislaw, något som får polacken helt ur spel, vilket möjliggör för 

en vinst för Muerte genom en fallseger med tillhörande höftjuck.  

Efter matchen misshandlar Stanislaw Muerte, vilket indikerar att fejden inte är över. På Tor-

pedoes of Truth möts de igen, och Stanislaw förklarar att efter förra matchen tror hans familj 

och hela Polen att han är bög, och att han därför inte kan återvända till sitt hemland. Han ser 

fram emot att hämnas på Muerte, men matchen visar sig bli en upprepning av den föregående. 

Muerte använder en dildo för att knocka Stanislaw, vilket gör att han diskvalificeras och Sta-

nislaw vinner matchen.72 Efter galan förklarar Stanislaw att han fortfarande inte kan återvända 

till Polen eftersom han vann på ett så förnedrande sätt. För att återupprätta sin heder har han 

”likviderat” Muerte. Resultatet av detta ser vi i form av Muertes rosa, glittriga boots som 

sticker ut från en ihoprullad matta som Stanislaw kastar ut för ett stup.73 

Ovanstående händelse är ovanlig i wrestlingnarrativ, och varken före eller efter har det antytts 

att någon brottare dödat sin motståndare i Sthlm Wrestling. Det är ett klassiskt hatbrott som 

drabbar Muerte som dödas på grund av sin homosexualitet, något som kan förstås som ett 

extremt uttryck för heterosexuella mäns underordnande av homosexuella män.74 Butler skri-

ver att ”[d]istinkta genus hör till det som ’gör människor’ av individerna i den moderna kul-

turen; faktum är att vi regelmässigt straffar dem som inte lyckas manifestera sitt genus på det 

rätta sättet.”75 Muerte misslyckades manifestera genus på ”rätt” sätt och blir därför straffad för 

det. Genom att låta dådet utföras av Stanislaw, som är opåverkad av den svenska toleransdis-

kursen kring hbtq, möjliggörs för homofoba och diskriminerande handlingar som tillskrivs det 

icke-svenska. Han försöker återupprätta sin maskulinitet genom att förinta homoerotiska eller 

feminina associationer som kan kopplas till honom, och eftersom hans homofobi sägs grunda 

sig i hans etnicitet menar jag att Stanislaws maskulinitet formas med hjälp av ett förhandlande 

kring heterosexualitet och etnisk tillhörighet. 

Jag menar att detta narrativ inte skulle sett likadant ut om Muerte fick möta en svensk brot-

tare, och säkert inte heller om Muerte hade svensk bakgrund. Synen på homofobi och mi-

sogyni som något som hittas utomlands, men inte i Sverige, är problematisk på många plan då 

det skapar en illusion av att t ex diskrimineringsfrågor och feminism är överspelade ämnen i 

en svensk kontext. Genom att placera misogyna och homofoba uttalanden hos en karaktär 
                                                        
72 Torpedoes of Truth http://www.youtube.com/watch?v=_1CMEJUM_g8 (Hämtad 2013-05-28). 
73 ”Stanislaw om PT, Fenix Muerte och There Will Be Blood” 

http://www.youtube.com/watch?v=kNn1lhdFHTA (Hämtad 2013-05-28). 
74 Jfr Connell s. 102. 
75 Butler s. 218. 
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med utländskt ursprung befästs illusionen av att det råder konsensus kring jämställdhet och 

ickediskriminering i Sverige, och som Sammond menar definieras därmed det egna landet 

utifrån sin acceptans av olikheter. 

Kommentatorernas hetsiga uttalanden så som ”stryp ut den där jävla fjollan nu, kom igen, slit 

skallen av honom!”76 bidrar även till att skapa en hotfull stämning som påminner alltför väl 

om den våldsamma verkligheten för många homo- bi- och transsexuella.77 Genom att Muerte 

vinner den första matchen skulle Levis teori om omförhandlande av maskulina rum kunna 

stämma. Det maskulina rummet återgår dock till sin ursprungliga funktion ganska snabbt ge-

nom Muertes död.  

När den extremt muskulöse Steinbolt gör entré på Santa Slaughter sker följande dialog mellan 

de manliga kommentatorerna: 

A - Han är en alfahanne av rang. Vem skulle inte vilja gå hem med den 

där?  

B - Jag trodde du var singel…straight?  

A - Det är jag också, men Steinbolt kan få vem som helst att gå över till 

det andra laget.  

B - Njaa… 78 

 

Här kan vi ana en upplösning av den heterosexuella matrisen - den ene kommentatorn kan till 

och med tänka sig att göra ett avsteg från sin egen heterosexualitet på grund av Steinbolts 

attraktiva fysik.  

