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ABSTRACT 

Författare:   Claudia Jonsson  

Termin och år:  Vårterminen 2011 

Institution:   Sektionen för hälsa och samhälle – Sociologi  

Titel: ”Identitet handlar i stor ett om att passa in och att kunna vara en del av någonting” En studie 

kring hur unga män upplever och konstruerar sin identitet samt hur de ser på manlighet och 

maskulinitet.  

Titel: “Identity is all about fit and be able to be part of something” A study of how young men 

perceive and construct their identities and how they look at manhood and masculinity. 

Sammanfattning:  

Dagens ungdomar befinner sig i större utsträckning i frånvaro av vuxna. De lever idag i ett allt mer 

utpräglat mediesamhälle, de matas ideligen av det massmediala utbudet och det handlar mer om yta 

och prestationer än om känsla och medmänsklighet.  

Syftet är att undersöka hur sex unga män i åldrarna 16-17 år upplever och konstruerar sin identitet 

samt hur de ser på manlighet och maskulinitet i relation till familj, skola samt vänner/fritid – där 

sistnämnda även inkluderar nätverksamhet som Facebook.  

Empiri har samlats in med hjälp av intervju som metodverktyg. Den teoretiska utgångspunkten är 

Connells teorier kring maskulinitet och den hegemoniska maskuliniteten samt Bourdieus begrepp 

habitus och kapitaltillgångar.  

Ett tydligt och framträdande resultat har visat sig, nämligen att identitetsskapandet påverkas och är 

beroende av ett flertal faktorer. Den sociala bakgrunden, val av gymnasieprogram, sociala och 

kollektiva relationer samt vikten av en riktig vän är samtliga grundläggande faktorer i 

identitetsskapandet. Studien visar även att om man vill vara en del av någonting så erfordras en 

föränderlig identitet, förmågan att kunna gå in och ut ur olika grupper och samtidigt inneha en styrka 

att kunna stå för den man vill vara. 

Sökord: Identitet, manlighet, maskulinitet, Bourdieu, habitus, kapital, Connell, hegemonisk 

maskulinitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Att en uppsats skulle vara författarens egen skapelse är långt ifrån sant. Precis som allt annat i 

samhället så skapas även en uppsats i samspel med andra – delarna blir helheten! 

Så därför: 

Tack till Er informanter som med era berättelser, er öppenhet och ert förtroende gjort denna 

studie möjlig, utan er ingen uppsats. Ni är fantastiska! 

 

Tack Martin för att du allt för många gånger under mina intensiva skrivperioder fått ensam ro 

i land, hus och hem, barn och familjeaktiviteter och allt annat som hör därtill. Tack för ditt 

stöd och för att du aldrig sluta tro på mig och min dröm! 

 

Det är också så att en god handledare skapar goda förutsättningar. Jag vill därför Tacka min 

handledare Lars-Olof Hilding.  

Tack Lars-Olof för din kunskap och ditt kunnande, för din förmåga att engagera och inspirera. 

Med din hjälp har uppsatsarbetet varit roligt, spännande och kreativt! Du är en förebild! 

 

Slutligen mina barn, Tom, Ted, Max & Dante – Ni är min inspiration, min styrka och mitt 

mod, Tack för att Ni är dem Ni är!  

 

Claudia Jonsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Inledning 

”… det är fan inte lätt att vara kille… man får inte vara för tuff bland tjejer och man får inte 

vara mes bland killar…” (informant 5) 

 

I vårt nuvarande samhälle har unga människor väldigt många livsstilar att välja mellan, 

möjligheterna och valen har blivit i det närmaste obegränsat. Ungdomar lever idag i ett allt 

mer utpräglat mediesamhälle där de ideligen matas av det massmediala utbudet av en ständig 

exponering av lättklädda kroppar, bantningstips, träningsmetoder, mode och design det 

handlar mer om skönhet och utseende samt yta och prestationer än om känsla och 

medmänsklighet. Enligt Frisén och Hwang (2006) formas identiteten på två sätt; det ena är 

genom individens utveckling och det andra är genom samhälleliga faktorer. Dagens ungdomar 

lever i ett samhälle som präglas av marknaden, de är relativt befriade från olika traditioners 

tvång. Detta kan ses som både positivt och negativt, världen blir större och tillgängligare 

samtidigt som familjelivet och den lokala förankringen riskerar att bli undanträngd. Detta 

skapar, enligt Frisén och Hwang, förvirring hos ungdomar och kan leda till vilsenhet kring 

identitet och sociala roller. Ungdomar från västerländska moderna samhällen litar mer till den 

egna gruppen för bekräftelse medan den äldre generationen påverkar dem mindre än i tidigare 

generationer. (Frisén och Hwang 2006).  

 I all större utsträckning befinner sig ungdomar av idag i frånvaro av vuxna, och med 

skolans minskade grepp om både fostran och utbildning samt att dagens tonårs-

/ungdomsdebatt ofta berör våld, kriminalitet, alkohol och droger men även tonårsdepression 

och självmord, blir olika ungdomsfrågor i betydande utsträckning mer intressanta. Med 

anledning av att jag själv är mor till tre tonårskillar och allt som oftast har ett hem fullt av 

ungdomar så har det hos mig vuxit ett genuint intresse för dessa ungdomsfrågor. Att vara 

tonårsmor innebär upprepade samtal både med mina egna ungdomar och deras vänner, kring 

samhälle, skola, utveckling och framtiden, om att bli vuxen och om att vara man. I de flesta av 

fallen har det visat sig att det finns en ganska delad syn på verkligheten mor och ungdom 

emellan. Ofta har jag fått höra ungdomarna säga: ” Du fattar ju inte… det är inte så ute i 

verkligheten”. Livliga diskussioner och debatter kring olika verklighetsperspektiv samt mycket 

refererade till nätet bidrog till att jag för något år sedan gick med i Facebook
1
 där jag, enligt 

spelets alla regler, blev vän med mina tre pojkar samt några av deras vänner.  

                                                 
1
 Facebook är en nätgemenskap som består av många tusentals intressegrupper där vem som helst kan skapa en 

egen grupp. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook) 



 

Tämligen snabbt åskådliggjordes det för mig en ny verklighet som visade att ungdomar idag rör 

sig mer och mer inom olika sociala rum vilka för dem både är virtuella och verkliga. Det är 

inte längre endast i samhällets sociala fält som unga män konstruerar sin identitet, manlighet 

och mansideal utan även inom den virtuella sfären sker denna process. Samtliga miljöer 

erfordrar olika typer av agerande-/handlande för att skaffa sig/vinna positioner inom den 

aktuella gruppen. Själv är jag av den tron att det som händer i vårt samhälle (och gjort under 

alla tider) är en spegling av det vi själva skapar och utvecklar, alltså resultatet av våra 

handlingar. För att förklara samhället samt förstå varför vi agerar som vi gör i olika situationer 

och sammanhang bör vi studera och tolka bakomliggande processer som ligger tillgrund för 

våra handlingar. Allt konstrueras i samspel med andra, individ och verklighet kan inte 

åtskiljas, det som blir möjligt att studera är hur individen förhåller sig till sig själv och sin egen 

verklighet samt hur hon agerar inom denna.  I anslutning till mina erfarenheter och egna 

iakttagelser upplever jag att frågor kring unga mäns identitetsskapande i relation till deras 

verklighet är ytterst tänkvärda i dagens samhälle. Vi fostras in i specifika roller utifrån den 

fysiska kropp vi föds med, och i alla forum där människan rör sig intar vi ofta en plats i 

genusordningen och på så sätt hjälper vi till att skapa och förmedla det vi anser är skillnader 

mellan könen. Genom våra sociala handlingar vidmakthålls de sociala strukturer som råder 

mellan könen (Connell 1995/2008). I forskning kring ungdomar beskrivs identitetsarbetet som 

sker under tonåren och hur en viktig del av ungdomars identitet handlar just om 

grupptillhörigheten, och där killar i många fall dras till större grupper där det råder en viss 

hierarkisk ordning (Frisén & Hwang 2006).  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Med ovanstående text som bakgrund är det övergripande syftet med studien att undersöka hur 

sex unga män i åldrarna 16-17 år upplever och konstruerar sin identitet samt hur de ser på 

manlighet och maskulinitet i relation till familj, skola samt vänner/fritid – där sistnämnda 

även inkluderar nätverksamhet som Facebook.  

Inom ramen för detta syfte har jag valt att fokusera mig på följande frågeställningar: 

- Vilka aktörer anser unga män vara viktiga för identitetsskapandet och på vilket sätt 

är de viktiga?  

- Vilka faktorer påverkar unga män i deras identitetsskapande och på vilket sätt 

påverkar dessa faktorer dem?  

- Hur påverkar synen på manlighet och maskulinitet unga mäns identitetskapande? 

 



 

2. Bakgrund 

”Hm… maskulinitet är ju det som skiljer killarna från tjejerna… typ”(informant 3) 

 

2.1 Manlighet och maskulinitet 

Tidigt i arbetet visade det sig att begreppen maskulinitet och manlighet i många fall används 

som liktydiga och att maskulinitetsbegreppet ofta inbegriper begreppet manlighet. Emellertid 

visade det sig att i ett fåtal studier skildes begreppen åt. Jag ska här söka mig på att förtydliga 

och om möjligt skapa en distinktion begreppen emellan.  

