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Sammanfattning 
 
Uppsatsen handlar om maskulinitetsbildning hos gymnasiepojkar i Sverige. Mitt syfte var att 
ta reda på vad maskulinitet kan vara och hur det uttrycks i skolan hos en grupp 
gymnasiepojkar. För att göra detta ville jag beskriva och analysera hur pojkarna i en 
gymnasieklass diskuterade begreppen manlighet, kvinnlighet, vänskap och kärlek och hur de 
agerade i skolan inom dessa teman. Jag ville även se om det i dessa sammanhang fanns en 
hegemonisk maskulinitet i pojkgruppen och vilka uttryck den i så fall tog sig i pojkarnas 
relation till varandra. Som sista forskningsfråga ville jag ta reda på om andra maskuliniteter 
än den hegemoniska visade sig, och om så var fallet, hur gruppen hanterade dessa. Jag 
använde mig av en poststrukturalistisk teori av Robert Connell som beskriver maskulinitet 
som en social konstruktion i en diskurs där olika maskuliniteter rangordnas och definieras av 
en hegemonisk maskulinitet. För att kunna observera maskulinitetsbildningen hos 
gymnasiepojkar använde jag en kvalitativ metod med deltagande observationer och intervjuer. 
Materialet analyserade jag med hjälp av Nigel Edleys diskursanalysapparat som innefattar 
nyckelbegreppen tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman och subjektens position. 
Resultatet visade att pojkarna uttrycker två olika tolkningsrepertoarer där den ena innebar en 
medveten och uttalad vilja att ifrågasätta och bryta mot traditionella heteronormativa mönster. 
Den andra tolkningsrepertoaren visade en mer traditionell heterosexuell könsroll med manlig 
överordning och en tydlig dikotomi mellan könen. Inom denna repertoar visade sig en hierarki 
med olika positioner där en pojkes brott mot den manliga normen genom att bete sig som en 
tjej medförde den lägsta positionen. Repertoaren hade en hegemonisk position då den kunde 
definiera och positionera andra subjekt. De två maskuliniteterna var tätt sammanflätade och 
även om vissa pojkar var mer benägna åt endera hållet så visade samtliga pojkar prov på båda.  
 
Nyckelord: Maskulinitet, genus, gymnasiepojkar, gymnasieskola, diskursanalys, 
tolkningsrepertoar 
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Inledning 
 
Det finns många faktorer som påverkar oss under vår uppväxttid och som formar oss till en 
vuxen individ. Från de genetiska förutsättningar vi har med oss när vi föds till våra första 
sociala kontakter med våra föräldrar och sedan vidare med syskon, lärare och inte minst 
vänner. Vi möter ständigt nya grupper av människor med nya kunskaper och värderingar som 
vi tar del av och som påverkar oss. Vi ser människor på tv, vi läser om människor i böcker 
skrivna av människor och vi möter människor i vårt dagliga liv. Vi tvingas låta deras 
förväntningar möta våra egna och däremellan skapar vi oss en gemensam grund att träffas och 
umgås. 
 
Man brukar säga att unga människor ständigt prövar sig fram för at hitta sig själva. I 
samspelet med varandra provar de vad som är tillåtet och vad som är otillåtet. De måste då ta 
ställning till normer som sätts upp och ställa sig i relation till dessa. Normer som innefattar 
allt från kärleksobjekt till musikstil, från åldersideal till utseende. Här någonstans växer det 
också fram ideal och normer för vad som är manligt och kvinnligt. I en skola arbetar för 
jämställdhet och demokrati fostras samtidigt människor till två polariserade grupper med olika 
normer och ideal. Under min tid som elev, men även som lärarpraktikant tyckte jag att många 
av de normer som gällde för killar respektive tjejer i skolan var tydliga och att dessa normer 
var olika varandra (ofta motsatser). Vissa stereotypa drag och normer överskreds dock ibland 
och det var inte säkert om det var en medveten gränsöverskridning, en förskjutning av själva 
normen, eller ett misslyckat försök att agera som normen.  
 
Under större delen av alla människors uppväxt går de regelbundet i skolan och denna 
institution utgör därigenom en viktig social knytpunkt där de träffar andra människor för att 
tillsammans formas vidare. I den här uppsatsen har jag haft för avsikt att titta närmare på hur 
pojkar formar maskulinitet mellan varandra i skolan. Jag vill veta vilka normer de har för vad 
som är manligt och hur dessa normer levs upp till men även om, och i så fall hur dessa bryts 
emot och vad det får för följder. För mig som blivande lärare kan den kunskapen leda till en 
ökad förståelse för den verklighet som eleverna lever i och som påverkar deras skolgång. Det 
ökar min möjlighet att medvetet anpassa undervisningen och klassrumssituationen i skolan. 
 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Jag vill ta reda på vad maskulinitet kan vara och hur det uttrycks i skolan hos en grupp 
gymnasiepojkar. För att göra detta vill jag beskriva och analysera: 
 

- hur pojkarna i en gymnasieklass diskuterar begreppen manlighet, kvinnlighet, vänskap 
och kärlek och hur de agerar i skolan inom dessa teman. 

 
- om det i dessa sammanhang finns en hegemonisk maskulinitet i pojkgruppen och vilka 

uttryck den i så fall tar sig i pojkarnas relation till varandra. 
 

- om andra maskuliniteter än den hegemoniska visar sig, och om så är fallet, hur 
gruppen hanterar dessa. 
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Disposition 
 
För att ge en röd tråd i arbetet har jag börjat med en kort presentation av den vetenskapliga 
kontext som ligger till grund för min studie. Därefter följer ett kapitel om teori och analys som 
hanterar de begrepp och den analysapparat som jag använt när jag hanterat mitt empiriska 
material. Hur jag samlat in materialet genom observationer och intervjuer presenterar och 
diskuterar jag i ett metodkapitel. Sedan följer resultatdelen där jag lägger fram mina resultat 
och den analys jag gjort. Jag avslutar arbetet med en resonerande sammanfattning där jag 
presenterar de viktigaste resultaten tillsammans med personliga tankar och resonemang kring 
mina resultat, de slutsatser och lärdomar jag kommit fram till, samt vilka öppningar mitt 
arbete erbjuder för framtida studier. 
 
 

Tidigare forskning 
 

Inom genusteoretisk forskning beskrivs ofta kvinnors situation och relationen mellan kvinnor 
och män och det system detta bildar. I den feministiska kampen för jämställdhet, som i mångt 
och mycket ligger till grund för denna forskning, försöker man lyfta fram kvinnans roll i 
historien och samhället. Traditionellt har ofta denna historia varit mannens och kanske vill 
man här problematisera och kompensera denna snedvridning. Modern genusforskning ser ofta 
till just relationer och positioner och till den maktstruktur som kvinnor och män lever i. Sedan 
genusteorins begynnelse har kvinnors situation diskuterats och analyserats. Man har lyft fram 
kvinnans delaktighet i historien och skapat ett till genus. Men trots detta har mannen 
fortfarande ofta varit normsättare genom att i mindre utsträckning objektifieras och sättas 
under luppen. Det feminina genuset har ställts i relation till det maskulina som haft en 
hegemonisk position och därigenom även agerat norm.  
 
Den poststrukturalistiska genusforskningen problematiserar relationen mellan de sociala 
könen, deras uppkomst samt de processer som formar dem och de arenor de spelar på. Robert 
Connell är en av dessa forskare och han har dessutom inriktat sig på maskulinitetsforskning, 
alltså forskning om de egenskaper, handlingar och identiteter som ses som manliga.1 
Tillsammans med socialpsykologen Nigel Edleys diskursteori om maskulinitet2 får dessa 
herrar stå för den teoretiska grunden för min analys om pojkars maskulinitetsbildning. 
Ytterligare genusforskare inom det poststrukturalistiska fältet som bör nämnas men som jag 
inte i någon större utsträckning använt mig av i det här arbetet är australiensiskan Bronwyn 
Davies som dessutom forskat mycket inom skolområdet.3 Filosofen Judith Butler tillhör också 
en av de kändare genusforskarna.4 I Sverige finns det en rad väletablerade genusforskare där 
historikern Yvonne Hirdmans teorier kring genuskontrakt, dikotomi och hierarki ofta hänvisas 
till.5 Själv har jag inspirerats till detta arbete av socialantropologen Fanny Ambjörnssons I en 

klass för sig där hon studerar genusbildning hos en grupp gymnasietjejer. Hennes 
undersökning utgår i mycket från Butlers resonemang och teorier om en heteronormativ 
genusordning som grund för genusidentiteten.6 I hennes avhandling beskriver hon hur hon 
följt en grupp gymnasietjejer i deras skolvardag och studerat hur de bildat femininitet och 
diskuterat ämnen som genus och sexualitet. Det är främst hennes resultat och metod som 

                                                 
1R.W. Connell. Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos AB, (1995) 
2 N. Edley. ”Analysing Masculinity: Interpretative Repertoires, Ideological Dilemmas and Subject Positions” I: 
Wetherell, M. & Taylor, S. & Yates, S. J. (red.) Discourse as Data: A Guide For Analysi., London: Sage (2001) 
3 B. Davies. Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber (2003) 
4J. Butler. Könet brinner. Stockholm: Natur och kultur (2005) 
5 Y. Hirdman. Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber (2003) 
6 F. Ambjörnsson. I en klass för sig. Stockholm: Ordfront förlag (2003:16) 
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intresserat mig och fått mig att vilja göra en liknande, men mindre omfattande undersökning 
av pojkar. En av hennes slutsatser är att tjejerna lever i en underordning där killarna står i 
överordning men att det även inom tjejgruppen finns olika grupperingar och handlingar som 
leder till högre eller lägre status vilket befästs genom olika diskurser och handlingar. Jag vill 
istället undersöka den hegemoniska gruppen, gymnasiepojkarna, för att se hur deras normer 
ser ut och formas. 
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Teori och analys 
 

Medvetenhet och förståelse 
 

För att försöka nå en förståelse för pojkarnas maskulinitetsbildning har jag utgått från en 
hermeneutisk grundteori som innebär sökandet efter just förståelse för människor i sin 
kontext, mer än kunskap om dessa. En hermeneutisk teori söker inte efter existerande 
fenomen utan snarare den mening olika företeelser har för de människor som upplever dem.7 
Dessa upplevelser ska ses ur ett holistiskt perspektiv, d.v.s. som en helhet och inte var för sig 
eftersom de olika föreställningarna och deras kontext är nära sammanflätade.8 Kontexten kan 
vara sociala och historiska sammanhang men innefattar även den som forskar, vars egna 
föreställningar är delaktiga i förståelsen för den studerades upplevelser.9 Jag utgår från en 
realitivistisk syn där min förståelse för pojkarnas föreställningar påverkas av mina egna 
föreställningar, något som ibland kallas för ”horisontsammansmältning”10.  
 