Rahilly läser wrestling som ett implicit SM-narrativ genom att lyfta fram det queera och sado-

masochistiska läckaget som hon menar döljs under en yta av heterosexuellt kärnfamiljsnarra-

tiv.79 Till skillnad från Rahilly vill jag argumentera för att detta SM-narrativ är explicit närva-

rande i majoriteten av matcherna, och något heterosexuellt kärnfamiljsnarrativ existerar inte.80 

Materialet visar många exempel på representationer av, eller anspelande på, sadomasochism, 
                                                        
76 Payback 7 http://www.youtube.com/watch?v=A0gZgTOubLQ&list=PLD0BEBEE203D85BD6 (Hämtad 

2013-05-28). 
77 En aktuell undersökning om hbt-personer i EU visar att 26 procent av de tillfrågade utsatts för hatbrott 

under de senaste fem åren.”FRA:s undersökning om hbt-personer i EU” European Union Agency For 
Fundamental Rights, 2013-05-17 http://fra.europa.eu/sites/default/files/memo-fra-s-eu-lgbt-
survey_sv.pdf (Hämtad 2013-05-28). 

78 Santa Slaughter http://www.youtube.com/watch?v=CeZp2COZF54 (Hämtad 2013-05-28). 
79 Rahilly i Sammond (red.) 2005 s. 214. 
80 Förutom hos Fenix Muerte, Stanislaw och El Duardo refereras det inte till någons partner, familj eller 

barn, vilket är förvånande. Detta kan eventuellt läsas som att familjen anses viktigare för personer med 
utländsk bakgrund än för personer med svensk bakgrund. 
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d.v.s. en (sexuell) njutning kopplad till att ge eller ta emot smärta och förnedring. Det mest 

uppenbara exemplet är karaktären Dr. Sadism som med sin svarta slimmade latexmundering 

och BDSM-accesoarer hasar in i ringen på alla fyra och väcker äckel hos såväl kommentato-

rer, publik och brottare. Särskilt Wrangel uttrycker stor avsky för Doktorn som han menar är 

depraverad, perverterad och smutsig, samt att han är en del av förbundets moraliska förfall. 

Genom att använda sig av sexualiserade brottningsställningar får Dr. Sadism motståndaren ur 

fokus, förnedrar denne och tillfredsställer samtidigt sig själv. Han bär en heltäckande an-

siktsmask, talar aldrig och saknar bakgrundshistoria, vilket konstruerar en avhumaniserad och 

icke-mänsklig karaktär. Det enda som görs tydligt är att han tar varje tillfälle till att tillfoga 

smärta och tillskansa sig sexuell njutning med såväl kvinnor som män.  

Fler brottare tillskrivs epitetet sadist och anklagas för att njuta när de sårar sina motståndare. 

Satansdyrkaren Döden har alltid en hängsnara gömd under ringen som han tar fram när doma-

ren inte ser och som han använder för att strypa sina motståndare, ”[h]an når nästan klimax 

när han stryper, han är en sadist!”81 ”Hardcore” Hampus lyckas, trots sin ringa storlek och 

bristande mentala kapacitet, vinna matcher ibland. Detta tillskriver kommentatorerna hans 

förmåga att ta emot smärta. I den långdragna fejden med Twisted Retard, som även han visar 

sadistiska drag, tvingas en fastbunden T.N.T att se på när hans yngre bror torteras framför 

ögonen på honom. Trots detta tvekar inte Hampus att ge sig in i ringen igen och hämnas på 

Twisted Retard. Hampus är likgiltig inför vad som händer med hans kropp, så länge han inte 

dör. Hans största tillgång är att han är bra på att ta emot smärta, och steget är inte långt till 

masochism. Dessa inslag skulle kunna läsas som ett queert läckage, dock ges sado-

masochismen negativa konnotationer och tillskrivs individer som sägs vara psykiskt störda. 

Jag vill göra gällande att heel-karaktärerna ofta konstrueras genom att placeras på gränsen 

mellan dikotoma motsatspar, och därigenom blir farliga. Antropologen Mary Douglas teorier 

om smuts som en markering av det som hamnar mellan etablerade kategorier i ett samhälle 

kan användas för att förstå denna konstruktion av farliga karaktärer. När Butler diskuterar 

Douglas i Genustrubbel skriver hon att ”alla sociala system är sårbara vid sina gränser, och att 

alla gränser därför uppfattas som farliga.”82 

”Halvgrisen” Manimal (som förvisso är babyface, men fortfarande otäck) befinner sig på 

gränsen mellan människa och djur, Döden mellan liv och död, Dr. Sadism mellan människa 

och ”ting”, Don Kalif mellan homo- och heterosexualitet, Ken Malmsteen mellan kvinna och 
                                                        
81 There Will Be Blood http://www.youtube.com/watch?v=WyqctY4YdFI (Hämtad 2013-05-28). 
82 Butler s. 209. 
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man etc.83 Synen på världen som binärt uppdelad i motsatspar skapar en rädsla för det som 

överskrider, och därigenom blir dessa karaktärer skrämmande och obehagliga. Butler argu-

menterar vidare för att analsex och oralsex mellan män ses som orent just för att det kränker 

kroppsliga gränser som inte är sanktionerade av den heterosexuella matrisen. Därför är Muer-

tes penis och dildo effektiva vapen mot Stanislaw – han lyckas inte bara förnedra och under-

ordna, utan överskrider dessutom samhällets gräns för vad som anses rent och orent.84 Även 

kommentaren om att han är ”en blandning av skäggiga damen å nån jävla säl”85 understryker 

Muertes position som gränsvarelse. 