Masculinity – kan översättas med både ”manlighet” och ”maskulinitet”, och i svenska 

texter brukas orden emellanåt synonymt, dock emellanåt med avgörande definitions 

skillnader. Etymologiskt har orden samma ursprung, då maskulinitet kommer av latinets 

masculinos och betyder ”manlighet” eller ”man”. Manlighet är i sin tur en sammansättning av 

orden man och likhet, alltså manlikhet. Går man vidare och slår upp begreppen förefaller det 

inte vara någon avsevärd skillnad. Såväl manligt som maskulint är något ”som anses typiskt 

för en man” eller ”typiskt för män enl. vissa ideal” (Köhler, Messelius, & Mattsson 2006; 

Svenska Akademien 2009). En betydelseskillnad är att manligt också kan avse något ”som är 

av eller har att göra med mankön” (Svenska Akademien, 2009).  

Slutsatsen som kan dras utifrån ovannämnda resonemang är att ordet manlig kan tänkas 

vara starkare knutet till det biologiskt observerbara könet, medan maskulin mer syftar på idéer 

och ideal kring det manliga könet. Distinktionen i sig är inte enkel att vidmakthålla när man 

talar om manlighet och maskulinitet. I båda fallen syftar detta tydligt på det att vara man – 

kvaliteter eller egenskaper som anses typiska eller lämpliga för män – vilket grundar sig på 

idéer och ideal. 

Jag tänker i denna studie, där fokus är könskonstruktioner och i första hand konstruktionen 

av unga mäns identitet, förhålla mig till begreppen maskulinitet och manlighet i likhet med 

Connell (1995/2008;Connell 2009). Connell menar att begreppet maskulinitet är både 

individuellt, något en enskild individ kan vara och presentera, och relationellt, endast 

existerande i kontrast till femininitet. Synen på manlighet eller maskulinitet är inte beständig 

utan förändras över tid och rum och i samspel med samhället och vardagen. Konstruktionen 

sker både i interaktion inom könsgruppen och med det ”motsatta” könet. Maskulinitet är inget 

entydigt begrepp. Det bör istället enligt Connell användas i pluralis för att skildra de många 

olika former av maskulinitet som kan urskiljas idag (Connell 2008;Connell 2009). 



 

”Hm… manlighet bygger man upp med tiden… maskulinitet är ju typ som ett 

beteende.”(informant 2) 

2.2 Tidigare forskning  

 

Jag har valt att studera hur unga män ser på sitt identitetsskapande, manlighet och mansideal i 

relation till familj, skola samt vänner – där Facebook även inkluderas. Studien utförs inom 

skolkontexten av den orsaken att det är här ungdomar spenderar mest tid i interaktion med andra 

ungdomar och vuxna. Connell (1995/2008; Connell 2009) beskriver hur skolans specifika 

genusordning ger förutsättningarna för ett maskulinitetskapande. Det kan gälla makt och 

disciplinering i skolan som skapar möjligheten att konstruera maskuliniteter som trotsar 

skolans auktoritet. Connell betraktar således skolan som både en institution som skapar 

maskulinitet – eller som genom sin undervisning lyckats utmana en given genusordning – 

men också som en plats där maskulinitet skapas, exempelvis av killar som möts där. (ibid.) 

Bourdieu (1970, 1994) tecknar bilden av skolan som ett instrument som befäster 

maktrelationerna i ett samhälle, dels genom att påtvinga eleverna den förhärskande klassens 

föreställning av verkligheten, dels genom att sortera elever på ett sätt som reproducerar klass. 

Bourdieu menar att klassrummets språkliga norm har en central funktion, språket blir en 

sorteringsmekanism; att lyckas i skolan handlar om att ha det språkliga kapital som är 

gångbart i klassrummet. (ibid.)  

Jonsson (2007) menar att skolan är en specifik arena med särskilda betingelser för iscen-

sättning av maskulinitet, även om den genusordning som återskapas i skolvardagen givetvis 

inte är isolerad från andra delar av samhället. Jonsson har i sin avhandling (2007) följt en 

grupp ungdomar (killar) under ett år i skolan. Han rör sig mellan den "svenska" tonåringen 

och den grupp elever på skolan som benämns "invandrare". Han jämför språken, och tar del i 

världarna som döljer sig bakom allt slang och sexistiska uttal. Jonsson upptäcker hur rasismen 

speglar sig i dagens invandrarungdomar, och hur skolan ger den grogrund. Det visar sig i 

Jonssons forskning att det viktigaste är att du vågar vara den du är i gruppen, och på samma 

sätt som det konstateras att skolan är en plats där etnisk identitet skapas och att det förekommer 

etniska hierarkier, tas slutsatsen att homofobi är en typ av maktspråk mellan män. Homosexualitet 

och heterosexualitet används ofta som varandras motpoler. Homosocialiteten, är tvärtom den 

som svetsar samman en grupp. Den skapas av fobi utåt men uttrycker sig i vänskapsrelationer. 

Homosexualiteten pratas det vanligtvis inte om, den är "tyst". Det innebär inte att män helt 

avstår från beröring, kompisar emellan. (Jonsson 2007)  



 

Ambjörnsson (2003) skriver i sin avhandling att med skolan som arena kan identitets-

skapandet bli en fråga om valet mellan att äta upp eller inte i matsalen eller klampa fram i 

korridoren med Buffalo-skor jämfört med att i nätta gympaskor återhållsamt vandra fram med 

böckerna tryckta mot bröstet. Ambjörnssons har under drygt ett års tid vistas i två sinsemellan 

mycket olika gymnasieklasser, där innebörden av att vara tjej väsentligt skiljer sig åt. Ambjörn-

sson menar att könsidentitet inte är något statiskt eller förutbestämt. Tjej är inte något man 

föds till utan något man blir, och processen att bli tjej - och framför allt rätt sorts tjej - handlar 

om relationer, rörelsemönster, utseende och attityd. Å ena sidan handlar tjejidentiteten om att 

vara åtråvärd och rätt i andras ögon. Å andra sidan så finns frizoner och utrymme att ta ett 

steg tillbaka och se på det kvinnliga som något som är möjligt att avstå ifrån (Ambjörnsson 

2003). Gällande andra studier kring identitetsskapande och manskulinitet så har Nordberg 

(2005) i en av sina studier påvisat att under de senaste åren så har mode, frisyrer och 

skönhetsprodukter i större utsträckning kopplats samman med män i media. Trots att skägg 

och hår är viktiga identitetsmarkörer, menar hon att herrfrisersalongen som kulturell 

maskulinitets- och normaliseringsarena hittills förbisetts. Medan maskulinitet skapas som 

något entydigt på frisörvisningarna förekommer i frisörmagasinen och på frisersalongerna en 

mångtydighet där vad som skall betraktas som maskulint både reproduceras och omformas. 

Nordberg tar i denna artikel avstamp i frisörsnäringen och formandet av herr och damfrisyrer 

för att kritiskt granska de maskulinitetsdiskurser samt föreställningar om hur en manlig frisyr 

ska se ut inom denna näring. Hon menar att inom denna bransch skapas, förkroppsligas och 

vidmakthåll könsdikotomi och heteronormer. (ibid.) 

Utifrån den forskning som finns kan vi trots allt se att Sveriges ungdomar och unga vuxna 

mår bra idag, dock så ser man samtidigt att fler och fler unga visar tecken på stressymtom 

(Ungdomsstyrelsen 2007).  Pressen på unga tycks öka och likaså verkar övergången mellan 

ungdomstid och vuxenliv ske allt senare och upplevas svårare (SOU 2006:77).  

 

 

3.  Teoretiska infallsvinklar 

3.1 Identitet 

Begreppet identitet kan beskrivas och förklaras på olika sätt. Johansson (2006) menar att 

identitet kan både ha att göra med en persons identifikation med en viss kultur, nation eller 

etnisk tillhörighet, vilket blir en del av en kulturell, nationell eller etnisk identitet, men även 

med begreppet självbild, som lyfter fram medvetenhet om sig själv som en unik individ kan 



 

också förklara identitetens betydelse. I likhet med Frisén och Hwang (2006) är det identitet 

som självbild, som kommer att illustreras i denna studie i första hand. Därmed kommer frågor 

vilka berör vad som påverkar identiteten att belysas. I de flesta fallen då man skall beskriva 

sig själv görs detta i termer av yrke, inkomst, ålder, boende med mera, vilket lyfter fram ens 

sociala position som handlar mest om smak och stil. Identitet kan belysas genom den 

subjektiva identitetsupplevelsen och dess olika sidor, dels den djupare upplevelsen att jag är, 

och dels upplevelsen av vem jag är i relation till andra (Johansson 2006). Identitetens 

innehåll, vem och vad man upplever sig vara är nära knuten till den mening som man ger sina 

upplevelser och erfarenheter. Identiteten kan dock aldrig utvecklas utan samspel med 

omgivningen och kan heller inte enbart vara individens ensak. Det är bland annat i interaktion 

med andra som uppfattningen av sig själv bekräftas, avvisas eller utvidgas (Wrangsjö 2006). 