En förlängning av hermeneutiken blir poststrukturalismen som ifrågasätter det essentiella och 
förespråkar en vetenskapssyn som motsätter sig idén om ”rationella helhetslösningar och 
förklaringar.”11 Istället hävdar poststrukturalisterna att varje fenomen ska studeras på 
mikronivå utifrån sin egen kontext och med en medvetenhet om språkets relativistiska 
funktion. Just språket är av stor vikt inom den poststrukturalistiska teorin som menar att språk 
i sig inte kan avspegla en verklighet utanför orden och den situation där de används, och att 
forskaren måste vara medveten om detta. Språket anses vara ”tvetydigt, undflyende, 
metaforiskt och konstituerande snarare än entydigt, bokstavligt och avbildande.”12  
 
Feministiska genusforskare, som t.ex. Judith Butler och Robert Connell, använder sig ofta av 
poststrukturalistisk teori för att beskriva eller söka förståelse för synen på män och kvinnor. 
Kön blir då en social konstruktion som innefattar de egenskaper som man i en särskild kontext 
anser höra till det manliga eller det kvinnliga.13 Poststrukturalisterna betonar det föränderliga i 
begreppen manligt och kvinnligt och vikten av att analysera relationen mellan dessa och det 
system eller den diskurs i vilken de uppstår och utvecklas. Språkanvändning ses som grunden 
till att känslor och tankar sätts i rörelse och därför är språket ett viktigt studieobjekt. Därför 
används också ofta begreppen genus eller socialt kön istället för bara kön, för att skilja på den 
biologiska uppdelningen mellan könen och de egenskaper och idéer som tillskrivs endera kön. 
Liksom många andra poststrukturalistiska genusforskare väljer jag att tillämpa diskursanalys 
för att söka mönster i de talade (och ibland agerade) diskurserna.  
 
 

Att observera och analysera maskulinitet 
 
För att observera och analysera hur maskuliniteten ser ut och formas inom gruppen så har jag 
använt mig av diskursanalys både som teori och metod.  Diskursanalys handlar om att studera 
och analysera det talade eller skrivna språket med hänsyn till den aktuella kontexten.14 

                                                 
7 J. Hartman. Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur (1998: 163) 
8 Hartman. (1998: 164) 
9 Hartman. (1998: 165) 
10 Hartman. (1998: 165) 
11 M. Alvesson & K. Sköldberg. Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: 
Studentlitteratur (1994: 223) 
12 Alvesson & Sköldberg. (1994: 225) 
13 Alvesson & Sköldberg. (1994: 292) 
14 Alvesson & Sköldberg. (1994: 279) 
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Diskursanalytiker utgår från en idé om att människor hela tiden skapar konstruktioner av den 
sociala världen genom sitt språkanvändande.15 Språket bygger på rester, eller mallar 
uppkomna i historien och anpassas hela tiden till den situation det ska användas, i den sociala 
situation som uppstår mellan den som talar och den som lyssnar. Diskursanalysen ifrågasätter 
om en utsaga i t.ex. en intervju verkligen kan överensstämma med en verklighet eller med en 
verklig åsikt hos den intervjuade personen eftersom situationen som sådan (intervjun) 
tillsammans med många andra faktorer spelar in på vad den intervjuade svarar. Målet blir då 
för forskaren att reducera bort olikheter och tvetydigheter hos den intervjuade och finna vissa 
mönster som i sin tur kan urskiljas som attityder.16 Mats Alvesson och Kaj Sköldeberg ger en 
viss kritik till den, enligt dem alltför kategoriska användningen av diskursanalys som bara 
sträcker sig till en rent språklig analys och vill istället utgå ifrån att materialet kan tolkas på 
tre olika nivåer.17 Dessa nivåer är den diskursiva nivån, där språket utgör själva fenomenet, 
föreställningsnivån, där forskaren drar slutsatser om den studerades föreställningar utifrån 
uttalanden och handlingar samt en handlings och förhållandenivå där forskningen kan uttala 
sig om relationer, händelser och sociala mönster som inte är rent språkliga.  
 
Edley väljer också att belysa kopplingen mellan handling och språk och säger att språket i sig 
är en form av handling. Han menar att det symboliska språket har ett stark inflytande som ofta 
kan få rent materiella konsekvenser.18 Vidare kan det materiella anses ha symboliska värden 
långt utanför det egentliga föremålet. Edley ger exemplet på en biltjuv som blir dömd. Domen 
är uttalad men får materiella konsekvenser när brottslingen t.ex. får betala böter eller sitta i 
fängelse. Vidare är bilen han stulet mer än bara ett objekt då den innehar många symboliska 
värden både för ägaren och tjuven. För att kunna studera maskuliniteten hos 
gymnasiepojkarna har jag i min undersökning observerat kopplingen mellan mina 
informanters utsagor och deras faktiska handlingar i klassrummet.  
 
Edley presenterar tre olika nyckelkoncept (Edley använder ordet ”key concepts”19) som 
forskaren kan använda sig av för att uttolka förhållandet mellan subjektet och diskursen. Det 
första av dessa nyckelkoncept är tolkningsrepertoaren, som i många fall är liktydigt med 
diskursbegreppet. Det innefattar de språkliga förutsättningar som subjektet har med sig när 
hon möter och tolkar omvärlden.20 Tolkningsrepertoaren utgörs av färdiga mönster för samtal 
som vi lånar in när vi vill uttrycka något. Varje subjekt har alltså en rad olika 
tolkningsrepertoarer som lägger grunden för hur hon kan uttrycka sig. Innehållet i det som 
uttrycks kan variera från tid till annan men grunderna finns kvar, nedärvda socialt genom 
historien. Edley liknar detta språkbruk vid en improviserad dans utifrån ett antal givna 
danssteg.21 Tolkningsrepertoaren används ofta som en mer subjektsorienterad teori inom 
diskursanalysen, och subjektet spelar en mer aktiv roll.22 Det andra nyckelkonceptet är 
ideologiska dilemman, och handlar om att skilja på traditionella intellektuella ideologier som 
formar människor och på ”levda ideologier”23. De levda ideologierna, menar Edley, är bland 
annat ett samhälles samlade värderingar och trosföreställningar, och kan jämföras med 
begreppet kultur.24 Dessa ideologier är sällan logiska och konsekventa utan tvärtom ofta 
motsägelsefulla. Ett subjekt kan alltså utrycka två motsägelsefulla uttalanden om samma sak. 

                                                 
15 Alvesson & Sköldberg. (1994: 283) 
16 Alvesson & Sköldberg. (1994: 281) 
17 Alvesson & Sköldberg. (1994: 286) 
18 Edley. (2001: 92) 
19 Edley. (2001: 223) 
20 Edley. (2001: 197) 
21 Edley. (2001: 198) 
22 Edley. (2001: 202) 
23 Edley. (2001: 203) 
24 Edley. (2001: 203) 
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Det tredje konceptet i diskursanalysen är subjektets position, vilket innebär den roll som den 
rådande diskursen i samhället gett subjektet.25 Edley hänvisar till Althussers teori om 
ideologins eller diskursens påverkan på subjektet. Den innebär att vissa diskurser kan vända 
sig speciellt till vissa subjekt. Beroende på vem du är så betyder vissa saker något speciellt för 
dig och något annat för någon annan. Samtidigt formar vissa uttalanden dig som lyssnar. 
Subjektets position kan ses som individens förhållningssätt till en diskussion och det sätt det 
visar sig på genom att prata på ett speciellt sätt.26 Genom att se hur en person uttrycker sig om 
vissa ämnen, t.ex. maskulinitet så kan man dra slutsatser om dennes position till ämnet. Det 
ger en förståelse för personens identitet.  
 