Nils Polettis onda följeslagare, en handfull groteskt sminkade kvinnor och män, konstrueras 

även de som gränsvarelser genom att de iscensätter en ”omaskulin” sexualitet. När de gör 

entré på Hostile Takeover buar publiken och kommentatorerna menar att det vi ser är ”en 

jävla freakshow, en skam för wrestlingen […] omoraliskt”.86 De kallar följet för transor, fjol-

lor, ”Frankensteins brud i Baywatchdräkt” och sexuellt ambivalenta. Dessa gränsöverskri-

dande drag tycks vara det mest hotfulla hos Dramaten – inte de sovjetiska wrestlingsoldater 

som Poletti hyrt in för att krossa Sthlm Wrestling. Smink, fjollor, litteratur, femininitet och 

allmän dekadens ställs i kontrast till sundhet, heterosexualitet och det oförställt maskulina 

våldet som representeras av Sthlm Wrestlings brottare.  

Kön  
Mazer observerar i sin forskning att trots att kvinnor ofta medverkar som wrestlare, managers 

och publik är den allmänna uppfattningen att wrestling i slutändan är underhållning för män, 

av män och om män.87 Hon menar vidare att i den amerikanska kontexten är den kvinnliga 

wrestlarens närvaro uppbunden i konventionellt erotiska idéer om kvinnlig makt – dels öns-

kan om att se två kvinnor ”tillsammans”, dels en manlig längtan efter att uppleva dominans 

utan risk.88 Matcher mellan två kvinnor syftar snarare till att uppvisa sexuellt provokativa 

poseringar än om en kamp mellan två brottare. Kvinnors rörelser och handlingar i ringen kan 

vara identiska med mäns rörelser och handlingar,  men det är oviktigt eftersom den underlig-

                                                        
83 Don Kalif och Ken Malmsteen diskuteras vidare i avsnittet Kön. 
84 Butler s. 209. 
85 Payback 7 http://www.youtube.com/watch?v=A0gZgTOubLQ&list=PLD0BEBEE203D85BD6 (Hämtad 

2013-05-28). 
86 Hostile Takeover http://www.youtube.com/watch?v=4SvyiQGVbuw (Hämtad 2013-05-28). 
87 Mazer 1998 s. 100. 
88 Ibid. s. 122.  
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gande premissen är att de inte är, och aldrig kommer att bli, män.89 Mazer menar vidare att 

kvinnors huvudsakliga funktion inom wrestlingen är att bekräfta manlig heterosexualitet: 

”Whatever a woman’s formal role in the wrestling event might be, as spectator, manager or 

wrestler, her function is always to affirm male heterosexual orthodoxy.”90 Detta resonemang 

kan tydligt kopplas samhällets syn på de två könen ”kvinna” och ”man” som varandras diko-

toma motsatser.91 Medieforskaren Nicholas Sammond skriver i sitt förord till antologin Steel 

Chair to the Head att amerikanska kvinnliga brottares kroppar alltid är sexualiserade, och att 

de slits mellan att ständigt vara objekt och att slåss som subjekt. Merparten av alla narrativ 

med kvinnor handlar om konflikter rörande relationer till män.92 Inom WWE kallas de kvinn-

liga brottarna för Divas och är snarare modeller än atleter. Levi har dock funnit i sin forskning 

att luchadoras deltar i brottningen på samma villkor som männen i den mexikanska kontex-

ten.93 Är dessa resonemang applicerbara på mitt empiriska material? Är det ett strikt homoso-

cialt sammanhang där kvinnor endast deltar i periferin? Om detta är fallet, hur kan deras del-

tagande kopplas till konstruktionen av maskulinitet? 

Av materialets 36 fribrottare är tre kvinnor, vilket innebär att över 90 procent är män.94 An-

ledningarna till denna snedfördelning kan vara många, och kommer inte undersökas närmare i 

denna studie. 

Jenny Sjödin är en internationellt framgångsrik fribrottare95 som under 2011 deltog i Sthlm 

Wrestling. Som babyface bygger hennes karaktär på en rekorderlig framtoning där teknisk 

skicklighet och fysisk styrka är ledorden. Hon använder sig av feministiska symboler och en 

låt av riot grrrl-gruppen Bikini Kill i sin introvideo.96 Hennes kläder – en röd-svart spandex-

dräkt med hängslen – är av klassiskt brottarsnitt och understryker positionen som rekorderlig 

babyface genom att konnotera till amatörbrottning som är en erkänd sport, till skillnad från 

wrestling. Efter att hon på Mars Attacks besegrat Anderson lurar Messiah henne att skriva 

under ett kontrakt som innebär att hon måste gå en match mot sju motståndare. På Payback 7 

                                                        
89 Mazer 1998 s. 5. 
90 Ibid. s. 128. 
91 Butler 
92 Sammond i Sammond (red.) 2005 s. 4. 
93 Levi s. 166. 
94 Av materialets 18 övriga medverkande (domare, managers, etc.) är 8 kvinnor. 
95 Israelson, Aaron ”Jenny Sjödin wrestlar i Stockholm” Nyheter 24, 2011-03-18 

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/542838-jenny-sjodin-wrestlar-i-stockholm (Hämtad 2013-05-28). 
96 Riot grrrl är en feministisk musikrörelse som uppstod under 1990-talet i USA. Encyclopædia Britannica 

Online Academic Edition, http://www.britannica.com sökord ”riot grrrl” (Hämtad 2013-06-11). 
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besegrar hon sex wrestlare en efter en, för att i sista matchen förlora mot heelen och kvin-

notjusaren Don Kalif. Jennys ilska går inte att ta miste på när hon ger sig på Messiah efter 

matchen och hämnas genom spruta ned honom med champagnen han öppnat för att fira sin 

vän Don. 