När det kommer till frågor kring identitet lyfts ofta själva identitetsskapande fram vilket 

belyser processen om vem man är snarare än den definitiva sociala positionen (Johansson 

2006). Identiteten är ett viktigt element inom den subjektiva verkligheten och står i ett 

dialektiskt förhållande till samhället. Den formas av sociala processer, vidmakthålls, 

modifieras såväl som omformas genom sociala relationer. (ibid.). Identitetsskapande handlar 

således om sökandet efter autenticitet och vem man är bortom alla sociala distinktioner vilket 

kan utgöra en osäkerhet hos många människor (Johansson, 2006). I likhet med Göthlund 

(1997) som använder begreppet identitetsarbete kommer det i den aktuella studien att 

användas identitetsskapande istället för att tala i termer av identitetsutveckling. Detta med 

anledning av att identitetsarbete och identitetsskapande betonar att det är en aktiv process. 

 

3. 2 Connell – maskuliniteter, manlighet och hegemonisk maskulinitet 

För att kunna diskutera frågor kring maskulinitet och manlighet måste man anstränga sig 

för att bli fri vardagsbetydelsen och vardagsbilden av orden, i syfte att förvandla dem till 

begrepp som går att diskutera på allvar. Begreppen behövs som verktyg, inte minst i skolan 

som till stor del är den institution som förutom familjen är med och formar det identitets-

projekt ett maskulint föreställande kan ses som.  

Det maskulina och det omaskulina skiljs enligt Connell (1995/2008) åt utifrån beteende, ett 

beteende som är ett resultat av vilken typ av person man är. Begreppet maskulinitet är för 

Connell (1995/2008) både individuellt, något en enskild individ kan vara och presentera, och 

relationellt, endast existerande i kontrast till femininitet. Hegemonisk maskulinitet är enligt 

Connell (1995/2008) de dominerande mansideal som får patriarkatet att framstå som det 

självklara och rådande. Dessa ideal legitimerar mannens överordnade position i patriarkatet. 



 

Den hegemoniska manligheten stigmatiserar inte bara kvinnor, utan även avvikande 

manligheter, så som till exempel homosexuella, bisexuella. Hegemonisk maskulinitet är alltså 

inte hur män i allmänhet är utan en idealform, en dominerande manlighetsdiskurs till vilken 

alla andra maskuliniteter och femininiteter relateras. Connell betonar att den hegemoniska 

maskuliniteten inte skall ses som fast och oföränderlig utan snarare som det ideal som för 

tillfället bäst säkerställer en fortsatt manlig överordning. Den är alltså historisk föränderlig, 

och det är den bild av manlighet vid en viss tidpunkt och som har stöd av kulturella och 

institutionella faktorer som utgör en idealbild av manligheten. Den hegemoniska 

maskuliniteten bekräftas alltså inte bara genom vad den är, utan även genom att peka ut vad 

den inte är. (ibid.)  

Connell (1995/2008) menar att maskuliniteten bara kan existera i relation till andra 

stereotyper som den kan skilja sig ifrån. Man kan åskådliggöra detta genom att peka på den 

homosexuelle som den annorlunda i förhållande till normen och hur denna maktfördelning 

bidrar till att upprätthålla den heterosexuelle mannens dominerande position. Den delaktiga 

maskuliniteten är de män i ett samhälle som inte riktigt når ända upp för att ingå i den 

dominerande maskuliniteten, men som ändå kan ha fördelar av den genushierarki som råder i 

samhället. Ett exempel är svarta idrottsstjärnor som genom sin idrott kan fungera som ett sorts 

manlighetsideal för den vita majoriteten, men trots det inte kan bli en del av den vita 

hegemoniska maskuliniteten på grund av sin hudfärg. Den hegemoniska maskuliniteten är den 

som accepteras av de flesta i samhället. Men hegemonin är föränderlig, den måste ständigt 

kunna omvandlas för att behålla sin legitimitet och stå emot utmaningar. Så när det 

hegemoniska förändras påverkar det andra sociala relationer, vilket vill säga relationen mellan 

olika maskuliniteter, men även förhållandet till femininiteter. (Connell 1995/2008) 

Connell (2009) har i sin genusteori även en politisk dimension som kallas för avgenusifiering. 

Avgenusifiering handlar om maktrelationen mellan kvinnor och män, och om hur patriarkatet
2
 

reproducerar dikotomin mellan könen för att på så sätt stärka sin maktposition. Den 

traditionella maskuliniteten är ett led i att upprätthålla den patriarkala hegemonin, vilket gör 

att alla heterosexuella män ingår i detta system och kan därför inte motsätta sig det. De 

heterosexuella männen tillhör den dominerande hegemonin och är formade av den. Detta gör 

att de har svårt att gå utanför hegemonin och påverka den. För att förändra samhället i 

riktning mot social rättvisa måste man införa nya bilder och tankar av den manliga kroppen 
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 Nationalencyklopedin förklarar ordet patriarkat på två sätt. Den första betydelsen är ett familje- eller 

samhällssystem där äldre män har den politiska och ekonomiska makten, både i hemmet och offentligt. Kvinnor 

och yngre män deltar alltså inte i beslutsfattandet. Den andra betydelsen av ordet är en allmän benämning på 

sociala system, inom samhällsvetenskapen, där kvinnor underordnas män.  



 

och mäns sexualitet. För att kunna göra detta måste man sammankoppla positiva egenskaper 

med nya identiteter, och inte enbart med den traditionella maskuliniteten. Att vara stark eller 

modig måste i så fall exempelvis kunna ses som kvinnligt. Det som är grundläggande för 

Connells (1995/2008) maskulinitetsbegrepp är att det är starkt förknippat med makt och 

strukturell genusordning med målet att hålla en grupp högre i rang jämfört med andra. Han 

utskiljer ett antal olika maskuliniteter och den ordning i rang som råder mellan dessa i 

västvärlden. Connell (1995/2008; 2009) visar också på processerna som utgör grunden för 

den hegemoniska maskuliniteten, exempelvis det framgångsrika hävdandet av auktoritet av 

grupper som hotar hegemonin så som homosexuella män. 

De finns de maskulinitetsforskare som kritiserar Connells enligt dem allför statiska 

uppdelning av hegemonisk respektive delaktig och underordnad maskulinitet. Framförallt är 

det forskare med en socialpsykologisk inriktning som föreslår en än mer situationell och 

relationell förståelse av hegemonisk respektive delaktig och underordnad maskulinitet. Jag 

har valt att inte fördjupa mig i denna kritik utan endast valt att nämna Wetherell och Edley 

(1999) som betonar att män intar ett antal olika identitetspositioner. De använder i sin studie 

exemplet att en hegemonisk maskulinitet i form av en ”machoman” kan användas både som 

en identitet och som en ”annanhet” att positionera sig emot. Även delaktighet och motstånd är 

positioner som kan intas parallellt och växlas mellan (Wetherell & Edley, 1999).  

3. 3 Bourdieu – habitus, kapital och sociala fält 

Det som gör Bourdieus teori intressant för mig är att han lägger vikt vid att individers handlande 

och beslut måste ses i relation till det sociala fält handlandet äger rum i och som ser olika ut 

för olika grupper.  

Bourdieus (1994) teori är baserad på föreställningen om att den sociala verkligheten är 

stadd i ständig förändring. Hans sociologiska projekt är ett försök att förstå hur samhället som 

ett resultat av individuella och kollektiva handlingar kan förändras, samtidigt som det oftast 

känns igen av de levande individerna. Enligt Bourdieu sker detta genom att individer i själva 

verket reproducerar och i sina handlingar ger uttryck för strukturen. Därför är allt vad vi gör, 

säger, klär på oss och sätten vi gör det på, vår livsstil och smak, ett bidrag till samhälls-

strukturens historiska fortlevnad och samtida ”moderna” form. Bourdieu ägnar sig åt analyser 

om förhållanden, det vi alla är med om och konfronteras med i vardagen, händelser i 

människors vardagsliv, i skolan och med familjen, på fritiden eller arbetet. Enligt Bourdieu är 

detta sociologiskt intressant med anledning av att de pekar på hur samhällets struktur är upp-

byggd och vilka faktorer som skapar villkoren för dess fortlevnad. En central och viktig tanke 



 

i Bourdieus teori är att individens handlingar alltid är sociala och kollektiva till sin karaktär. 

Genom att vi människor vistas i och deltar i olika sociala miljöer tillägnar hon sig olika sätt 

att agera och förhålla sig. Med anledning av att en människa under sitt liv kan leva i och möta 

många olika sociala miljöer, blir hennes sätt att agera och förhålla sig format av skilda 

erfarenheter hon fått i olika miljöer under sin levnadsbana (Bourdieu 1994). 