Att definiera begreppet maskulinitet är ett stort projekt och skulle med lätthet kunna ligga till 
grund för betydligt större arbeten än det här. I sökandet efter gymnasiepojkarnas 
maskulinitetsbildning har jag använt mig av både sociologen Robert W. Connells 
maskulinitetsbegrepp och socialpsykologen Nigel Edleys diskursteori om maskulinitet. Jag 
anser att de kan komplettera varandra som grund för min undersökning. Edley beskriver själv 
sin maskulinitetsforskning på följande sätt: 
 

One of our main research aims has been to look at masculinity as a discursive 
accomplishment and to try to illustrate how shifts in the meaning of masculinity 
relate to broader social, political and economic changes in western society. At the 
same time, we have been trying to advance a more synthetic (or dialectical) 
understanding of the relationship between language/discourse and the speaking 
subject, showing how discourse serves both as a set of resources for routine social 
interaction and to structure popular consciousness.27 

 
Maskulinitet kan enligt Edley ses som en diskurs där olika positioner grundas i en social och 
historisk kontext och framkommer genom individens språkanvändning och handlingsmönster. 
Den maskulina diskursen både formar och formas av individen och gruppen i deras sociala 
spel. Den maskulina diskursen, skriver Edley, är samlingen handlingar som anses vara typiskt 
manliga.28 
 
Edley menar att den traditionella genusforskningen har velat lyfta fram en essentialistisk 
dikotomi mellan kvinnors och mäns egenskaper och attribut och hänvisat till biologiska 
skillnader mellan könen.29 Denna syn på genusforskningen känns en aning förlegad då dagens 
genusforskare liksom Edley själv, oftast använder poststrukturalistiska och sociokulturella 
teorier om genus.  Han menar dock även att den diskurspsykologiska teori som han 
förespråkar, utmanar den traditionella forskningen och att genus inte är statiskt utan bör ses 
som något i ständig rörelse som kan påverkas av de individer som deltar i det sociala spelet.30 
Handlingarna man utför är då inte heller resultat utav ens genustillhörighet utan vissa 
handlingar (Edley ger exemplen dricka öl och se på fotboll) leder istället till en maskulin 
identitet.31 Vad som ses som manligt och kvinnligt regleras av individerna i de sociala 
systemen och även om man som individ kan bryta mot de hegemoniska handlingsmönstren, så 
kan detta få konsekvenser. Det är inte heller säkert att man medvetet kan förändra sin 
tillhörighet eftersom man är så pass formad av den. Som Edley uttrycker det, ”att vara man är 

                                                 
25 Edley. (2001: 209) 
26 Edley. (2001:  210) 
27 http://www.ntu.ac.uk/research/schoolofartscommunicationsandculture/academic%20profiles/8693.html 
(051222) 
28 Edley. (2001: 191) 
29 Edley. (2001: 193) 
30 Edley. (2001: 193) 
31 Edley. (2001: 191) 
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inget en person kan acceptera ena dagen och låta bli nästa dag.[min översättning]”32 Han 
hänvisar även till Pierre Bourdieu och hans habitusteori som innefattar en syn på genus där 
respektive kön påverkas så av sitt respektive habitus (manligt/kvinnligt) att deras kroppar, i 
rörelsemönster och dylikt skulle agera enligt rådande hegemoni även om individen 
medvetandegjordes om detta och försökte bryta mot det.33 Människor har alltså lärt sig och 
tränat in rörelser och sätt att vara utifrån sin sociala situation, att detta uppfattas ofta som 
naturligt och av naturen givet.  
 
Att tillhöra kategorin män innefattar en rad fördelar i vårt samhälle som t.ex. ekonomiska och 
sociala. Fördelarna kommer med positionen ”man” i det system där både kvinnor och män 
agerar. Handlingarna som leder till kategorin ”män” lär sig män bl.a. genom att de belönas för 
vissa handlingar och bestraffas för vissa. Dock innebär inte alla maskulina handlingar 
fördelar, menar Edley.34 Att visa känslor har länge setts som omanligt och har inte hört till 
den maskulina diskursen. Detta kan leda till problem i vissa situationer, där t.ex. att visa 
känslor ses som mer värdefullt än att vara typiskt maskulin. Män, som ofta saknar förmågan 
(eftersom de inte lärt sig den) att visa sina känslor, kommer då inte åt de sociala fördelar som 
detta skulle ge. 
 
Enligt Robert Connell finns det flera olika maskuliniteter i samhället som underställs en sorts 
maskulinitet som är hegemonisk.35 Likt Edley, menar Connell att individen formas av 
hegemonin men även att han eller hon är delaktig i hegemonins utformning.36 Det går att 
bryta sig loss från den rådande diskursen och den kan i sin tur även förändras om den stöter 
sig med en större och mäktigare diskurs. Jag tolkar det som att maskulinitet är ett flytande 
begrepp som i ett visst samhälle står för vissa klara saker men som kan förändras om 
samhället kräver det. Edleys diskursanalys av maskulinitet visar även på att subjektet, alltså 
individen kan ha olika positioner vilket jag anser kan ses som olika maskuliniteter inom den 
manliga diskursen.37  
 
Connell kopplar tydligare kroppen till genus än vad Edley gör. Även om hans slutsatser om 
genusbildning utgår från socialkonstruktivistisk teori så låter han kroppen vara en viktig del i 
den maskulina diskursen. Connell menar att kroppen idag får stå som utgångspunkt för många 
av de egenskaper och handlingar som ses som typiskt maskulina.38 Denna bild av manlighet, 
som massmedia bidrar till att måla upp, utgår från en biologisk dikotomi som grund för 
sociala skillnader. Likt Edley ifrågasätter även Connell denna uppdelning och hänvisar till 
studier som visar på det föränderliga hos de egenskaper som setts som maskulina genom 
tiderna och som ofta brutit mot de ideal som finns idag.39 Just det föränderliga i hegemonin 
motstrider teorin om den statiska, biologiska genusuppdelningen. Om egenskaper som 
stämplats som manliga eller kvinnliga, hade biologiskt ursprung, så hade de inte kunnat 
förändras, eftersom det biologiska anses statiskt. Om de däremot, som både Connell och 
Edley m.fl. menar, var sociala konstruktioner så kan både synen på dessa egenskaper, och 
deras sociala kontext möjliggöra förändring.  
 

                                                 
32 Edley. (2001: 193) 
33 Edley. (2001: 195) 
34 Edley. (2001: 195) 
35 Connell. (1995: 57)  
36 Connell. (1995: 58) 
37 Edley. (2001: 209) 
38 Connell. (1995: 69) 
39 Connell. (1995: 72) 
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Connell har även en politisk dimension i sin genusteori som han kallar för ”avgenusifiering”40 
och handlar om maktrelationen mellan män och kvinnor och hur patriarkatet reproducerar 
dikotomin mellan könen för att stärka sin maktposition. Den traditionella maskuliniteten är en 
led i upprätthållandet av den patriarkala hegemonin. Därför, menar Connell, ingår alla 
heterosexuella män (en viktig del i den hegemoniska maskulinitetsdiskursen) i detta system 
och kan i sig inte motsätta sig det. Eftersom de tillhör hegemonin och är formade av den, har 
de svårt att gå utanför den och påverka den, om de har kvar sin heterosexualitet, som i sig är 
en sådan viktig del av genustillhörigheten.41 För att förändra samhället i riktning mot social 
rättvisa måste man aktivt införa nya bilder av den manliga kroppen och av mäns sexualitet.42 
För att göra detta måste man förknippa positiva egenskaper, inte enbart med den traditionella 
maskuliniteten utan med nya identiteter. Att vara hjältemodig och stark ska också kunna ses 
som t.ex. kvinnligt.43 Vidare, menar Connell, är utbildningen nyckeln till en förändring mot 
ett mer socialt rättvist samhälle. Utbildningen måste ta ställning och anpassa sig till de 
svagastes situation och undervisningen bör formas ur deras perspektiv. Det krävs att 
hegemonin får empati för de svagare grupperna, alltså i det här fallet att männen kan se saker 
ur kvinnors synvinkel. I detta finns dock stora svårigheter, då pojkar i skolan ofta blir retade 
om de intresserar sig för flickors göromål. Ett led i hegemonins försök att försvara sin 
maktposition. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Connell. (1995: 224) 
41 Connell. (1995: 213) 
42 Connell. (1995: 224) 
43 Connell. (1995: 226) 
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Metod och material 
 
För att kunna följa mina informanter i deras vardag och söka system och mönster i deras 
handlingar och samtidigt kunna nå en fördjupad förståelse för denna så har jag använt mig av 
en kvalitativ metod där jag som forskare deltar aktivt även i det jag forskar om. En kvalitativ 
metod, menar Alvesson och Sköldberg ”(…) tillåter mångtydigheten ifråga om 
tolkningsmöjligheter och forskarens konstruerande av vad som beforskas att bättre framträda 
(…).44 För att kunna se de bakomliggande faktorerna och nå förståelse för mina studieobjekt 
har den reflekterande kvalitativa metoden varit vital, och även om en kvantitativ metod 
kunnat användas som komplement så har det inte behövts för min undersökning. Den 
diskursteori som legat som grund för undersökningen kräver en kvalitativ metod som på 
djupet analyserar studieobjektens språkbruk i sin kontext där forskaren, som Alvesson och 
Sköldberg uttrycker det: ”(…) utgår från studieobjektens perspektiv (…)”45 snarare än utgår 
från forskarens egna teorier och kategoriseringar.  
 
I min studie har jag följa upp mina observationer med formella och informella intervjuer. I 
Etnografi i klassrummet förklarar Birgitta Kullgren skillnaden med att formella intervjuer är 
djupintervjuer som ofta spelas in och informella intervjuer har mer av en samtalskaraktär och 
görs när tillfälle ges.46 Jag har använt båda dessa intervjuformer och utgått från mina direkta 
observationer för att sedan kunna ställa relevanta frågor och lättare känna igen mönster i 
informanternas svar. Vidare, menar Kullgren, kan man se användandet av informella 
intervjuer parallellt med formella intervjuer som en validering av den kunskap man kommer 
åt.47 Djupintervjun används för att vidare belysa och bekräfta något som forskaren 
uppmärksammat genom samtalet. Den information jag fått vid intervjuerna har också påverkat 
mina observationer såtillvida att jag fått upp ögonen för vissa fenomen som jag tidigare inte 
tänkt på. Mitt tillvägagångssätt har varit ett antropologiskt eller etnografiskt vilket ungefär 
innebär studerandet av människan, vilket också har varit utgångspunkten i mitt arbete. Jag har 
fokuserat på människors handlingar, språk och samspel i den vardagsmiljö där de befinner sig.  
 