Som den första kvinnan inom Sthlm Wrestling kliver Jenny in på en manlig arena och beseg-

rar en manlig motståndare, något som förbundets president inte trodde var möjligt. Hon är inte 

en sexualiserad karaktär, och gestaltar snarare maskulinitet än femininitet. Två fenomen 

skickar dock signalen att hennes närvaro i ringen inte är helt önskvärd. Dels Messiahs sju-

mot-en-match, en matchform som inte förekommit varken före eller efter den specifika galan, 

vilket antyder att det inte räcker att vara lika bra som kvinna, man måste vara bättre för att få 

delta på en manlig domän. Dels kommentatorerna som ger uttryck för att kvinnor egentligen 

inte hör hemma i wrestlingvärlden. Jennys val av karriär ifrågasätts vid upprepade tillfällen: 

”hon är en vacker ung kvinna som borde satsa på något annat, till exempel frisör.”97 Heel-

kommentatorn använder här Jennys könstillhörighet och föreställningar kring vad som anses 

vara en passande karriär för en kvinna för att misskreditera henne, något som är ovanligt att 

kommentatorerna gör i matcher mellan två män. Tidigare forskning om sportkommentering 

har visat att kommentarer som syftar till att utvärdera atletisk prestation uppblandas med kö-

nade antaganden om kvinnor och män. Billings et al visar i sin studie av basketkommentering 

att manliga spelare främst kommenteras utifrån fysisk prestation och atleticism, medan kom-

menteringen av kvinnliga spelare lägger mest fokus på personlighet, utseende och bakgrund.98 

Nedanstående kommentarer är ett tydliga exempel på hur Jenny ofarliggörs genom att antyda 

att hon är sexuellt tillgänglig, och att hon tänder på förnedring: 

A - Jenny Sjödin säger aldrig nej… till en match.  

B - Jenny Sjödin säger aldrig nej, det var så det lät backstage...  

A+B - (skratt)  

B - …om du förstår vad jag menar… 

 

B - Don Kalif spottar på henne, hon gillar det också, han vet hur tjejer 

ska tas.99 

                                                        
97 Mars Attacks http://www.youtube.com/watch?v=ARbUXxB3OAM&list=PL04A02FC6BF3A03D5  (Hämtad 

2013-05-28). 
98 Bilings et. al. "Man, That Was a Pretty Shot: An Analysis of Gendered Broadcast Commentary Sur-

rounding the 2000 Men's and Women's NCAA Final Four Basketball Championships.” Mass Communicat-
ion and Society, Volume 5, Issue 3, 2002. 

99 Payback 7 http://www.youtube.com/watch?v=A0gZgTOubLQ&list=PLD0BEBEE203D85BD6  (Hämtad 
2013-05-28). 
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På grund av hennes styrka och skicklighet i ringen hotar hon den homosociala miljön, och 

kommentatorerna känner sig manade till att sätta henne på plats. Att Jenny förlorar mot Don 

Kalif efter att ha besegrat sex brottare kan förstås som en wrestlingversion av det beryktade 

glastaket – kvinnor kan vara starka, kompetenta och framgångsrika, men den högsta position-

erna är alltid reserverade för män, något en kvinna aldrig kan bli.100 

På Hostile Takeover debuterar en annan kvinnlig wrestler – Varja. Hon går inte en riktig 

match, utan hamnar i ett oplanerat bråk med den hatade personlige tränaren P.T. När Messiah 

försöker köpa över henne till sin sida i fejden med Dramaten besöker han sitt forna fiende-

land, punkhaket Kafé 44. ”Du kanske tror att jag avskyr ditt leverne med hela den här femi-

nistgrejen, men det gör jag inte – alla mina älskarinnor är kvinnor”, säger han i ett försök att 

närma sig Varja, som i sin tur svarar med ett högt, ylande läte.101 Hon positionerar sig härmed 

som oppositionell till Messiahs Stureplansframtoning på flera sätt: som kvinna, som punkare 

och som feminist. Hennes kläder på Survival består av svartrandiga tajts, en topp i kamoufla-

gemönster och bombarjacka vilket signalerar punkighet och tuffhet, i enlighet med hennes 

karaktär. En sak som härvidlag är slående är att två av de tre kvinnliga wrestlingskaraktärerna 

är uttalade feminister. Den tredje, Miss Muerte, deltog i den första galan men gick ingen 

match, varför jag valt att inte ta med henne i analysen. 

Managers och assistenter 

Ett antal karaktärer inom Sthlm Wrestling har managers eller assistenter, vilka ofta är kvinnor. 