Ett av Bourdieus (1970;1994) mest centrala begrepp är habitus. Begreppet habitus ska 

fånga förhållandet att den enskilda individen (och många individer i gemenskap) med tiden 

utvecklar verklighetsnära kognitiva orienteringar och handlingsstrategier som inte är ett 

resultat av medvetet planerade projekt (eller projekt som man förhandlat fram) utan som 

bottnar i förvärvad, tyst handlingsberedskap, som har inarbetat de gemensamma objektiverade 

livsvillkoren och reellt möjliga sätten att tillmötesgå dem. Dessa dispositioner medverkar till 

att människor vet hur de ska uppföra sig i den sociala världen. Man kan säga att habitus är ett 

verktyg som kan användas för att förstå hur systemet av dispositioner fungerar när människor 

handlar i en social verklighet såsom familjen, skolan och arbetet. Genom habitus är det också 

möjligt att förstå hur människor kan uppleva en viss social verklighet som självklar, medan 

den är helt främmande för någon annan. Likväl som habitus gör det möjligt för individen att 

handla så är det habitus som gör att vissa handlingar är näst intill omöjliga att göra. Habitus 

gör det möjligt för individen att organiserat betrakta tillvaron, och tänka sig ett antal möjliga 

val. Men de enda möjliga valen är ju de som individen känner till, och inte betraktar som 

olagliga, omoraliska eller opassande (Hilding 2011, s 105). I vissa situationer fungerar ett visst 

habitus och i andra inte. Habitus hör samman med samhällsklass och olika klasser bär på olika 

dispositioner. Vidare menar Bourdieu (1970;1994) att en klass med liknande dispositioner 

också har liknande kapitaltillgångar. Ett kapital kan vara det slag av tillgång en människa har 

tack vare sin sociala bakgrund – socialt kapital – kan beskrivas som mänskliga förbindelser, 

nätverk och grupptillhörighet. Dock så är detta system av kontakter bara att betrakta som 

kapital om de kan vara till nytta för henne för att kunna uppnå sina syften (Hilding 2011, s 

93). Det kan vidare vara tillgångar man tillägnar sig genom utbildning och behärskandet av 

kulturens olika fasetter – kulturellt kapital – kan betraktas som en undergrupp av symboliskt 

kapital (Hilding 2011, s 94) och beskrivas som de symboler och attribut som man behöver 

behärska och känna till för att ständigt kunna uttrycka sin tillhörighet och konkurrensförmåga. 

I samband med begreppet kulturellt kapital utarbetar Bourdieu en åtskillnad mellan symboliska 

tillgångar i objektiverad form (böcker, paradigm, metoder), i förkroppsligad form (som 

habitus eller en uppsättning dispositioner) och i institutionaliserad form (titlar, diplom, 

legitimationer). Slutligen spelar tillgången till pengar och kapital en stor roll – ekonomiskt 



 

kapital – den ekonomiska principen med kapitalformerna är att de var för sig har olika 

symboliska värden, som i sin tur är förknippade med olika tillgångar i sociala positioner – 

positioner som Bourdieu avläser med empiriska faktorer som smak, språk, utseende, eller 

pengar. (Bourdieu 1970;1994; Hilding 2011) Skeggs (1997)menar att vi ärver även sätt att 

förstå de innebörder och den mening som hör samman med sociala positioner och kunskaps-

positioner. Kön och klass är i sig inte kapital utan de utrustar oss med de relationer genom 

vilka kapital ordnas och värdesätts (ibid.).   

Vid födseln inträder vi i ett ”nedärvt socialt rum” (Skeggs 1997:21) och får tillgång till 

olika stora kapitaltillgångar. Det sociala rummet ersätter den intuitiva (omedelbara) 

upplevelsen av samhället med tanken om ett mångdimensionellt geometriskt rum, som 

definieras av positioner som är relaterade till varandra och av avståndet mellan dem. Bourdieu 

talar även om sociala fält, med vilket han menar t.ex. skolan, arbetet, affären, hemmet med 

mera. I alla dessa fält verkar olika slags krafter mot varandra när det gäller att bestämma hur 

spelet ska gå till. Det är även här kapitalets värde prövas och bestäms Kapitalet är viktigt för 

hur stor kraft man har, hur stor legitimitet man har för att definiera spelreglerna. Man styr sina 

handlingar efter dessa spelregler. Fälten förändras och så gör då också handlingarna. Om det 

är mode med stickade gröna tröjor så påverkar detta människors klädköp, när så modet ändras, 

ändras även klädköpen. Sociala fält är arenor för människorna och de är i sig inte planerade 

strukturer. Hur vi agerar handlar inte bara om uppfostran och formning av personligheten utan 

även om underförstådda processer där vi imiterar och anammar omgivningens sätt att tänka 

och fungera. Det är även här individernas kamp och handlingsmönster kring sociala positioner 

sker. Med andra ord kampen om att etablera ett nytt socialt fält (Bourdieu 1970/1994; Skeggs 

1997). 

 

4. Metodologi 

4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Kvantitativ och kvalitativ metod innebär inte nödvändigtvis att man utesluter det ena från det 

andra. Det är inte frågan om två väsenskilda vetenskapliga realiteter i praktisk forskning, dock 

så finns det anledning att klargöra begreppen eftersom forskning ofta beskrivs i termen av det 

ena eller det andra. Sjöberg (2008) skriver att dagens samhällsvetenskapliga vetenskaps-

traditioner ger legitimitet åt såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningsstrategier. Med 

anledning av att forskningsfrågan är den som avgör vilken metod man bör använda i sin studie, 

innebär detta att kvalitativdata eller kvantitativdata inte är utbytbara. Emellertid är det ena 



 

förfaringssättet inte mer vetenskapligt än det andra utan på så vis är de likvärdiga. Åsberg 

(2001) menar att det finns inget sådant som kvantitativ eller kvalitativ metod, utan det som 

finns är kvalitativa och kvantitativa egenskaper hos de fenomen vi söker kunskap om. Dessa 

egenskaper i sin tur speglas i de data vi upprättar om olika fenomen (ibid.).  

Denna studie utgår från ett öppet och sökande arbetssätt där frågeställningarna utgör ut-

gångsläget. Mitt intresse ligger i att veta hur unga män förhåller sig till sin mansbild och sitt 

mansideal och hur de konstruerar sin identitet. Därmed är kvalitativ data det bäst lämpade för 

att besvara syftet då den kännetecknas av att forskaren tar del av ”informanters livsvärld”, 

deras åsikter och uppfattningar i vissa specifika områden (Kvale 1997, s.34)  

 

4.2 Första urvalsprocessen - gymnasieskola 

Då målgruppen i studien var unga män i åldrarna 16-17 år blev skolan en lämplig arena för 

urvalsprocessen. Med erfarenhet från tidigare studier
3
 - att det både kan vara en svår och en 

långdragen process att få kontakt med en skola - valde jag ett gymnasium där jag genom 

tidigare högskolearbeten skapat kontakter. Det aktuella gymnasiet har fem olika inriktningar, 

Estetiska, Handel- & administration, Hotell- & turism, Restaurang & livsmedel samt 

Samhällvetenskap. Första kontakten som togs med gymnasiet var via mail där jag skrev till tre 

av fem rektorer som är verksamma vid aktuell gymnasieskola. Breven
4
 innehöll en presentation 

av mig själv, en kort sammanfattning kring studien samt en önskan om att få tillgång till några 

klasser för att presentation av aktuell studie samt en begäran om att söka frivilliga informanter. 

Efter en veckas tystnad, beslutade jag mig för att ta personlig kontakt med respektive rektor. 

Den aktuella dagen var samtliga rektorer inbokade på möte, så jag fick återkomma veckan 

efter. Denna gång fick jag kontakt med en av rektorerna som genast presenterade mig för en 

av sina lärare. Tillsammans med läraren bokades det in en tid då jag kunde informera klassen 

kring studien samt fråga efter frivilliga informanter. Klassinformationen gick till enligt 

följande:  

Jag presenterade mig själv samt gav en översiktlig information kring studien och studiens 

upplägg, därefter lämnade jag mitt namn och mobilnummer så eleverna själva fick ta kontakt 

med mig för att boka intervjutid. Efter presentationen, blev jag introducerad för ytterligare en 

lärare som gav mig möjlighet att presentera studien även för hans klass. Detta gjordes likvärdigt 

med presentationen i den första klassen. 
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Valet att låta eleverna själva återkomma för att boka tid grundar sig i de tre etiska principerna 

som Kvale (1997) förespråkar, informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Att 

medverka i studien är ett eget och frivilligt val som respondenten gör utifrån den information 

som delgivits dem under den allmänna informationen (där information kring studien generella 

syfte och upplägg ingick). I och med att de fick tillgång till mitt mobilnummer fick de även 

möjlighet att ställa önskade frågor i ett tryggt sammanhang utan att behöva stå tillsvars inför 

andra elever eller lärare i klassen. På detta sätt gavs respondenterna även den anonymitet de 

har rätt till både gentemot studien samt sina kamrater – vilket även de informerades om både 

under telefonsamtalet samt vid intervjutillfället.  

 

4.2.1 Urval av informanter och etiska principer 

Tanken från början var att intervjua nio unga män i åldrarna 16-17 år, efter samtal med min 

handledare fann vi att sex informanter skulle räcka för den aktuella studien
5
.  