 

Observationer 
 

Under en veckas tid följde jag pojkarna i en gymnasieklass under deras skoldagar och 
antecknade ganska urskiljningslöst det jag observerade, utifrån de teman jag använt mig av i 
min undersökning; vänskap, kärlek, manligt, kvinnligt. Fokus i mina observationer låg på 
pojkarna och hur de agerade mellan varandra. Jag satt med i klassrummet när de hade 
lektioner och jag följde dem till skåpen på rasterna. Det hände även att jag följde med när de 
hade lunch. På lektionerna satt jag ganska passiv för att inte störa undervisningen och 
antecknade istället och observerade vad pojkarna sa och hur de agerade. Att anteckna samtal i 
klassrummet var rent tekniskt mycket svårt och blev delvis mycket fragmentariskt.  
 
Under min vecka hos gymnasieklassen var jag en deltagande observatör och försökte hålla 
vad Kullgren kallar för ”observatör-som-deltagare-rollen”48 vilket innebar att de observerade 
var medvetna om min närvaro och varför jag var där. Jag presenterade mig första dagen i 
skolan och berättade om mitt examensarbete och om vilken roll jag hade när jag observerade 
dem. Jag berättade också att deras deltagande var frivilligt och att de inte behövde svara på 

                                                 
44 Alvesson & Sköldberg. (1994: 11) 
45 Alvesson & Sköldberg. (1994: 10) 
46 B. Kullgren. Etnografi i Klassrummet. Lund: Studentlitteratur (1996: 17) 
47 Kullgren (1996: 56-57) 
48 Kullgren. (1996: 68) 
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frågor som jag ställde och att de skulle säga ifrån om de inte ville att jag skulle följa dem, t.ex. 
på rasterna, eller sätta mig vid deras bord under lektionerna.49 Jag frågade också om någon 
inte ville vara med i studien men ingen av pojkarna sa ifrån. Liksom vid upprepade tillfällen 
senare, berättade jag också att jag skulle avpersonifiera det material som jag skulle presentera 
i min uppsats och jag i så stor mån det var möjligt skulle försöka dölja deras identitet. Inga 
riktiga namn skulle användas.  
 
Observationerna fungerade i växelverkan med mina intervjuer. Genom observationerna kunde 
jag välja ut lämpliga intervjuobjekt och få kunskap att anpassa frågorna så att de blev 
relevanta för de olika pojkar jag intervjuade. Den information jag fick genom intervjuerna 
ledde i många fall också till nya observationer i klassrummet, av sådant jag inte tänkt på 
tidigare. Intervjuerna kom dock inte förrän efter ett par dagar och det var först på rasterna jag 
hade chansen att prata med pojkarna och ställa frågor i informella intervjuer.  
 
 

Intervjuer 
 

De flesta av mina intervjuer gjordes som informella samtal på raster och när eleverna hade 
lunch. På väg till skåpen kunde jag ställa frågor om hur de uppfattat lektionen och liknande, 
vilket gav ett naturligt och relativt okonstlat samtal. Utöver dessa höll jag två gruppintervjuer 
och en individuell intervju där jag utgick från en intervjumall och antecknade eller spelade in 
samtalet på minidisc. De inspelade intervjuerna hade naturligtvis en enorm fördel framför de 
där jag bara antecknat. Dels undvek jag att missa svar och dels gav det möjligheten att bättre 
koncentrera mig på intervjun istället för att fokusera på mina anteckningar. De anteckningar 
jag istället gjorde då kunde istället fokusera på hur informanterna agerade när de svarade.  
 
Intervjumallen jag använde i mina intervjuer var uppbyggd kring några teman och begrepp 
som jag ville att informanterna skulle uttala sig om. Dessa begrepp var vänskap, kärlek, 
manlighet och kvinnlighet. Jag använde dessa begrepp för att jag ville att pojkarna skulle ha 
en ganska lös utgångspunkt för intervjun och inte bara svara rakt upp och ner. Jag ville helst 
få till en diskuterande intervju, särkilt i gruppintervjuerna, för att kunna analysera hur 
pojkarna diskuterade dessa ämnen mellan sig.  
 
De formella intervjuerna var mellan en halvtimme och en timme långa och de informella 
intervjuerna, i samtalsform, kunde vara allt från enbart några replikskiften i korridoren eller i 
klassrummet, till längre diskussioner i matsalen. Dessa har dock inte spelats in och är bara 
fragmentariskt antecknade, och då ofta i efterhand. Att ha anteckningsboken med sig 
upplevde jag ofta som hämmande för att få kontakt med eleverna och de tystnade snabbt när 
de märkte att jag skrev.  
 
Den första formella intervjun var en gruppintervju som uppstod spontant. Jag råkade stöta på 
en grupp av pojkarna när de hade lunch och jag frågade om de hade tid att bli intervjuade. 
Även om jag inte hade med mig minidiscen då så tog jag chansen att få en intervju. Halva 
veckan hade gått och jag hoppades att en intervju skulle öppna för fler perspektiv till mina 
observationer och till vidare intervjuer. Pojkgruppen var dessutom en av de grupper jag velat 
intervjua, baserat på de observationer jag gjort tidigare.  
 
 

 

                                                 
49 S. Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur (1997: 107) 
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Jag som forskare och observatör 
 

Som jag tidigare nämnt försökte jag vara en deltagande observatör vilket innebar att jag var 
närvarande i de aktiviteter jag observerade men egentligen inte deltagande i den utsträckning 
att jag deltog i elevernas lektionsarbete. Jag följde med dem som en ryggsäck och antecknade 
det jag såg, men mina observationer innefattade även frågor och samtal med eleverna om det 
de höll på med.  
 
Det är viktigt som deltagande observatör att ha en medveten reflektion över sin subjektiva 
påverkan på forskningsobjektet.50 Den poststrukturalistiska och diskuranalytiska metod jag 
använt nödvändiggör ett problematiserande av mig som subjekt. Jag misstänker att jag i 
många lägen provocerade fram uttalanden eller handlingar som inte skulle ha förekommit 
utan mig och som inte kanske är typiska för den personen (alltså som den personen skulle 
göra i ”vanliga fall”, utan min närvaro). Det är möjligt att min egen vilja att studera t.ex. 
manlighet i klassrummet gjorde att mina förutfattade meningar om vad detta innebär födde 
och reproducerade dessa mönster hos eleverna. Eftersom den etnografiska studien är en social 
handling gör det mig som forskare till delaktig i materialet. Min egen bakgrund och identitet 
bidrar till den sociala situation som uppstår mellan mig och mina informanter och som är 
grunden för mina observationer. Min egen klasstillhörighet, att jag är en vit ung man och att 
jag utbildar mig till gymnasielärare i svenska och religion spelar naturligtvis en viktig roll i 
det möte som uppstår mellan mig och pojkarna jag observerar. Robert Connell påpekar också 
problemet att som heterosexuell man forska på den maskulina hegemoni som har format en 
och som man är högst delaktig i.51 Som heterosexuell, ung, vit och man, tillhör jag en grupp 
människor som i många fall har en hegemonisk position i vårt samhälle och som därigenom är 
en viktig del i hur olika diskurser ser ut. Medvetenheten om detta var en viktig del i min 
analys. 
 
Att jag tidigare varit lärare i gruppen (under min praktik) gjorde det möjligt för mig att ha en 
förståelse för det fält jag skulle studera. Jag kände till skolan som miljö och hade erfarenheter 
både allmänt om gruppfunktioner i en klass och mer specifikt för den grupp jag skulle 
observera. Det innebar även en risk där min roll i klassrummet var något otydlig. Både för 
mig själv och för eleverna. Tidigare hade de sett mig som lärare, vilket är en mycket tydligt 
auktoritär ledargestalt med många olika ansvarsområden och rättigheter. Nu var jag där som 
forskare och observatör och hade inte längre något formellt ledarskap i gruppen och inte 
heller några skyldigheter att hjälpa elever med svårigheter på lektionerna eller med sociala 
problem. Jag tror att jag funderade mer på min roll i klassrummet än vad eleverna gjorde och 
det kändes också som att de accepterade mig där som passiv observatör. Ibland ställde de 
dock frågor till mig, särskilt då om de hade svenska som var det ämne som jag undervisat dem 
i. Det gjorde att jag själv blev tveksam till mitt förhållningssätt. Min lösning blev att nämna 
att jag inte egentligen var där som lärare men att jag kunde försöka att hjälpa till. Jag ville inte 
riskera kontakten med eleven. Att ha en god relation med informanterna var vitalt för min 
undersökning för att få tillgång till dem t.ex. för kommande intervjuer. Min egen medvetenhet 
om de problem som kunde uppstå kring min roll i klassrummet är en del i forskarrollen och ett 
tecken på min ambition att inte ”go native”, alltså att bli alltför involverad i 
undersökningsgruppen och istället kunna hålla en ”professionell distans” som Kvale talar om. 
52 
 

                                                 
50 Kullgren. (1996: 49) 
51 Connell. (1995: 57) 
52 Kvale. (1997: 112) 



 15 

När det gäller mitt eget ställningstagande som passivt observerande eller mer aktivt 
kontaktsökande och frågande så delar jag mina erfarenheter med Fanny Ambjörnsson. Jag kan 
känna igen mig i hennes vilja att till en början av sin studie vilja vara mer passiv för att 
försöka att inte påverka sin omgivning. Jag känner dock även igen viljan att få delta i de olika 
gemenskaperna för att på så sätt komma åt och få inblick i andra, mindre synliga sociala 
spel.53 Jag kände att jag, likt Ambjörnsson, måste ge mer av mig själv och bli en person som 
pojkarna kunde relatera till för att få en givande relation till dem och släppas in i olika 
situationer. Med min tidsbegränsning hängandes över mig kände jag mig manad att redan 
efter några dagar på skolan bli mer aktiv i mitt kontaktsökande, vilket även ledde till min 
första formella intervju.  
 