De hjälper sina brottare på olika sätt – vissa fungerar som passiva bihang, andra som aktiva 

medhjälpare. Managers till heels brukar ofta cirkulera runt ringen och ta varje chans att dis-

trahera domaren eller motståndaren genom att göra sexuella närmanden, dividera om regler 

eller förse brottaren med diverse olagliga tillhyggen. Dessa vanliga karaktärer har mig veterli-

gen inget namn, varför jag har valt att kalla dem för ringsirener. En av de intressantaste upp-

gifterna torde vara att undersöka om, och i så fall hur, managers och assistenter är delaktiga i 

konstruerandet av brottarens maskulinitet.  

Brottarna Manimal, Don Kalif, ”Hardcore” Hampus och Ken Malmsteen har alla varsin ma-

nager eller assistent. Samtliga har en sak gemensamt, och det är att de alla använder sig av 

feminint kodade uttryck eller beteenden. Manimal är hälften man, hälften gris och har utsatts 
                                                        
100 Jfr Mazer 1998 s. 5. 
101 Detta ”tjut” som på engelska kallas ululation eller zaghareet används bl a för att uttrycka glädje, entu-

siasm eller uppmuntran i sociala sammanhang. Meghan Drury, “An Ear-splitting Cry: Gender, Perfor-
mance, and Representations of Zaghareet in the U.S.” Sound Studies Blog 2013-15-13 
http://soundstudiesblog.com/2013/05/13/zaghareet/ (Hämtad 2013-05-28). 
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för plågsamma djurförsök av sin nazistiska skötare Ilse Edelweiss. Han är väldigt sorgsen, 

osjälvständig och framställs ofta som ett ovetande barn, något som kan sägas vara feminise-

rande. I sin introvideo leker han med en docka i godan ro, tills en metal-låt spelas och han 

förvandlas till kampsvinet Manimal som blodtörstigt attackerar allt Ilse pekar på.  

”Hardcore” Hampus är den lille brottaren med det stora hjärtat som inte heller har förmåga att 

ta hand om sig själv. ”Norra Europas minst intelligenta wrestler” har svårt att avgöra när en 

situation blir honom övermäktig, och tas därför om hand av äldre brodern T.N.T som kan sä-

gas fungera som en personlig assistent åt sin hyperaktive lillebror. Liksom Manimal lever 

Hampus i en låtsasvärld. 

Ken Malmsteen och Don Kalif uppvisar dock inget av ovanstående brottares osjälvständighet 

och oförmåga. De är båda två aggressiva och målmedvetna och ger uttryck för många tradit-

ionellt maskulint kodade karaktärsdrag. På samma gång innehåller deras karaktärer även 

många feminint konnoterande tecken. Ken Malmsteen, “Vasastans Adonis”, är en självuppta-

gen ”stekare” som gör entré till Samantha Fox låt Touch Me iklädd vit fjäderboa, vita span-

dexbyxor, bar överkropp, solglasögon och blont hår i en fläta. Hans inoljade kropp och pose-

ringar gör honom till en av publiken mycket hatad karaktär. Han är arrogant och fåfäng och 

hävdar att han är ”större än Jesus”.102 Inför There Will Be Blood slår han sig ihop med blogga-

ren Hanna Widerstedt och på galan gör de entré tillsammans, Ken i sin vanliga utstyrsel, 

Hanna i en vit, tajt klänning, och båda med varsin svart fjäderboa över axlarna.103 På Santa 

Slaughter håller en i publiken upp en skylt med orden ”Barbies Ken har mer stake än dig, 

Malmsteen”, något som kan läsas som en reaktion på Kens feminint kodade attribut. 

Don Kalif är också han en hatad heel med manager. Han är en erfaren brottare med brun-

bränd, muskulös kropp som han gärna visar upp i ringen. Även han är fåfäng och ytlig, egen-

skaper som måste klassas som icke-maskulina.104 Tillsammans med sin manager, Miss Vero-

nica, gör han vanligtvis entré med en handduk virad runt höfterna som han sedan kastar av sig 

för att visa upp ett par röda stringkalsonger. Efter att ha förnedrat publiken genom att jucka 

och simulera onani tar han på sig ett par röda shorts innan matchen börjar. Denna uppvisning 

innehåller tecken på den sorts hypermaskulinitet som Rahilly kallar ”butch-drag” som rör sig 

på gränsen mellan att konnotera heterosexualitet och homosexualitet. Miss Veronica är en 
                                                        
102 Sadism Rules http://www.youtube.com/watch?v=gVz9B-XfVPA (Hämtad 2013-05-28). 
103 Hanna Widerstedt hade under 2012 en av Sveriges största bloggar där hon publicerade kontroversiella 

videos och inlägg. I efterhand säger hon att allt var ett konstprojekt och att hon skapade ett alter-ego 
för att belysa frågor kring ideal.   

104 T. ex har han en kam i stövelskaftet som han kammar sitt långa hårsvall med i ringen. 
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blond och bystig kvinna klädd i korta kjolar, strumpeband och höga klackar. Hennes utseende 

kan läsas som en överdriven version av vår tids kvinnliga skönhetsideal, starkt influerat av 

pornografi. Hon talar inte mycket och lämnar inte Don Kalifs sida. 