Fyra informanter hörde av sig genom de två klassinformationer som jag höll på skolan (se 

stycket ovan). Cirka två veckor efter de fyra första intervjuerna blev jag kontaktad av två 

informanter vilka vill delta i studien. De hade genom en gemensam vän fått höra om studien 

och blivit intresserade. Även de fick en personlig information (se ovanstående stycke). Detta 

gjorde att jag slutligen fick ihop sex intervjuer som planerat. Samtliga respondenter fick ta del 

av studiens syfte och upplägg. Jag informerade dem om informerat samtycke - Den första 

principen, informerat samtycke (Kvale 1997) – vilket innebär att information ska ges till 

intervjupersonerna om undersökningens generella syfte och om hur studien är upplagd, 

konfidentialitet (Kvale 1997) – principen syftar till att information som respondenten lämnat 

inte presenteras på ett sätt så att hennes identitet kan röjas, konsekvensetiskaprinciper (Kvale 

1997) – denna princip skall minimera risken att informanterna lider skada genom medverkan. 

Informanterna kan vid intervjutillfället berätta saker de sedan ångrar, vilket medför ett krav på 

känslighet hos den som intervjuar. För att inte orsaka någon skada för informanterna används 

enbart materialet i det syfte jag informerat om och att empirin hanteras enbart av mig som 

forskare och lämnas inte ut till någon obehörig. Samtliga respondenter uttryckte en önskan av 

att få ett exemplar av den färdiga studien, vilket de blivit lovade.   
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 Bakgrunden till valet av ålder på informanterna grundar sig i att dessa pojkar kommer från nio års grundskola 

där de redan har med sig en föreställning kring sin identitet, mansideal och mansbild. Samtidigt och i.o.m. 

gymnasievalet träder de in i nya miljöer där de kanske ställs inför nya förutsättningar och villkor kring dessa 

frågor vilka de måste lära sig läsa av och förhålla sig till på nya sätt. 

 



 

4.3 Intervju som metodverktyg 

För att förstå ungdomars utveckling i dagens samhälle måste vi förstå bakomliggande för-

hållanden. För att kunna skapa förändringar i rådande samhälle behöver vi studera strukturer i 

samhället, det vi alla är med om och konfronteras med i vardagen, händelser i människors 

vardagsliv, i skolan och med familjen, på fritiden eller arbetet. Det bästa sättet att göra detta 

på är att möta ungdomarna, och som Kvale (1997) menar, om vi vill veta hur människor 

uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? (Kvale 1997, s 9).  

Under en intervjuprocess har forskaren en viktig roll då det är intervjuaren själv som är det 

viktigaste instrumentet vid insamlingen av kunskap. En medvetenhet om det ömsesidiga 

inflytandet som intervjuaren och den intervjuade utövar på varandra är viktigt att ta hänsyn till 

både i intervjusituationen och i analysen (Kvale 1997).  

Vid intervjutillfällena har en intervjuguide
6
 använts där studiens frågeställningar har legat 

till grund för utformandet av denna. Enligt Kvale (1997) kan en intervjuguide antingen utformas 

så att den beskriver i stort de ämnen som samtalet skall handla om eller bestå av en rad mer 

omsorgsfullt utformade frågor. Jag har valt att använda mig av halvstrukturerade intervjufrågor 

vilket är ett bra verktyg då man vill skapa ett öppet klimat där informanten tillges utrymme att 

utveckla sina tankar och resonemang utifrån de centrala frågorna som studien avser att utforska 

samt att det i intervjun kan ställas följdfrågor för att förstå informanternas svar ytterligare. 

Forskningsintervjun är en mellanmäsklig situation mellan två parter som möts kring ett tema 

vilket båda har intresse i. Intervjumetoden ska fånga upp och belysa informanternas specifika 

uppfattningar om och upplevelse kring identitet, manlighet och mansideal där fokus ligger på 

vissa teman så som skola, familj, fritid och vänner. Anledningen till att jag valt att göra 

djupintervjuer är att forskningsområdet i sig består av så mycket attityder, åsikter, värden och 

frågeställningar som är öppna för diskussion, vilket halvstrukturerade intervjufrågor ger 

utrymme till (Kvale 1997). 

Samtliga intervjuer har genomförts i skolmiljö. Detta gjordes utifrån tre ändamål; 

  att få informanterna att känna sig trygga i en för dem igenkännande miljö, vilket i 

sin tur kan skapa en mer avslappnad intervjusituation och leda till ett förtroligare 

samtal. 

 Att jag som forskare får möjlighet att befinna mig i de rum som ungdomarna 

interagerar, vilket ger mig möjlighet att få en smula insikt i deras miljö. 

 Samt att det är här de spenderar det mesta av sin tid. 
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Under en period på cirka tre veckor befann jag mig till och från vid gymnasiets uppehållsrum-

/kafeteria. Syftet med detta var att jag ville bli en del av den skolmiljön som ungdomarna 

interagerar i. Här gavs det möjlighet för ungdomarna att komma fram och prata med mig om 

de ville det. Under dessa tillfällen kunde jag sitta och dricka kaffe, läsa min litteratur eller 

någon tidning. När ett intervjutillfälle ägde rum drog jag mig tillbaka till bestämd mötesplats 

för att genomföra intervjun. Viktigt att tillägga här är att inga anteckningar har förts kring de 

tillfällen då jag befunnit mig i skolmiljön. Utan detta har endast varit till för att jag som 

forskare lättare ska kunna skapa kontakt med ungdomarna.  

Samtliga intervjuer spelades in på band och transkriberades till skriftlig form. Därefter 

delades materialet in i de utgångsteman som intervjufrågorna bestod av. Det är viktigt att 

komma ihåg att intervjuutskrifter är tolkade konstruktioner och fungerar som verktyg för sina 

syften. Intervjun är ett samtal mellan mig och den intervjuade, där båda påverkar varandra och 

påverkas av det sammanhang vi ingår i (Kvale 1997). 

 

4.3.1 Intervjuguiden
7
 

Studiens utgångspunkt är att allt konstrueras i samspel med andra. Bourdieu (1994) menar att 

individers handlande och beslut måste ses i relation till en kontext som ser annorlunda ut för 

olika grupper. Identitetsskapandet bör därför förstås utifrån habitus och kapital samt utifrån de 

olika sociala fält ungdomar interagerar i. Jag har utifrån detta valt att se på identitet i relation 

till familj, skola och vänner samt nätverksamhet som Facebook, vilka även blev mina 

huvudteman i intervjuguiden. Temat förebild valdes för att kunna balansera informanternas 

berättelser kring familj, skola och vänner i relation till deras tankar kring förebild och ideal. 

Eftersom manlighet och maskulinitet är centrala frågor i studien valde jag att dela upp 

samtliga teman, den ena delen var i relation till identitet och den andra delen i relation till 

manlighet och maskulinitet. 

 

4.3.2 Analysmetod 

Kvale (1997) menar att analysen av en intervju delas in i tre delar; strukturering, klarläggning 

och meningsanalys. Strukturering av intervjun görs vanligen genom utskrift. Jag valde att 

lyssna igenom varje intervju direkt efter intervjutillfället och därefter transkribera intervjuerna. 

När samtliga intervjuer var avklarade och transkriberade gick jag återigen igenom materialet 
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för att försöka få fram mönster och betydelser. I samband med det valde jag ut vad jag ansåg 

vara relevant material, vad som var väsentlig avseende syftet och teoretiska antaganden i studien. 

Detta i sin tur benämner Kvale som klarläggningen. Den tredje delen är själva analysen av 

materialet, då ”utvecklas innebörder i intervjun, klarläggs den intervjuades egna uppfatt-

ningar och ger forskaren nya perspektiv på fenomenen”. (Kvale, 1997, s.171).  

 

5. Presentation av empiri 

Jag har valt att presentera empirin utifrån fem olika teman. Jag har valt att utgå från de teman 

som låg till grund för intervjuguiden (se bilaga 2). Valet av teman gjordes efter det att intervju-

erna transkriberats och bearbetas. Det följde sig vara ett självklart val då samtliga intervju-

situationer utgick från intervjuguiden som i sin tur utgår från syfte- mål- och problemformulering.  

 

Tema 1: Identitet – manlighet och maskulinitet: Här berättar informanterna om vad 

identitet, manlighet och maskulinitet är för dem och hur de upplever begreppen i relation till 

sig själva. Tema 1 är indelat i två kategorier; identitet samt manlighet och maskulinitet. Tema 

2: Familjen: Även här finns det en uppdelning där den ena är familjen i relation till 

identiteten samt familjen i relation till manlighet och maskulinitet. Tema 3: Skolan: 

Informanterna berättar här om eller hur skolan påverkar informanten identitetsskapande samt 

deras förhållande till manlighet och maskulinitet. Tema 3är också indelat i två kategorier; 

skola – identitet samt skola – manlighet och maskulinitet. Tema 4: Vänner: Förutom vänner 

som de umgås med fysiskt så lyfts här även Facebook upp som en arena för interaktioner med 

andra. Temat är indelat i två delar där ena delen är; vänner – identitet, manlighet och 

maskulinitet, och den andra är; Facebook – identitet, manlighet och maskulinitet. Tema 5: 

Förebilder/Ideal: Om eller hur förebilder och ideal inverkar på informanten upplevelse av 

samt konstruktion av sin egen identitet och i relation till manlighet och maskulinitet. 

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna  

 

Intervjupersonerna som medverkat i studien är alla unga män i åldrarna 16-17 år. Samtliga går 

första året i gymnasiet och alla går olika gymnasieprogram. Jag har av etiska skäl valt att inte 

lämna någon närmare beskrivning av dem då jag både vid studiens presentation samt vid 

intervjutillfällena kom överens med informanterna om en total anonymitet
8
.  Det är även så att 
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 Se avsnitt 4.2.1 



 

studiens syfte är inte att beskriva intervjupersonernas levnadsbana utan att belysa typiska 

förhållningssätt.  