 

Urval 
 

Den klass jag följde valdes ut med hjälp av min handledare från min praktiktid på skolan. Hon 
föreslog den aktuella klassen eftersom hon hade goda kontakter med deras övriga lärare och 
att jag också hade träffat dessa tidigare. Genom att ha kontakt med klassens lärare kunde jag 
lättare accepteras i klassrummet och eftersom min handledare förvarnat de andra lärarna om 
min närvaro så behövdes ingen närmare förklaring till att jag dök upp på lektionerna. En till, 
och förmodligen större fördel med att jag sedan tidigare träffat både klassen och lärarna var 
att jag lättare kunde komma in i gruppen. Eftersom jag bestämt mig för att tidsbegränsa mina 
observationer till en vecka så var det nästan en förutsättning, framför allt för mina informella 
intervjuer att jag redan hade en viss relation med mina informanter. Det gjorde att jag kunde 
några av pojkarnas namn, vilket inte minst kom att bli viktigt för att särskilja dem i mina 
observationsanteckningar. Det gav mig också en chans att närma mig dem och ställa frågor 
utan att till exempel behöva peka och säga ”du där, hur är det med det här?”. Att jag kunde 
deras namn gav en personlig relation och visade på mitt intresse för dem.  
 
 

Gruppen 
 

Pojkgruppen gick i en av Sveriges största gymnasieskolor och de läste första året på ett 
studieförberedande program. De flesta i klassen var sexton år och det gav en tankeställare om 
det var etiskt försvarbart att observera och intervjua dem utan föräldrarnas medgivande. 
Frågor om kärlek och identitet kan vara privata och känsliga för vissa. Våra instruktioner från 
seminariehandledarna fastställde dock femton år som gränsen för när föräldrar måste 
kontaktas inför observationer och intervjuer så jag lade de funderingarna åt sidan. Mina 
informanters ålder spelade dock naturligtvis en viktig roll för min studie. Det är ett av de 
viktigaste kriterierna för valet av informanter. Jag valde att fokusera mina observationer och 
att bara göra intervjuer med pojkar efter definitionen individer med penis då den traditionella 
dikotomin mellan könen drar gränsen där. Jag var dock medveten om att de egenskaper och 
attityder jag kunde observera hos pojkarna, likaväl kunde finnas hos flickor. De egenskaper 
som utgjorde hegemoni hos pojkarna, kunde alltså även observeras hos flickorna, men syftet 
med min undersökning var att se hur den maskulina diskursen såg ut inom pojkgruppen. 
 
Karakteristiskt för det teoretiska program som eleverna gick på är att de flesta väljer att 
studera vidare efter gymnasiet. Programmet drar främst till sig ungdomar från medelklasshem 
där stödet och motivationen att studera är relativt stort.  
 
 
                                                 
53 Ambjörnsson. (2003: 46) 
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Intervjuobjekt 
 

Den första gruppen jag intervjuade (intervju 1) var en ganska sluten, till synes homogen grupp 
på fem killar (Erik, Göran, Anders, Niklas och Ali) som umgicks med varandra på lektioner 
och raster. De klädde sig oftast i svarta kläder, var verbala och skärpta men kommunicerade 
väldigt sällan med tjejer i klassen. De hade goda egenskaper i kärnämnena och var delaktiga 
på lektionerna. Med på intervjun fanns även en pojke (Erik) som inte brukade umgås med de 
andra. Han var intressant eftersom han hade en kärleksrelation till en av flickorna i klassen.  
 
Min andra intervju (intervju 2) gjorde jag med en pojke (Stefan) i klassen som oftast bara 
umgicks med två av tjejerna i klassen, vilket gjorde att han stack ut från den övriga 
pojkgruppen. Jag hade tidigare observerat att de flesta pojkar satt tillsammans i grupper i 
klassrummet.  
 
Den sista intervjun (intervju 3, med Alexander, Tony och Mikael) var återigen en 
gruppintervju men med en mer heterogen grupp vad gäller agerande i klassrummet. Tony var 
ofta tyst, satt för sig själv och verkade trött. Alexander var socialt utåtriktad och verkade 
umgås med många olika grupper i klassen och Mikael hörde till samma gäng som jag 
intervjuat tidigare (men då var han inte med). 
 
Intervjuobjekten i de formella intervjuerna valdes delvis utifrån tillfällen som gavs, vilket var 
fallet med min första gruppintervju och därefter utifrån ett strategiskt val efter observationer 
av gruppen. Då hade jag hunnit se vissa grupperingar i klassrummet och även vissa individer 
som på olika sätt utmärkte sig som olika från varandra vad gäller hur de ”agerade” 
maskulinitet.  
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Resultat 
 

Vänskap 
 
Pojkarna gjorde väldigt lika uttalanden vad gäller deras idealbild av en vän och vilka 
egenskaper en vän ska ha. Exemplet med Alexander och Mikael visar på denna position: 
 

Hampus: Hur är en bra vän då? För att ni ska vilja vara polare med någon. Ni har ju 
sagt att man ställer upp för varandra och att man håller vad man lovat. Finns det 
några andra egenskaper som är viktiga? 
Alexander: Respekt är väl ganska viktigt.  
Mikael: Ömsesidig respekt också.  
Hampus: Vad innebär respekt? 
Alexander: att den personen inte är dum mot den personen eller andra personer. 
Man ser inte ner på någon annan eller den andre personen. 54 
 

De flesta av de intervjuade pojkarna beskriver vänskap som ett förhållande mellan två eller 
fler personer som innebär att man är snäll med varandra och visar respekt. Det är viktigt att 
personen som är ens vän håller vad den lovat och att man kan lita på att denne inte sviker en i 
olika situationer. Andra ord som ofta kommer igen gällande vänskap är lojalitet, ärlighet och 
snällhet. I min första intervju säger en av pojkarna att snäll kan innebära att ”den inte får slåss 
utan anledning.”55 Följden blir att de andra i gruppen skrattar rått åt honom. De andra 
pojkarnas reaktion kan man tolka som en annan position som motsätter sig att man inte får 
slåss, alternativt att uttalandet var så pass självklart att det inte behövde sägas. Skrattet visade 
sig vara ett sätt att hantera många olika situationer och samtidigt markera olika attityder för 
killarna vilket jag kommer till senare. 
 
De olika informanterna är splittrade i frågan om gemensamma intressen är viktigt för 
vänskap. När jag intervjuar den första pojkgruppen (den som ofta klär sig i svart) menar de att 
gemensamma intressen och musiksmak är viktigt.56 Stefan (som jag intervjuar individuellt) 
håller inte med utan säger att det räcker med att ”det funkar med varandra [---][och]man 
behöver ju inte tycka om fotboll för att vara kompisar.”57 Den tredje intervjun gav liknande 
svar men gruppen var mindre enig.58 Gemensamma intressen var en fördel men inte 
nödvändigt för vänskap. Två av pojkarna umgicks privat och hade liknade intressen (datorer 
och rollspel) medan den tredje inte umgicks med dem och hade sport som sitt stora intresse. 
Han var även aktiv i ett fotbollslag. Där har han även spelat med Stefan som går i hans klass 
nu.  
 
I klassen fanns en tydlig uppdelning av olika grupper som var intakta både på lektioner och 
raster.59 Grupperna satt tillsammans på lektionerna och arbetade även tillsammans om de 
själva fick välja. Sedan umgicks de med varandra på rasterna. De var uppenbart att var i 
klassrummet man satt och framför allt med vilka, spelade en stor roll. Ett exempel var när en 
lektion skulle börja och en av pojkarna kom in sent i klassrummet och såg att det bara fanns 
en bänk ledig. Först tittade han sig runt och när han hittat sina kompisar så lyfte han bänken 
genom halva klassrummet för att kunna sitta med dem, med stort buller och allas 
uppmärksamhet som följd.60 Bland killarna var det främst en stor grupp som var synlig och 
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59 Observationer. (2005: ex. 1, 2, 3, 7) 
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han var en av pojkarna i den gruppen. Det var en pojkgrupp som jag upptäckte tidigt och 
senare kom att intervjua. De klädde sig ganska liknande, nästan uteslutande i svart och 
pratade mest med varandra inom gruppen. Det fanns även en annan grupp killar som ofta satt 
med varandra men den gruppen var mer splittrad och plastisk. De kunde byta grupper då och 
då även om de i stort rörde sig med samma personer i klassrummet. Den homogena 
pojkgruppen vände sig även ytterst sällan till flickorna i klassen för att diskutera.  
 
Stefan stack ut från den övriga pojkgruppen såtillvida att han nästan uteslutande umgicks med 
två tjejer i klassen och väldigt sällan med någon av de andra killarna. Vid ett tillfälle i slutet 
av veckan satt han med mig eftersom det var den enda platsen som var ledig.  
 
En observation jag gjorde under lektionstid var att eleverna hjälpte varandra när läraren inte 
hann med.61 Det var dock större chans att få hjälp om man var delaktig i en gemenskap, i en 
grupp i klassrummet. Några elever stod till synes utanför övriga gemenskaper och satt ofta 
själva, utan någon större kommunikation med andra. Det var främst en kille och en tjej i 
klassen som utmärkte sig på det sättet. Killen hade visserligen minst en kompis som han 
brukade sitta med på lektionerna och även umgås med på rasterna men han var inte lika 
socialt aktiv som sin kompis. Jag antecknade ofta att jag tyckte att han såg trött och 
oengagerad ut. Han gäspade och låg med huvudet på bänken. Att vara socialt aktiv och 
kontaktsökande verkade vara en förutsättning för att tillhöra en grupp.  
 