På en denotativ nivå är dessa parhästar okomplicerade – de passar bra ihop både utseende-

mässigt och karaktärsmässigt. På en konnotativ nivå vill jag föreslå att dessa två kvinnliga 

managers fyller en större funktion än att bara passa ihop med brottaren. Genom att Don Kalif 

och Ken Malmsteen rör sig i ett gränsland mellan vad som traditionellt förstås som maskulint 

och feminint, riskerar de att falla över på den feminina sidan och därmed hamna i en under-

ordnad position i förhållande till en hegemonisk maskulinitet. Det Hanna Widerstedt och Miss 

Veronica gör är att föra in ett heterosexuellt inslag i narrativet, och därmed maskera de homo-

erotiska konnotationerna som väcks av dessa brottare. De stabiliserar den heterosexuella ma-

trisen som destabiliserats genom att gränserna mellan femininitet och maskulinitet överskri-

dits. Därmed hävdar jag att det inte är någon slump att just dessa två wrestlare och inte t ex 

Conny Mejsel, Döden eller Stanislaw har managers eller assistenter. Rörande Manimal och 

”Hardcore” Hampus är de omhändertagna för att de saknar självständighet och intelligens, 

medan Don Kalifs och Ken Malmsteens managers fungerar som maskörer av homoerotiska 

konnotationer. Jag ser alltså förekomsten av managers som tecken på olika sorters behov i 

relation till icke-hegemoniska positioner. 

Inför Hostile Takeover utför två kvinnor och en man från Nils Polettis följe en inspektion av 

Sthlm Wrestlings brottare. Detta möte illustrerar ett binärt motsatsförhållande mellan de obil-

dade brottarmännen i svettband och t-shirts och å ena sidan, och de finlemmade, högkultu-

rella, välsminkade kvinnorna och mannen å den andra. En efter en utsätts wrestlarna för en 

grym inspektion, och Dramatenfolket ryggar tillbaka inför brottarnas uselhet tills turen kom-

mer till Wrangel. Plötsligt tilltalas de av vad de ser – en stor, ljus man i militärrock iförd vit 

peruk och smink. Wrangel är dock inte nöjd med situationen och vrålar ursinnigt: 

Nu räcker det! Jag har ingen som helst talang för det här! Teater är för 

mer eller mindre vansinniga existenser som inte kan kontrollera sina 

känslor! Nils Poletti, den nionde mars, ska jag ta tag i dig, och dina bol-

sjevikvänner!105 

Inspektörerna applåderar förtjust då utbrottet i deras ögon är ett exempel på skådespelartalang 

i Dramatenklass. Denna sekvens läser jag som att hela förbundets existens sätts på spel i form 

                                                        
105 ”Dramaten-invasion” http://sthlmw.blogspot.se/2013/02/dramaten-invasion.html (Hämtad 2013-05-

28). 
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av Wrangels avmaskulinisering. Fienderna har lyckats sminka honom, sätta på honom en pe-

ruk, feminiserat honom så till den milda grad att han riskerar att förlora både sin maskulinitet 

och förbundets heder. För att använda Butler kan man säga att Wrangel gjorde ett kort, ofrivil-

ligt avsteg från genusbegripligheten.106 I likhet med konflikterna med Dr. Sadism får Wrangel 

representera allt som är moraliskt rätt och riktigt i samhället, och försvara det mot deprave-

rade, könsöverskridande existenser som hotar hedern. Här går det att läsa in både nationalist-

iska och moralkonservativa undertoner, som dock till viss del tonas ned genom Wrangels up-

penbart komiska ilska. 

Sammanfattande diskussion 

Klasskamp 
Känslan av maktlöshet i förhållande till den ekonomiska (och kulturella) eliten gestaltas i 

Sthlm Wrestlings narrativ genom den ständigt återkommande konflikten mellan arbetarklass 

och överklass. Babyfacen representerar arbetarklassmaskulinitet från förorten eller landsbyg-

den, och heelsen en överklassmaskulinitet från Stockholms innerstad, vilket innebär att sub-

jekten dessutom konstrueras i förhållande till geografisk plats. Trots en många gånger hopplös 

utgångspunkt lyckas brottare från en underordnad ekonomisk och/eller etnisk position an-

vända sin fysiska styrka för att besegra de moraliskt depraverade kapitalisterna. Därigenom 

konstrueras maskuliniteten i hög grad i kropparna, vilket kan tolkas som hyllande av en essen-

tiell maskulinitet. Det kan även kopplas till Connells teorier om kroppsreflekterande praktiker 

som konstituerande av genusrelationer. Genom en kapabel och stark kropp kan marginali-

serade, och kanske även underordnade, maskuliniteter lyckas vända på dominansförhållanden. 