5.2 Tema 1: Identitet – manlighet och maskulinitet  

5.2.1 Identitet 

Informanterna gör en tydlig indelning av identitetsbegreppet, där den ena kategorin berör frågor 

kring vem jag är, vilket förtydligades med att poängtera att en del av identiteten är det som 

finns på papper (man/kvinna, lång/kort, födelseår och etnisk tillhörighet) och den andra delen 

berör mer frågor kring personlighet. De drar paralleller till identitetshandlingar så som pass, 

vilket de behöver då de reser utomlands, men även identitetskort som de använder sig av för att 

legitimera sig. Denna del av identitetsbegreppet var helt fråntagen informanternas personlighet 

och känsloliv, och berörde endast det formella. 

/…/ ”för att kunna framstå som en person… mm… ja visa vem man är”/…/  (informant 2) 

/… /”ja.. det som visar att man finns… eller lever… typ när man reser utomlands så får du visa ID”/.../ 

(informant 1) 

 

Den andra kategorin av identitetsbegreppet informanterna lyfter framberör frågor kring hur 

jag är och hur jag vill vara. Frågor som lyfts upp här relateras till personligheten och den 

föränderliga identiteten – att identitet formas i samband med dem man umgås med och att 

man anpassar sin identitet till den grupp man befinner sig i för stunden. Informanterna är här 

överens om att man både har och behöver flera identiteter för att ha möjligheter att verka inom 

olika grupper. De menar även att identiteten ständigt skapas och utvecklas i relation till 

grupper och även i samband med att man blir äldre. 

/…/”det är personligheten… men den ändras ju hela tiden…omgivningen påverkar en otroligt mycket… man vill 

ju passa in… men man utvecklas hela tiden och identiteten förändras ju äldre man blir ju”/…/ (informant 2) 

/…/ ”det är ganska svårt idag (harklar sig) för man måste anpassa sig till olika tillfällen. Är man inte stark nog 

och kan vara den man är så måste man skifta hela tiden”/…/ (informant 3) 

 

Parallellt med den föränderliga identiteten, som behövs för att möjliggöra positionering inom 

olika grupper, så upplever informanterna en valfrihet som gör det möjligt att välja bort grupper. 

På så sätt tar de kontroll över sin egen identitet, och även ansvar över själva identitetsskapandet. 

Det visar sig tydligt under intervjuerna att friheten, vilken informanter upplever de har, kan 

även kännas komplicerad då de poängterar att det inte är enkelt att välja bort en grupp. Detta 

medför i sin tur att de avstår från att göra något val och istället förblir i gruppen, trots en 

önskan om något annat. 



 

/…/ ”…man kan ju välja (paus) det är tufft… inte alls lätt och ibland skiter man i det… man bara kör på 

liksom… det ordnar sig sen”/…/ (informant 3) 

 

 

5.2.2 Manlighet och maskulinitet 

Informanterna påvisar en skillnad mellan begreppen manlighet och maskulinitet - att vara 

man och manlig är direkt sammanbundet med det manliga könet, alltså man föds till man. 

Även manlighet är könsrelaterat, dock så poängterar de att manlighet är något man bygger upp 

under tiden man blir vuxen, och att det mer handlar om att mogna in i rollen – manlighet. 

 
 /…/”föds du med en penis så är du ju en man och manligheten liksom bara följer med. Man kan liksom inte 

göra  så mycket åt det”/…/ (informant 4) 

/…/ man är ju alltid man eftersom man föds till kille (paus) sedan utvecklas man ju och blir manlig. Manlighet 

kommer då man blir pappa typ och det där med att man ska lyfta tunga saker och så”/…/ (informant 2) 

 

Gällande maskulinitet så menar informanterna att det handlar om ett beteende och vilken typ 

av personlighet man vill ha. Det tydlig gjordes i intervjuerna att det som betecknas som 

maskulinitet förändras med tiden – från att det tidigare sågs som ett maskulintbeteende att 

”mecka” med bilar så är det idag maskulint att som kille raka benen. De menar även att 

maskuliniteten behövs för att visa vem man är i relation till andra. Dock så visar det sig under 

intervjuerna att skiljelinjen mellan manlighet och maskulinitet är väldig tunn, och begreppen blir 

många gånger synonyma med varandra. Styrka, mod och att visa upp sig är ord som kopplas 

till maskulinitet och manlighet. 

/…/ ”de är ju omgivningen som bedömer hur man är och då blir det viktigt att man kan visa upp sig… typ brösta 

upp sig lite och så… man ska akta sig för att vara omanlig”/…/ (informant 6) 

/…/”Hm… maskulinitet är ju det som skiljer killarna från tjejerna… typ… förr skulle man ju mecka med bilar 

men idag ska man ju raka benen och visa sin maskulina sida med utseende och attityd…typ”/…/ (informant 3) 

5.3 Tema 2: Familjen 

5.3.1 Familjen och identitetsskapande 

Informanterna är enstämmiga gällande familjens betydelse för identitetsskapandet. Samtliga 

belyser att familjen är den som sätter grunden för själva identitetsskapandet, och att det sker 

naturligt i.o.m. att man lever i en familj. Familjen blir själva kärnpunkten - utgångspunkten i 

ens identitet. Det är den identiteten de har med sig in i interaktionen med andra inom de olika 

grupperna som de befinner sig i. Familjen bör enligt informanterna finnas tillgänglig för att 

både stötta och möjligtvis påverka identitetsskapandet. De menar även att familjen påverkar 

identiteten på olika sätt – hur man vill vara och hur man inte vill vara.   



 

/…/ ”Föräldrarna har ju gett mig grunden till min identitet …de har ju lärt mig hur jag ska vara … ja grunden 

till allt… sedan utvecklas jag ju själv”/…/ (informant 1) 

/…/ ”mmm… (paus)… jo klart familjen är viktig och den formar ju den jag är… i alla fall de vuxna man har 

omkring sig. Familjen vill man ju ska vara viktig…men sen får man ju anpassa sig efter det som finns där ute” 

/…/  (informant 2) 

5.3.2 Familjen – manlighet och maskulinitet 

Familjens inverkan på informanternas syn och upplevelse av manlighet och maskulinitet visar 

sig vara olika beroende på vilket förhållande man har till sina föräldrar. Föräldrarnas arbete 

tycks spegla en viktig roll i informanternas syn på föräldrarnas identitet, och sin egen. Detta 

är en faktor som leder till att de antingen ta till sig eller ta avstånd ifrån föräldrarnas 

identitet/beteende. Samtliga informanter belyser fadern i större utsträckning än moderns 

betydelse för deras syn på manlighet och maskulinitet. Där modern står mer för den verbala 

kommunikationen och fadern för de mer fysiska idealen. Återigen visar det sig att manlighet 

och maskulinitet är mer ett beteende som är mer eller mindre relaterat till omgivningen och 

det man gör (där ett arbetet blir mer eller mindre symbol för manlighet och maskulinitet). Den 

yttre omgivningen tycks ändock ha större betydelse för informanterna än vad familjen tycks 

ha för identitetsskapandet och även gällande synen på manlighet och maskulinitet. Ju högre 

upp i årskurs informanterna kommer desto större blir avståndstagandet från föräldrarna och 

desto viktigare blir skolan och vännerna i identitetsskapandet och synen på manlighet och 

maskulinitet.   

/…/”man vill ju ha föräldrarnas smarthet och man vill ju ha föräldrarnas styrka… man tar ju med sig 

erfarenheten hur det är… många vill ju när de är små vara som sin pappa… men sedan så fattar man ju att det 

inte funkar… då är det skolan som gäller”/…/ (informant 2)  

/…/ ”det är en ganska personlig grej skulle jag nog säga och handlar om vad man faktiskt tycker om sina 

föräldrar (paus) att stå i fabrik är ju kanske inte så maskulint och inget jag vill göra … det handlar ju också om 

vem jag vill bli och det är ju inte alltid föräldrarna har koll på vad som är på just nu och så” /…/ (informant 6) 

5.4 Tema 3: Skolan 

5.4.1 Skolan och identitetsskapande 

Samtliga informanter finner det stimulerande med skolan och upplever en förnöjsamhet med 

kombinationen – utbildning och kamratumgänge. De har alla med sig olika erfarenheter från 

grundskolan vilka de måste om- och bearbeta samt förhålla sig till utifrån de nya förutsättningarna 

som gymnasiet ger. Att skolan är en viktig social arena för informanterna blir väldigt tydligt 

under intervjuerna, vilket de visade genom en enstämmighet gällande skolans viktiga betydelse 

för identitetskapandet. De drar likvärda paralleller mellan familjens grundläggande påverkan 



 

för identiteten, och skolans viktiga betydelse som belystes som ”den viktigaste tiden”. Alla 

utom en medgav att skolan, som representeras av alla som befinner sig där, både vuxna som 

ungdomar, är den viktigaste arenan för skapandet av sin identitet.  

/…/”skolan är absolut grunden till din identitet… vem man blir (paus) så många människor du träffa dagligen. 