 

Kärlek 
 
När pojkarna ska diskutera kärlek så finns det likt kring ämnet vänskap en beskrivning som 
har företräde. Kärlek, enligt pojkarna, är samma sak som vänskap men starkare. Det är tillit, 
lojalitet och respekt som är de viktigaste ingredienserna för ett idealt förhållande. Som Stefan 
uttrycker det: 
 

Hampus: [---] Vad är viktigt för kärlek då? 
Stefan: Det är såklart tillit. Det är väl trygghet. Det är väl olika mellan olika 
personer hur man funkar tillsammans. 
Hampus: Finns det någonting som du tycker är viktigt? 
Stefan: Va? 
Hampus: Någon egenskap som du tycker är viktig för att du till exempel ska kunna 
bli kär i en person. 
Stefan: Humor (paus) 
Hampus: Det är viktigast? 
Stefan: Ja, bland de viktigaste i alla fall, eller bland de viktigare. 
Hampus: Några andra då som du kan… 
Stefan: Ja, men det är som jag har sagt innan, tillit och så. Man ska kunna vara 
trygga med varandra. Ja lite sånt där.  
Hampus: Vad är man när man är trygg med varandra. Vad kan det innebära? 
Stefan: Att man inte, att man. Man ändrar inte på sin personlighet. Man ändrar inte på sig själv 
efter personen man är med. Man är sig själv och man kan känna sig trygg. Man behöver inte vara 
rädd för att man ska göra något som den andre personen inte uppskattar. Man ska kunna vara sig 
själv till hundra procent och den man tycker om ska fortfarande tycka om dig. (paus)62 

 
När jag ber pojkarna att beskriva sin idealpartner motsäger de sig. En majoritet av pojkarna 
beskriver idealpartnern som fysiskt attraktiv och med samma positiva egenskaper som en god 
vän. Trots att ett attraktivt yttre är en förutsättning för att bli kär i någon så är det dock insidan 
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som är det viktigaste. De beskriver ett idealförhållande som något som är djupare än det yttre, 
fysiska men samtidigt finns detta med som en förutsättning för ett förhållande.  
 
En annan motsättning gäller idealpartnerns kön. Jag frågar aldrig själv om just könet på en 
idealpartner utan låter frågorna vara mer luddiga som ”hur ska en person som ni skulle kunna 
bli kär i vara?”. I den första gruppintervjun svarar dock en av pojkarna, Ali, direkt med en 
motfråga: ”Menar du mellan killar och killar?”63 Detta leder till högljudda skratt. Ali tar här 
rollen av en heterosexuell man och ifrågasätter kärleken mellan killar. Resten av pojkarna 
visar sitt bifall genom skratt och på det viset befästs en heteronormativ diskurs i gruppen. När 
de fortsätter att diskutera om hur en idealpartner ska vara, så skämtar de vidare och säger att 
denne ”inte får ha skägg” och ”inte vara som en kille”64. Eftersom gruppen menar att kärlek är 
som vänskap men starkare, så finns det dock utrymme för en motsättning i deras uttalande. 
Vänskapen och de egenskaper som de kopplar till vänskap innefattar inte utseende eller 
könstillhörighet på något plan och här finns det utrymme att se kärlek som ett större begrepp 
som innefattar både heterosexuella, homosexuella och bisexuella förhållanden. Ett intressant 
svar jag får, är av Alexander när han berättar om sitt idealförhållande. Han tycker att det ska 
vara jämställt och beskriver det med att ”man ska till exempel inte ha en hemmafru och den 
andre jobbar hela tiden.”65 Alexander tar här avstånd från den traditionella, men idag inte 
särskilt aktuella familjebilden med kvinnan i hemmet och ”den andre” som jobbar.   
 
Jag hade svårt att upptäcka några kärleksrelationer inom pojkgruppen och det fanns ingen 
öppen homosexualitet. Det är mycket möjligt att jag som heterosexuell och delaktig i en 
heterosexuell diskurs inte såg flörtar inom pojkgruppen eller så fanns de helt enkelt inte där.  
Pojkarnas syn på kärlek som en starkare form av vänskap öppnar dock för att det visst fanns 
kärlek inom pojkgruppen eftersom jag där kunde iaktta många av de fenomen som pojkarna 
kopplade till vänskap. Denna vänskap fanns för övrigt även mellan killar och tjejer.  
 
Stefan, som mest umgicks med två av tjejerna i klassen var den ende av de intervjuade som 
nämnde sex som en del av kärlek och förhållanden: 
 

Stefan: [---] Men jag tror att de flesta strävar efter den alldagliga kärleken.  
Hampus: Vad är det för något? 
Stefan: Ja, man ska tycka om varandra och man ska ha sex. Man ska prova på alla 
möjliga ställningar och sen så gör man slut. 
Hampus: Och sen gör man slut? 
Stefan: Ja, inte sträva efter att göra slut men sen tar det bara slut. 
Hampus: Ok, men vad strävar man efter då. Eller vad strävar du efter när det gäller 
kärlek? 
Stefan: Jag skulle bara sträva efter någon att hålla om bara, någon att tycka om 
bara.66 

 
När Stefan beskriver ett idealt förhållande så inbegriper det sex och ”alla möjliga ställningar” 
vilket kan tydas som ett traditionellt manligt sätt att se på kärlek. Sex har traditionellt varit 
mannens domän och något som eftersträvats av honom, att fås av kvinnan. Även att Stefan 
säger att det ska ta slut efter att man har haft sex, tyder på en traditionellt manlig bild av ett 
förhållande som en enbart sexuell relation. Men sedan bryter han mot det han tidigare sagt 
och ger en annan bild av sitt eget idealförhållande. Kanske menar han att det första är en 
allmän syn och att det senare rör honom personligen. En möjlighet är att han reagerar på den 
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position som jag som intervjuare tar när jag reagerar på ”sen tar det bara slut”. Det kan vara 
fråga om ett försök att anpassa sina uttalanden i diskussionen till mig.  
 
Jag uppfattade det inte som att Stefan hade en kärleksrelation till någon av tjejerna han 
umgicks med även om jag uppfattade mycket av deras sociala spel i klassrummet som 
flörtande.67 Det fanns en annan relation i klassrummet som var lättare att upptäcka genom sin 
traditionella form. En av pojkarna, Erik, var uppenbarligen ihop med en av tjejerna och de 
ägnade väldigt stor tid åt varandra på lektionerna. De hjälpte varandra med uppgifter och 
visade på många likheter med vänskapsförhållanden men deras relation var även ganska 
fysisk. De höll varandras händer, kramades och satt i varandras knän.68 
 
Ännu en åsikt om sexualitet dök upp när klassen hade livskunskap, ett ämne som bland annat 
behandlar sexualitet, identitet och moral. En av pojkarna, Lars, uttalade sig om skillnaden 
mellan mäns och kvinnors sexualitet som främst biologiskt grundad, där mannens sexdrift var 
starkare för att kunna föra sin avkomma vidare.69 Detta är en utbredd syn på manlig sexualitet 
i samhället som rättfärdigar mäns utsvävande sexualitet och hämmar kvinnors dito. Lars 
uttalanden stärker den heteronormativa diskursen som råder i pojkgruppen. Under samma 
lektion delades klassen upp för att killarna och tjejerna var för sig skulle diskutera porr. Jag 
följde med spänning med killgruppen. Det kändes som en gratischans att få lyssna till deras 
diskussion om könsroller. Diskussionen, där deras lärare ofta var frånvarande, handlade om 
att skapa den ultimata porrfilmen. Vissa av grabbarna var tysta hela tiden medan ett fåtal 
ledde diskussionen. Deras uttalanden, som ofta var grova skämt om djurporr och porr med 
många tjejer och en kille, följdes av skratt och fnissningar.70 De grabbiga skämten blandades 
med allvarliga inslag om porrindustrins drivkrafter och om vilka som blir utnyttjade inom 
porrindustrin och vilka ideal som finns där. Här finns två olika huvudlinjer i diskussionen som 
motsätter varandra. Dels den grabbiga, heteronormativa där en man ska ha flera kvinnor och 
ha kontroll över sexualiteten för att vara manlig och dels de inslag som ifrågasätter den 
traditionella mansstereotypen eller maskuliniteten, och de följder som denna får inom t.ex. 
porrindustrin. De olika ståndpunkterna uttrycktes av samma pojkar som alltså motsade sig 
själva. De uttryckte en intellektuell ideologi om jämställdhet och ett ifrågasättande av 
porrindustrin men ägnade sig samtidigt åt ett muntligt och uppenbarligen mer spontant 
reproducerande av de normer som ligger till grund för densamma. 
 
I denna diskussion var det tydligt hur gruppen bidrog till den rådande diskursen genom att 
hela tiden bekräfta och reglera de attityder som uppvisades av individerna. Genom ”skämt” 
kunde pojkarna prova olika uttalanden och genom olika skratt kunde gruppen antingen bifalla 
eller ta avstånd från dessa. Det var också tydligt hur den intellektuella inställningen gynnades 
av de diskussioner gruppen uppmuntrades till att ha, under lärarens handledning. Här kom en 
yttre påverkan på pojkarna attityd i frågan. Läraren, med sitt läraruppdrag och sin egen 
genusmedvetenhet införde en ny diskurs i gruppen genom undervisningen.  
 