Kroppars handlande formar därmed det sociala uppträdandet. Frågan som uppstår är emeller-

tid huruvida denna karnevaliska omkullkastning av sociala relationer kvarstår utanför ringen 

eller ej. Jag menar att ekonomisk och etniskt underordnade maskuliniteter endast kan förstås 

som mäktiga i den specifika wrestlingkontexten – utanför ringen ”vinner” troligtvis fortfa-

rande Messiah i form av social status och ekonomiska privilegier, och Nils Poletti innehar 

fortfarande makt genom att tillhöra kultureliten. Mazers uppfattning om wrestlingens idé om 

                                                        
106 Butler s. 220 
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maskulinitet som både essentialistisk och performativ kan därmed sägas stämma in på mitt 

material.107 

Den gränsöverskridande ondskan 
Konflikterna mellan brottarna konstrueras gärna genom att skapa binära motsatsförhållanden 

mellan karaktärer som anspelar på olika kulturella, klassmässiga och sexuella stereotyper. De 

sexuella stereotyperna som används mest är ”sadisten” och ”bögen”, vilka alltid representeras 

av heels. Det sadomasochistiska narrativet är explicit och frekvent förekommande, något som 

kan sägas grumla den i samhället tydliga gränsen mellan smärta och njutning. Homofobiska 

och sexistiska åsikter placeras i huvudsak hos det icke-svenska, men uttrycks även av kom-

mentatorerna vid flera tillfällen. Samtidigt finns även det motsatta i form av uppskattande 

kommentarer om hypermaskulina kroppar, något som kan läsas som ett synliggörande av 

wrestlingens underliggande, homoerotiska diskurs.108 

Ett intressant resultat av analysen är att oönskade och farliga maskuliniteter konstrueras ge-

nom att placeras på gränsen mellan etablerade, samhälleliga kategorier såsom människa och 

djur, kvinna och man och hetero- och homosexualitet. Fjollor, transor och ”sexuellt ambiva-

lenta” är hotfulla och ställs mot ”riktiga män” utan feminiserade attribut. Konflikterna kon-

strueras därmed mellan de tydligt urskiljbara, enkla babyfacen och de grumliga, överskri-

dande heelsen.  

Mycket av heel-karaktärernas funktion är att vara ”onormala” på olika sätt, en värdering som 

främst kommuniceras via kommentatorerna.109 Genom att definiera beteenden, utseenden och 

begär som onormala och onaturliga artikuleras en diskurs kring vad som anses normalt och 

naturligt. Här består det naturliga i att inte vara sexuellt provokativ, inte röra sig på någon av 

samhället konstruerad gräns och att som man inte förknippas med femininitet. Ett antal olika 

sorters maskuliniteter får ta plats inom wrestlingens ramar, men eftersom de ofta stämplas 

som just ”onormala” är jag tveksam till om de kan sägas ha en subversiv funktion. Barthes 

menar att wrestling kan läsas som en teatralisk gestaltning av synen på rättvisa i vårt sam-

hälle, något som till viss del kan sägas stämma in på mitt material genom att det oupphörligen 

                                                        
107 Mazer 1998 s. 106. 
108 Ibid. s. 6. 
109 T ex genom konfrencierens presentation av Dr Sadism som ”freaky” och ”weirdo” och speakernas 

kommentarer om Dramatengänget som ”en freakshow” och ”sexuellt ambivalenta”. 



33 
 

implicit definierar vad som anses normalt respektive onormalt, och därigenom vad som är 

rättvist (och orättvist).110 

Ringsirener och feminister 
Till skillnad från amerikansk mainstreamwrestling är de kvinnliga brottarna i Sthlm Wrestling 

inte sexuellt objektifierade. Kvinnorna som brottas är få, men deltar på liknande villkor som 

sina manliga kollegor och ger ofta uttryck för en feministisk övertygelse. Analysen visade 

dock att en av de kvinnliga brottarnas könstillhörighet ges mycket uppmärksamhet, samt att 

hon förväntas överprestera för att delta på den maskulina arenan, vilket kan tolkas som ett 

implicit ifrågasättande av hennes medverkan. Min teori är att den svenska jämställdhetsdis-

kursen påverkat förbundet, och att avsaknaden av sexuellt objektifierade kvinnliga fribrottare 

är ett resultat av detta. Kommentatorernas sexistiska uttalanden tyder dock på att jämställd-

hetsdiskursen inte är hegemonisk, utan genomkorsad av misogyna föreställningar. Analysen 

visar även att kvinnliga managers kan relateras till olika behov hos olika icke-hegemoniska 

maskuliniteter: dels genom att införa ett heterosexuellt narrativ där de homoerotiska konnotat-

ionerna hotar att ta över, dels som tolkar åt maskuliniteter i marginaliserade och infantila po-

sitioner. Det faktum att olika maskuliniteter får ta plats på en traditionellt sett hypermaskulin 

arena, och att vissa kvinnor iscensätter maskulinitet i högre grad än många av männen, läser 

jag som något positivt. Förhoppningsvis kan framtida galor som Sthlm Wrestling anordnar 

föra fram fler icke-normativa representationer av genus, som inte placeras i en heel-position 

per automatik. Fribrottningens öppna struktur gör det möjligt att skapa en värld där verklig-

hetens konventioner vänds upp och ned. Ringen kan därigenom bli en queer eller karnevalisk 

plats där bilden av den ideale mannen och kvinnan ifrågasätts och dekonstrueras, en plats där 

femininitet och maskulinitet är frikopplade från de anatomiska könen på deltagarna och från 

deras sexuella begärsriktningar.  

Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka genusrepresentationer som artikuleras i ett 

svenskt wrestlingförbund utifrån frågeställningarna: vilka representationer av maskulinitet 

finns i wrestlingen, och hur konstrueras dessa representationer? Resultatet visar att represen-

tationerna av maskulinitet är många, och att de i stor utsträckning interagerar och konstrueras 

i relation med andra maktordningar som sexualitet, klass och etnicitet. Wrestlingringen visade 
                                                        
110 Barthes i Sammond (red.) 2005. 
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sig vara en arena full av motsägelser och paradoxer, där frågor kring sociala, kulturella, sexu-

ella och ekonomiska villkor problematiserades. Tidigare wrestlingforskning har tolkat repre-

sentationerna av genus som stereotypa, och har därför, med några få undantag, inte undersökt 

dem närmare. Min studie visar att genuskonstruktionerna i fribrottningen är betydelsebärande, 

och något som kan problematiseras utifrån en mängd olika utgångspunkter. Jag har med 

denna uppsats introducerat fältet fribrottning i en svensk akademisk kontext, vilket förhopp-

ningsvis inspirerar till fler undersökningar av fenomenet. Under arbetets gång har jag stött på 

många intressanta frågor som jag på grund av utrymmesskäl inte haft möjlighet att undersöka 

här. Publikens centrala roll i fribrottningen vore oerhört intressant att analysera i ett framtida 

genusvetenskapligt arbete. Likaså vore deltagarnas egna förhandlingar kring fribrottningen 

som subkulturell och identitetsskapande företeelse spännande att undersöka. 
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Käll- och litteraturförteckning 

Primärmaterial 
Galans namn:  Datum: Längd: 
 
No Home TV    2010-12-04  1:17:37 
http://www.youtube.com/watch?v=ywpIDW6wf8U&list=PL11B4A72DCBEDD22D&index=
6 
 
Mars Attacks    2011-03-19  1:56:10 
http://www.youtube.com/watch?v=ARbUXxB3OAM&list=PL04A02FC6BF3A03D5 
 
Payback 7     2011-04-14  1:35:36 
http://www.youtube.com/watch?v=A0gZgTOubLQ&list=PLD0BEBEE203D85BD6 
 
Torpedoes of Truth   2011-09-02  2:04:39 
http://www.youtube.com/watch?v=_1CMEJUM_g8 
 
There Will Be Blood   2012-03-31  1:32:40 
http://www.youtube.com/watch?v=WyqctY4YdFI 
 
Retard Returns    2012-06-30  1:53:58 
http://www.youtube.com/watch?v=pAA5cIkE71A 
 
Slödderslakt    2012-08-04  2:22:25 
http://www.youtube.com/watch?v=VaFbZV4zOjQ 
 
Sadism Rules   2012-11-02  1:34:01 
http://www.youtube.com/watch?v=gVz9B-XfVPA 
 
Santa Slaughter   2012-12-26  1:58:44 
http://www.youtube.com/watch?v=CeZp2COZF54 
 
Hostile Takeover   2013-04-16  2:15:48 
http://www.youtube.com/watch?v=4SvyiQGVbuw 
 
 

Övrigt material på: http://sthlmw.blogspot.se 

Samtliga internetlänkar hämtade 2013-05-26 

Fältanteckningar från Hostile Takeover 2013-13-16 och Survival 2013-05-11 

Mailintervju med medlem i Sthlm Wrestling 2013-05-26 
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Bilaga: wrestlingkaraktärer 
 
Wrestlingkaraktärer i bokstavsordning: Övriga karaktärer i bokstavsordning: 
Aguila Roja  (babyface)  Björn Granath (babyface) 
Anderson  (heel)  Carl M Sundevall (heel) 
Bad Buddah   (heel)  Hanna Widerstedt (heel) 
Big Machine  (heel)  Ilse Edelweiss (heel) 
Conny Mejsel (tweener)  July Mayhem (babyface) 
Don Kalif  (heel)  Lilla Hjärtat  (heel) 
Dr. Sadism  (heel)  Maestro Fatzo (heel) 
Döden  (heel)  Manual By The Book (babyface) 
Eddie Vega   (heel)  Marty McFly  (babyface) 
El Duardo  (babyface)  Messiah Hallberg  (heel) 
El Generico   (babyface)  Miss Veronica (heel) 
Fenix Muerte  (heel)  Nils Poletti med följe (heel) 
Hank Havoc  (babyface)  Rigo  (babyface) 
”Hardcore” Hampus (babyface)  Vera Silver  (babyface) 
Huckleberry Sinn (babyface) 
Jenny Sjödin  (babyface) 
JJ Styles  (heel) 
Ken Malmsteen  (heel) 
Manimal  (babyface) 
Mean von Dean (heel) 
Miss Muerte  (babyface) 
PimpKing  (heel) 
PT  (heel)   
Scandinavian Shiva (babyface) 
Siegmund  (heel) 
Sovjetiska elitsoldater 4 st  (heel) 
Stanislaw   (babyface) 
Steinbolt  (heel) 
Teen Wolf  (babyface) 
T.N.T  (babyface) 
Trym  (babyface) 
Varja  (babyface) 
Twisted Retard (heel) 
Wrangel  (babyface) 
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