Det kan bli väldigt tufft… du blir ju dömd efter vilket program du valt… gruppen påverkar ju… man ska ju passa 

in. De viktigaste personerna i skolan är de snyggaste tjejerna och de snyggaste killarna (paus) respekterar dom 

dig så är du respekterad av hela skolan, så är det tyvärr idag. Sen har du din favoritlärare”/…/ (informant 5) 

 

5.4.2 Skolan - manligheten och maskulinitet 

Manligheten och maskuliniteten påverkas av bl.a. de val man gör i skolan. Tydligast påvisade 

sig detta vid val av estetiska kurser som i större utsträckning bidrar till informanterna måste 

uppvisa ett maskulint beteende, som de i sin tur lägger på sin attityd. Det finns hela tiden en 

balansgång mellan vad som accepteras och inte accepteras i gruppen. En av informanterna 

drar starka paralleller till filmen Grease
9
 och menar att alla påverkar en och att det sker 

ständigt. De får hela tiden välja hur de ska vara om de vill passa in i gruppen. Det svåra är när 

man befinner sig i olika sammanhang som kräver olika identiteter. Samtidigt belyser de att det 

inte är skolan i sig de avser utan människorna som är i skolan, grupperna som bildas i skolan. 

Det är i skolan som allt sker och det är här som reglerna sätts. Det är i skolan de får veta vilka 

de är och vilka de inte ska vara, vad som gäller och vad som inte gäller. Skolans grupper finns 

sedan överallt, så gruppen i sig är inte skolbunden utan man kan träffa dem på stan, på caféet, 

under sin fritid.  

/…/”skolan är viktig…man vill ju inte vara han som sticker ut… typ är alla tysta så får jag ju me va tyst. Man får 

ju känna av vad som gäller hela tiden (paus) man kan inte vara för smart för då är man kaxig… alltså man kan 

ju vara riktigt smart men man får typ lugna sig … man får ju inte sticka ut… som om man skryter, då är det 

bättre att inte säga något”/…/ (informant 3) 

/…/ ” om jag väljer dans så blir det direkt ifrågasatt och jag vet ju att jag inte är homo, men jag får ju visa det i 

klassen eller med dom man är att man bara gillar dans helt enkelt… att vara omanlig är inte ok om man vill 

passa in”/…/ (informant 5)  

/…/ det är precis som på filmen Grease (paus) har du sett den? Där handlar det hela tiden om att vinna något… 

tjejen… hur vill hon att jag ska vara … gruppen… kompisarna hur vill de att jag ska vara… det följer en hela 

tiden. Det är tufft… någon gång måste man ju bestämma sig me ju”/…/ (informant 6) 
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 Grease är en amerikansk musikalfilm från 1978 som utspelar sig på Rydell High, och som tydligt visar 

rollspelet mellan ungdomar inom olika grupper. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Grease) 



 

5.5. Tema 4 Vänner  

5.5.1 Vänner – identitet, manlighet och maskulinitet  

Informanterna understryker en viktig skillnad mellan vänner och ”riktiga” vänner. Vänner i 

allmänhet är de vilka man umgås med i de olika grupper som finns i skolan, men även på 

fritiden. Det är bland dessa vänner som grupptrycket gör sig märkbart, och det är här det blir 

viktigt att passa in. Det finns en tunn balansgång som de måste förhålla sig till då de upplever 

att samtidigt som man ska vara sig själv och kunna stå upp för sin egen personlighet så krävs 

det en anpassningsbarhet för att kunna vara en del av gemenskapen. Det finns även en distinkt 

skillnad emellan relationen till tjejer och relationen till killar. Det är i relation till andra killar 

som manligheten och maskuliniteten skall mätas och det behövs en ”maskulin attityd” för att 

bli accepterad. Här diskuteras alkohol, tjejer och fester som en norm för maskulinitet. Att 

välja bort dessa faktorer kan bli väldigt jobbigt och det påverkar även informanternas 

välmående. Gruppens krav påverkar oavsett om de agerar som gruppen önskar eller inte. 

Däremot så är relationen till tjejerna annorlunda då det istället enligt informanterna behövs en 

lite mjukare sida för att kunna nå fram, dock så är skiljelinjen mellan mjuk och mesig väldigt 

skör. Vad gränsen mellan mjuk och mesig går är inget de själva egentligen kan påverka utan 

sätts av ”grabbgänget” eller snarare de som har betraktat interaktionen mellan killen och 

tjejen.  

/…/ ” jag känner att det är mycket press… för mig är det så eftersom jag inte dricker alkohol …och med tjejer är 

det ju inte så…mmm.. (paus) jag vill ju inte vara full med tjejer typ… och då blir det mycket tjat och stor press, 

va man nu, säger de. Det är mycket tjat om att dricka… det e det som är maskulint tror jag enligt andra… inte 

mig… me gänget tycker ju det. Det e faktiskt jobbigt att välja bort, men jag gör det (paus)”  /…/  ” det kan ju va 

så att de säger… ta en Jack Daniels och bli en riktig man… vill jag då inte ha en (paus) … vad är man då… man 

fundera ju … är det värt det… pressen är tuff”/…/ (informant 1) 

Vikten av att ha ”riktiga” vänner är tydlig. Det är bland ”riktiga” vänner som informanterna 

upplever att de kan vara sig själva. Det är här de får andrum och kan släppa krav och 

prestation. I relationen med de riktiga vännerna kan de öppet prata om känslor och beteende 

som berör dem själva. Det är under dessa omständigheter som informanterna menar att det 

verkliga identitetsskapandet äger rum, vilket de påvisar genom att framhålla att det är de 

närmaste vännerna som påverkar en.  

/…/”Vännerna är viktiga (paus) får en att veta vem man är. Det är viktigt att ha vänner omkring sig som hjälper 

en att hitta rätt… de följer med en hela livet. Med dom riktiga vännerna…  då bryr man sig inte. Det är viktigt 

med riktiga vänner” /…/ (informant 2) 



 

/…/”Nära vänner som står en nära, dom riktiga vännerna… man påverkas av de vänner som står en närmast” 

/…/ (informant 4) 

5.5.2 Facebook
10

 – identitet, manlighet och maskulinitet. 

Att ungdomar idag umgås mer och mer via olika interaktiva medier är inget nytt, vilket 

informanterna själva påtalar under intervjun. FB är ett socialt medium
11

 där de både knyter 

nya kontakter och samtidigt upprätthåller de kontakter de redan har i den fysiska verkligheten. 

Samstämmigt för informanterna var att FB skapar enklare och firare möjligheter till att vara 

sig själv. De kan gå in och ut ur dialoger utan att direkt (fysiskt) stå tillsvars för sina åsikter. 

Dialoger kan avslutas när man vill och det finns en acceptans för att kunna träda in och ur en 

dialog på ett sätt som inte skulle accepteras i den fysiska vekligheten. Det visar sig även att 

FB inger möjligheten att inte behöva bli sedd, vilket i in tur upplevs som en mer avslappnad 

och tryggare miljö. 

/…/”över internet är det mycket enklare att vara sig själv – ingen som ser dig. För alla personer tror jag att 

internet är enklare. Du bestämmer själv vilka bilder andra ska se av sig och så” /…/ (informant 5) 

/…/”I riktiga livet så vill du styra själv men du påverkas jätte mycket av andra- Internet är en vågskål där kan 

du lägga in allt du vill och balansera upp det mot riktiga världen. Du kan själv bestämma när du vill prata med 

någon och när du inte vill prata med någon – du ska styra mer själv” /…/ (informant 4) 

5.6 Tema 5: Förebilder/Ideal 

5.6.1 Förebilder/ideal 

Att ha en föreblid kan liknas vid att ha en vägvisare, någon som hjälper en att nå sina mål och 

att hålla drömmarna vid liv. I stor sett kan vem som helst vara en förebild både någon man 

känner och har i sin närhet (föräldrar, äldre bröder, lärare, kompisar) samt någon som företräder 

ett ideal, såsom en kändis, artist, idrottsman eller exempelvis en ledare. Att ha flera olika 

förebilder är inget ovanligt. Varje förebild representera olika delar i ens identitet som 

exempelvis, ett utseende – hur man vill se ut, ett beteende – som man vill vara, en stil – hur 

man vill klä sig, ett yrke man själv vill ha, en idrottskarriär o.s.v. Dessa kan även förändras 

över tid i samband som man blir äldre och skaffa sig själv nya erfarenheter.  Att själv vara en 

förebild anses vara en självklarhet eftersom de menar att småsyskon ser upp till dem och även 

yngre elever på skolan.  
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 Kommer fortsättningsvis förkortas med; FB 
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 Facebook är ett socialt medium eller en social nätverkstjänst som grundades i februari 2004.  Användarna kan 

skapa en personlig profil, lägga till andra användare som vänner och utbyta meddelanden, samt få automatiska 

meddelanden när någon postar meddelanden eller media på deras profil. Dessutom kan användare ansluta sig till 

intressegrupper, som exempelvis arbetsplats, skola eller universitet. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialt_medium
http://sv.wikipedia.org/wiki/Community


 

/…/ ”En förebild är som en karaktär (paus) något du vill nå eller bli, något du strävar efter… som kan leda dig 

genom livet, sedan byter man ju äldre man blir. Har du inget att sträva efter blir det tomt. Alla har förebilder, 

allt du gör kommer ju från någonstans… kläderna du har på dig, så som du kamma dig, hur du går… allt du gör 

har att göra med något du sett … någon du vill likna. Förebilden… idealet kan vara vem som helst, jag tror att 

de är bra att man har någon”/…/ (informant 5) 

6. Sociologisk analys och tolkning 

Avsikten med denna studie är att undersöka hur sex unga män (åldrarna 16-17 år) upplever 

och konstruerar sin identitet och hur de ser på manlighet och maskulinitet i relation till familj, 

skola och vänner – där Facebook inkluderas. För att nå studiens syfte har jag utgått från tre 

frågeställningar, som nämns i kap1: 

 Vilka aktörer anser unga män vara viktiga för deras identitetsskapande och på vilket sätt är de viktiga? 