 

Manlighet 
 
Manlighet visade sig vara ett svårt begrepp även för gymnasiepojkarna och även om de hade 
en del idéer om vad det kunde tänkas vara så var svaren jag fick sparsmakade. På frågan om 
hur han tolkade ordet manligt svarade Stefan att ”(…), nu vill jag inte låta ytlig eller nått sånt 
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men det är ju som, grova jobb och man ska inte ha nå känslor. Alltså det är ju så det ses. Man 
ska inte vara för feminin som att, ja (paus).”71 Jag får intrycket av att Stefan anpassar svaren 
till mig, då han ofta, likt i exemplet ovan, påpekar att han ger en bild av hur samhället ser på 
olika saker. Det är svårt att få ur honom hans egna åsikter, även om hans uttalanden avslöjar 
en viss attityd och en medvetenhet kring genus. Han vill framstå som politisk korrekt och 
medveten men uppvisar samtidigt ett beteende som är traditionellt manligt. Stefan uppger att 
om man vill vara manlig i skolan så ska man vara ”oförskämd [---], lite vulgär, ja man är som, 
ja, lite mindre respekt för tjejer och så.”72 Denna bild av manlighet är genomgående för de 
flesta av pojkarna. Det vulgära ges många exempel på i mina observationer men ett som 
skulle kunna hamna under kategorin vänskap utspelar sig i förbifarten när jag sitter och pratar 
med Stefan. Torbjörn, en annan av killarna går förbi och Stefan tittar upp och utbrister 
”retard” (efterbliven) och får blixtsnabbt ”cripple” (krympling) till svar.73 Jag har svårt att 
veta om det är på allvar eller ett skämt och är för paff för att fråga om det.  
 
Ytterligare en egenskap som återkommande nämns i diskussioner om manlighet är att killar 
gärna står i centrum och vill bli uppmärksammade. Det är något som jag även observerar i 
klassrummet. Särskilt ett par av killarna söker ofta uppmärksamhet av sina kamrater. Dels 
killen som flyttade bänken (se kapitlet Vänskap) och dels Torbjörn som ofta gör sig sedd och 
hörd. När klassen har vi-timme (klassråd) och ska fika så leker han t.ex. med fikat och kastar 
clementinskal genom klassrummet.74 Torbjörn hörs ofta högljutt skämta och prata med sina 
klasspolare i tid och otid.  
 
Den tydligaste pojkgruppen, som jag även kom att intervjua, har överlag svarta kläder och 
sitter oftast tillsammans. De menar att manlighet inte framkommer så tydligt i klassrummet 
utan oftare i gymnastiksalen och vid skåpen, som de beskriver som ”ganglands”75. I 
gymnastiksalen ska man vara ”starkast och bäst”76, vilket tydligt är en viktig del av pojkarnas 
definition av manlighet. I gymnastiksalen ser jag också många killar som tar stort utrymme 
och som t.ex. gärna visar upp att de har vunnit.77 Torbjörn ställer sig även efter en lektion och 
stretchar mitt i den samlade klassen och klagar över hur ont han har i musklerna. Mina 
observationer överensstämmer alltså med pojkarnas utsagor om att vissa platser på skolan 
tydligare är arenor för pojkar att spela ut en traditionell manlighet och där denna manlighet 
har större betydelse. En annan observation jag gör är i skolans elevkafeteria. Under en lunch 
sätter jag mig där för att få se en annan miljö än klassrummet och under den timme jag sitter 
där ser jag bara en handfull tjejer trots att kafeterian nästan är full med elever. Det skulle 
alltså kunna vara så att män och en viss sorts manlighet är starkare kopplade till vissa platser i 
skolan. Var de kvinnliga platserna är, om några sådana finns, får jag aldrig reda på. 
 
Kläderna och utseendet är något som både killar och tjejer använder som en symbol för 
genustillhörighet i klassen. Även om både pojkar och flickor i stort har liknande kläder så 
finns det markanta skillnader. Vissa kläder som regelbundet används av den ena könet 
används aldrig eller sällan av det andra. Pojkarna i klassen har överlag jeans och t-shirt eller 
munkjacka på sig.78 De flesta har gympaskor. När jag kollar runt inser jag att deras klädsel är 
väldigt lik min egen. En rådande uppfattning bland killarna är att män får klä sig som de vill 
och göra som de vill. Det anses mer accepterat för en kille att göra som han vill eftersom han 
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förväntas göra det. Det enda killar inte får göra och det enda sätt som killar inte får klä sig på, 
är som en tjej. 
 
 

Kvinnlighet 
 
De båda pojkgrupperna som jag intervjuar är eniga om att det mest uppseendeväckande för en 
kille skulle vara att bete eller klä sig som en tjej. De visar en tydlig position där uppdelningen 
mellan könen är en dikotomi, ett motsatspar. För killar är det inte accepterat att vara som en 
tjej för då är risken att man inte ses som en kille. Alexander tror att ”[---] det mesta som en 
kille gör är accepterat förutom att bete sig som en tjej.”79 Vidare säger han att killar har större 
frihet att göra som de vill, till skillnad mot tjejer. Samtidigt säger han att tjejer kan vara som 
killar om de vill men att killar inte kan vara som tjejer. Tjejer kan ha killkläder men killar kan 
inte ha tjejkläder. Här uppvisar han alltså en motsättning i sitt resonemang. De övriga 
pojkarna visar liknande tendenser när de diskuterar manligt och kvinnligt. Stefan menar att 
den allmänna synen på kvinnor är att de ska vara till för mannen som därför har mer makt.80 
Killar får inte vara feminina och sticka ut medan tjejer tillåts och ofta vill vara mer som killar 
för att ”[---]kunna bli friare och göra som de vill och därför har de startat en som, inom 
citationstecken, revolution eller vad jag ska säga. Så de har velat göra det som killar får 
göra.”81 Återigen visar Stefan upp en medvetenhet om en traditionell genusbild. Killarna är i 
överordning över tjejerna och tjejerna är de som gör motstånd mot överordningen genom, som 
han kallar det, ”revolution”. Det intressanta med samtliga killars utsagor är dock 
motsättningen mellan mannens överordning parallellt med kvinnans större frihet.  
 
I samtalet om hur man skulle reagera om en kille bröt mot någon av de normer som killarna 
nämnt, och t.ex. bar tjejkläder, framkommer två olika ställningstaganden. Den första 
pojkgruppen har samma inställning som Stefan och menar att man skulle skratta om en 
kompis en dag kom i tjejkläder. Sen skulle man inte bry sig. Stefan säger att ”om han känner 
sig bekväm i det och skiter i vad annat folk säger, då skiter jag också i vad annat folk säger.”82 
här finns en motsättning i hans uttalande. Han säger att han inte bryr sig, men å andra sidan 
visar hans uttalande att det borde finnas en reaktion bland ”annat folk” om att en kille har 
kjol.  
 
Det andra ställningstagandet är betydligt hårdare och reaktionen kraftigare. Den andra 
pojkgruppen med Alexander, Tony och Mikael skrattar mycket när de diskuterar följderna av 
ett sådant normbrott. Med normbrott i det här fallet menas främst att för en kille ha typiska 
tjejkläder. Den rådande bilden av tjej- och killkläder hos de pojkar jag intervjuat pekar på 
pösiga byxor och huvtröjor som killkläder och kjol och magtröjor som tjejkläder.83 När 
pojkarna pratar om hur de skulle reagera på en kompis som gjorde ett sådant normbrott säger 
de att: 
 

Alexander: Han skulle nog bli utfryst om det inte var en skämtgrej. Alltså om man 
helt seriöst kommer med tjejkläder på en lektion. Ja, han skulle bli utmobbad antar 
jag. Om han gjorde det på skämt då tror jag att det skulle vara något att skratta åt.  
Hampus: Tror ni det också eller? 
Mikael: Ja det tror jag. Första reaktionen skulle ju vara att man skrattade. Man 
skulle tro att det var ett skämt eller inte vilja inse som att det var på det sättet. Men 
sen så, jag tror inte att han skulle bli så accepterad.  
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Hampus: Vad skulle ni göra om någon av era polare som en dag… 
Tony: Jag vet inte. Jag skulle nog undvika honom.  
Hampus: Ok 
Tony: Alltså det skulle ju tära lite på vänskapen.  
Hampus: För att det var konstigt eller? 
Alexander: Ja, om han gjorde det hela tiden som.84 

 
Jag blev lite ställd när jag fick höra pojkarnas diskussion men samtidigt glad över vad jag 
antar var ärliga svar. De tar en radikalt annan ställning än de övriga informanterna och deras 
uttalanden grundar sig i en idé om en traditionell könsuppdelning där de båda könen hålls 
separata och brott mot normerna bestraffas med utanförskap.  
 
Varken i klassrummet eller i korridorerna kunde jag se tecken på liknande ”brott” och den 
traditionella uppdelningen och bristen på avvikare bidrog naturligtvis till att förstärka den 
normativa diskursen. Om ingen kille klär sig i kjol eller sminkar sig, så blir det en större 
uppmärksamhet kring någon som plötsligt gör det.  
 
Även om killarna visar på skiljda ställningstaganden så har de liknande resonemang när det 
gäller manlighet. De använder kvinnlighet som en motsats till manlighet, även om de har svårt 
att definiera kvinnlighet som något annat än det som killar inte är. De få kvinnliga egenskaper 
de kommer på är att bära kjol och smink och att göra lite väsen av sig. Motsatserna till dessa 
egenskaper har de tidigare förklarat som typiskt manliga. Under mina observationer såg jag 
att väldigt få tjejer faktiskt hade kjol på sig, och även om smink inte var ovanligt så var 
magtröjor (jag gissar att det är tröjor där magen syns) väldigt sällsynta. I klassen kunde jag se 
två olika sorts klädstilar bland tjejerna (väldigt grovt). Ungefär hälften var klädda likadant 
som killarna med jeans och huvtröjor och den andra hälften hade mjukisbyxor.85 Det var bara 
en tjej som stack ut med kläder som verkade falla in i de typiska tjejkläder som pojkarna 
beskrivit. Hon hade ett djupt urringat linne och var ganska hårt sminkad vilket fick mig att 
tänka på Ambjörnssons observationer av BF-tjejerna i sin studie av gymnasieflickor.86  
 
En till skillnad mellan killar och tjejer menar Stefan, är att killar oftare formas av sin grupp 
medan tjejer i större utsträckning har en egen vilja. Killar umgås med dem som tycker 
likadant eller så får de gruppens attityd genom att umgås med den. Tjejer, menar Stefan, kan 
tycka olika saker och ändå vara med varandra.87 Denna bild av tjejer och killar visar på 
samma motsättning som jag var inne på tidigare. De flesta av killarna är överens om att killar 
har större frihet och att fler saker är accepterat för killar att göra. Samtidigt får de inte klä sig 
eller vara som tjejer medan tjejer lättare kan vara som pojkar. En genomgående förklaring till 
mäns större frihet anger pojkarna som att samhället är ett ”machosamhälle”88 som Stefan 
uttrycker det eller ”en mansdominerad värld”89 som Alexander säger. Att de samtidigt uppger 
fler egentliga saker som flickorna får göra än som pojkarna får göra har de ingen förklaring 
till. Det är ett tydligt manligt perspektiv på könen som uppvisas. De friheter som flickorna 
uppges ha är friheter utifrån männens situation och som definieras av män (pojkarna). De 
uppger att de är tvingade att vara pojkar medan flickorna får vara både som flickor och som 
pojkar.  
 
 
 

                                                 
84 Intervju 3. (2005: 4-5) 
85 Observationer. (2005: 1) 
86 se Ambjörnsson. (2003: 52-53) 
87 Intervju 2. (2005: 5) 
88 Intervju 2. (2005: 5) 
89 Intervju 3. (2005: 4) 
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Vad kan maskulinitet vara bland pojkar i en gymnasieskola? 
 
Jag kan se två tydliga tolkningsrepertoarer som framkommer i pojkarnas utsagor. Båda 
förekommer hos samtliga pojkars berättelser och i deras handlande. Den första är en 
intellektuell och genomtänkt repertoar där utsagorna handlar om jämställdhet och social 
rättvisa mellan könen. Samtliga pojkar uppger vänskap med egenskaper som tillit och lojalitet 
som grunden för ett idealförhållande. Alexander talar om vikten av jämställdhet och 
exemplifierar det med ett avståndstagande från den traditionella kärnfamiljen med dess 
rollfördelning mellan könen. Stefan säger att alla får vara som de vill så länge de är bekväma 
med detta. I klassrummet uppvisar pojkarna flera av de egenskaper som innefattas av deras 
definition av vänskap vilket är ett tecken på en diskurs kring kärlek som inte nödvändigtvis 
innefattar en heterosexuell norm. Denna repertoar är i större utsträckning en rent språklig 
repertoar och kommer inte fram lika tydligt i handling. Stefan använder sig mycket av denna 
repertoar men positionerar sig samtidigt högt i den andra tolkningsrepertoarens fält, genom 
sina traditionellt maskulina intressen som fotboll och genom sitt flörtande med några av 
tjejerna i klassen. 
 
Den andra tolkningsrepertoaren framstår som hegemonisk genom sin förmåga att döma och 
bedöma andra uttryck. Samtidigt ger den en mer traditionell bild av maskulinitet och genus. 
Här delar pojkarna upp pojkar och flickor i två motsatta grupper där kvinnligt och manligt står 
i ett motsatsförhållande och där kvinnligt i stor utsträckning definieras som någonting som är 
sämre än det manliga. Här ryms flera olika positioner som definieras av diskursen. En man 
som beter sig som en kvinna har intagit en position vars ställning är väldigt låg medan en 
kvinna med samma agerande inte är lika illa men nära därpå. En kvinna kan, för att höja sin 
position, försöka vara mer som en man. Mannen bör alltså hålla sig till sina traditionella roller 
och egenskaper för att inneha en hög position medan kvinnan både tillåts och uppmuntras att 
förändra sitt agerande. Repertoaren ger dock som tidigare nämnts uttryck för en tydlig 
uppdelning mellan könen och en hierarki där mannen är den definierande och därigenom 
också kan avgöra vilka steg kvinnan ska tillåtas ta och vad detta får för konsekvenser. Den 
andra pojkgruppen ger tydliga uttryck för denna repertoar genom sitt uttalade avståndstagande 
av pojkar som bryter mot de manliga normerna (i det här fallet klär sig som tjejer).90 Både den 
första och den andra pojkgruppen positionerar sig som heterosexuella och använder sig av den 
heterosexuella tolkningsrepertoaren. 
 
Även om jag ställer upp två till synes olika tolkningsrepertoarer som uttalar sig om manlighet 
på helt olika sätt så finns det inte två tydliga grupper pojkar med skiljda maskuliniteter inom 
pojkgruppen. Samtliga pojkar pendlar mellan de båda repertoarerna till synes oreflekterat när 
de talar om manlighet. Det existerar hos pojkarna ett ideologiskt dilemma där samma subjekt 
motsäger sig självt i sina uttalanden och i sitt agerande. Pojkarna uttrycker en tydlig 
medvetenhet om och en vilja att ifrågasätta de traditionella könsrollerna, samtidigt som de 
reproducerar dessa. Den hegemoniska repertoaren innebär också en position som definierar 
andra positioner, vilket även den förstnämnda repertoaren (den som idealiserar jämställdhet) 
gör när den definierar kvinnan som underordnad mannen.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 Intervju 3. (2005: 4) 
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Avslutning 
 

Resonerande sammanfattning 
 
Pojkarna visar upp många gemensamma uttryck när de diskuterar och agerar vänskap, kärlek 
och manlighet. Jag har framför allt sökt mönster i pojkarnas utsagor och agerande i jakt på en 
hegemonisk tolkningsrepertoar. Gällande vänskap så syns en relativt tydlig bild av vissa 
egenskaper som föredömliga hos en vän. Dessa är lojalitet, snällhet och respekt. Mina 
observationer visar tydligt att grupptillhörigheten är en oerhört stark del av pojkarna identitet 
och att de formas av och med den grupp de umgås med. Gruppen bekräftar och reglerar 
individens åsikter, både uttalat och mera underförstått genom skratt. Att tillhöra en grupp i 
klassen är också en förutsättning för att uppnå vissa av de uttalade vänskapsidealen, som att 
hjälpa till och vara lojal. Ett utanförskap från grupperna kan dock istället leda till helt andra 
attityder än de som syns i mer homogena grupper.  
 
Resonemanget kring kärlek och förhållanden visar på många ideologiska dilemman och olika 
positioner där de traditionella heteronormativa genusstereotyperna krockar med intellektuella 
ideologier som innefattar jämlikhet och ifrågasättande av normerna. Den rådande diskursen är 
dock mycket heteronormativ även om vissa utsagor ger uttryck för en mer nyanserad 
tolkningsrepertoar för kärlek.  
 
Manlighet beskriver pojkarna som ett motsatsförhållande till kvinnlighet och även här målas 
en traditionell maskulinitet upp. Det mest uppseendeväckande och provocerande för en kille 
att göra är att vara som en tjej, om han gör det på allvar och inte som ett skämt. Det visar på 
en traditionell maskulin subjektsposition som innebär att mannen är det kvinnan inte är, eller 
rättare sagt definierar sig själv och kvinnan som olika varandra. 
 
Trots att den hegemoniska tolkningsrepertoaren har tydliga likheter med massmediala bilder 
av maskulinitet som finns i hela vår västerländska kultursfär så kan inte studien generaliseras 
eftersom underlaget är för litet. Omfångets kvantité är dock egentligen inte det stora 
problemet då en diskursanalys inte särskilt fokuserar på mängden utsagor utan snarare på en 
noggrann språklig analys av konsistens och inkonsistens av texten. Den diskursanalytiska 
metoden och teorin gör det dock svårt att lyfta materialet utanför sin språkliga och kulturella 
kontext som i sig är grunden för analysen. Jag tycker dock att resultaten kan ge en viss 
förståelse för de processer och diskurser som råder inom grupper av gymnasiepojkar i 
allmänhet och den undersökta gruppen i synnerhet.  
 
Jag hoppas naturligtvis att förståelsen ska leda till att jag själv men även andra blivande eller 
verksamma lärare ska få sig en tankeställare om deras elevers situation. Då de rådande 
genusdiskurserna är i ständig förändring är det viktigt att som lärare kunna se dess processer 
för att anpassa och forma sin undervisning mot en mer socialt jämställd skola. Samtidigt är 
jag medveten om att många av de maskuliniteter jag observerat och beskrivit är traditionella 
och att ett belysande av dessa kan bidra till att reproducera dem även om det inte är målet 
(vilket inte förändringen av dem nödvändigtvis är heller).  
 
Jag ser den medvetna och reflekterande tolkningsrepertoaren hos pojkarna delvis som en 
produkt av den undervisning de hade, inte minst i ämnet livskunskap, där de fick diskutera 
och reflektera över sin egen identitet i förhållande till ämnen som just kärlek, vänskap, 
manlighet och kvinnlighet. Jag hoppas och tror att denna repertoar successivt kan få en 
hegemonisk position just genom en genusmedveten och feministisk undervisning. Om 
samhället fortsätter sin medvetna strävan mot ett mer jämställt samhälle så kan den diskursen 
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genom sin hegemoni gentemot ungdomskulturen påverka pojkars sätt att diskutera och agera 
maskulinitet. 
 
Som en utveckling av min studie skulle jag i framtiden gärna göra en liknande studie där både 
tjejer och killar ingår och där relationen dem emellan analyseras djupare. Det skulle även vara 
intressant att kombinera diskursanalysen med en kvantitativ undersökning mot ett större 
underlag för att till viss del kunna dra mer generella slutsatser.  
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