 Vilka faktorer påverkar unga män i deras identitetsskapande och på vilket sätt har dessa faktorer 

påverkat dem? 

 Hur påverkar synen på manlighet och maskulinitet unga mäns identitetskapande? 

Här kommer jag att utifrån syfte och frågeställning presentera en sociologisk analys och 

tolkning vilka utgår från studiens teoretiska infallsvinklar. Analysen är uppdelad enligt 

följande: Identitet – manlighet och maskulinitet, Familjen, Skolan och Vänner.  

6.1 Identitet – manlighet och maskulinitet 

I likhet med Johansson (2006) gör informanterna i denna studie en distinktion mellan identitet 

som personidentifiering och identitet som självbild. Studiens syfte var i allmänhet att fokusera 

på identitet som självbild och i synnerhet ungdomars sociala position vilket kan belysas genom 

den subjektiva identitetsupplevelsen och dess olika villkor. Vidare menar både Johansson 

(2006) och Wrangsjö (2006) att identitet skapas i samspel med omgivningen, och att det är i 

interaktion med andra som uppfattningen av sig själv bekräftas. Bourdieus (1994) centrala 

tanke att individens handlingar alltid är sociala och kollektiva till sin karaktär, framhävs också 

i studien då informanterna påvisar att de val de gör samt handlingar som genomförs är direkt 

sammankopplade med omgivningen och gruppen. Även behovet av en föränderlig identitet 

samt vikten i att kunna anpassa sig till sin omgivning och gruppen är tecken på den kollektiva 

och sociala bundenheten. Bourdieu (1994) menar vidare att det är just genom att vistas och 

deltar i olika sociala miljöer som man tillägna sig olika sätt att agera och förhålla sig. 

 Informanterna konstaterar och poängterar innebörden i att ha riktiga och nära vänner till 

skillnad från vänner i allmänhet. Och det är likaså i interaktion med dem som informanterna 



 

kan reflektera över och skapa sin bestående identitet. Nödvändigheten att kunna gå in och ur 

olika grupper och samtidigt smidigt kunna anpassa sig till dessa, kan liknas vid Johanssons 

(2006) tanke att identiteten formas av sociala processer, vidmakthålls, modifieras och omformas 

genom sociala relationer. Själva omformningsprocessen kan jämföras med informanternas 

reflektion över att identiteten ständigt förändras i relation till andra samt över tid och i 

samband med att man växer och blir äldre. Likaväl sökandet efter autenticitet och vem man 

egentligen är bortom de sociala distinktioner som finns (vilket enligt Johansson(2006) kan 

utgöra en osäkerhet hos många), kan jämföras med informanternas berättelse då de anför en 

önskan om att välja bort det som inte känns rätt, men sällan förmår på grund av grupptryck 

eller en osäkerhet i vem man egentligen är och vill vara, men även behovet av tillhörighet och 

att kunna ”vara en del av någonting”(informant 4) påverka valen de gör. För att kunna förstå 

informanternas val och handlingar blir det viktigt att lyfta upp Bourdieu (1994) som lägger 

vikt vid att individens handlande och beslut måste ses i relation till en kontext som ser olika ut 

för olika grupper.  

 

Informanternas berättelser utgår från dem själva – den subjektiva upplevelsen – i relation 

till sin omgivning och grupper. De understryker behovet av att kunna anpassa sig till omgivningen 

och gruppen samt att det är gruppen som avgör om man tar en plats eller inte i gemenskapen. 

Detta kan i sin tur liknas vid Connells (1995/2008) begrepp hegemonisk maskulinitet, vilket är 

de dominerande mansidealen som i detta fall får gruppen att framstå som det självklara och 

gällande. I informanternas utsagor tydliggörs vad som är gällande för att kunna ta plats i 

gruppen – kläder, stil, styrka, mod, alkohol, tjejer och fester är epitet som kan godkännas av 

dem som har den högsta positionen i gruppen. Bourdieu (1970/1994; se även Ambjörnsson 

2008) framhåller i sin teori betydelsen av att uppmärksamma hur klasskillnad inte enbart 

manifesteras och bevaras genom olika tillgång till ekonomiskt kapital, utan att det handlar 

minst lika mycket om stratifiering utifrån stil, smak sociala relationer och utifrån vem man 

umgås med, hur man klär sig och vilken musik man lyssnar till. Skolans sociala grupper kan 

mycket väl klassindelas utifrån ovannämnda och då även ge uttryck för både ekonomiskt, 

socialt och kulturellt kapital. 

Connell (1995/2008) menar vidare att maskulinitet endast kan existera i relation till femininitet. 

Även detta tydliggörs under intervjuerna då informanterna påtalar en rädsla av att vara omanlig 

och därmed understryker att man hellre är tuff än mes, att dans betraktas som en aktivitet för 

tjejer, att det är det maskulina som skiljer killarna åt från tjejerna, men framförallt påvisades 



 

detta då de drog starka paralleller mellan sig själva och fadern i sitt identitets- skapande och syn 

på manlighet och maskulinitet. 

Informanterna är jämväl enstämmiga om att maskuliniteten är föränderlig och att det 

handlar om att veta vad som gäller just nu. Exempelvis menar informanterna att ”mecka” med 

bilar är något som tidigare mer påvisade maskulinitet och att maskulinitet idag är mer knutet till 

beteende och utseende såsom stil, kläder, musik även raka benen kan idag relateras till 

maskulinitet bland unga män. Att maskulinitet är historisk föränderlig är något som även 

Connell (1995/2008) lyfter upp.  

6.2 Familjen 

Familjens betydelse för informanternas identitetsskapande visar sig vara grundläggande. Det 

är genom föräldrarna de lärt sig hur de ska handla och agera. Det är basen vilken de har med 

sig in i olika sociala och kollektiva relationer. Och det är i bakgrund mot detta som 

begräsningar eller möjligheter skapas för informanternas handlande. Detta kan förstås med 

hjälp av Bourdieus (1970/1994) begrepp habitus som ger uttryck för en förkroppsligad 

historia, ett resultat av inlärda, klassrelaterade handlingsmönster som gör det möjligt för 

individen att betrakta tillvaron utifrån inlärda mönster. Habitus tydliggörs i informanternas 

utsagor om familjens grundläggande betydelse i deras identitetsskapande och att det i sin tur 

blir själva utgångspunkten för informanternas möten med sin egen omgivning och inom olika 

grupper. När informanterna ställs inför olika val i skolan så väljer de utifrån vad de uppfattar 

som möjligt eller inte. Habitus består av internaliserade strukturer som vägleder 

informanternas tänkande och handlingar vilket därmed avgör om vissa handlingar, tankar och 

önskningar framstår som möjliga och andra som omöjliga (1970/1994).   

Informanter anser vidare att föräldrarnas arbete spelar en viktig roll i deras identitets-

skapande, där arbetet i sin tur symboliserar graden av manlighet och maskulinitet. Informanterna 

menar att beroende på vilket arbete föräldrarna har (och då främst fadern) väljer de att antingen ta 

det till sig eller tar avstånd ifrån det i skapandet av sin identitet och i relation till föräldrarnas 

identitet. I vilket fall påverkas informanterna av föräldrarnas arbete då de upplever att de måste 

ta ett beslut kring hur de ska förhålla sig till det.  Föräldrarnas arbete – habitus och kapital - 

påverkar indirekt på informanternas handlingar, agerande och valmöjligheter de möter i sin 

omgivning och inom olika grupper. Att habitus hör samman med samhällsklass (olika klasser 

bär på olika dispositioner) blir tydligt i samband med informanternas berättelser kring 

föräldrarnas arbete som symbol för tillhörighet. Även Bourdieus begrepp det sociala rummet 

och kapital kan göra sig användbara här. Det sociala rum vi lever i har skapats historiskt och 



 

vi föds in i köns-, klass- och sociala relationer. Detta innebär att informanterna inte kan 

påverka det arbete föräldrarna har utan det blir en del av dem i och med det ”nedärvda sociala 

rummet” de föds in i. Likaså ett ekonomisk, symbolisk och kulturellt kapital har de med sig 

från det ”nedärvda sociala rummet” och tillsammans blir bland annat detta utgångspunkten för 

olika handlingsalternativ.  Men för att kunna vara den man vill i skolan minskar föräldrarnas 

betydelse automatiskt, desto viktigare den egna bilden av sig själv blir ju större blir avstånds-

tagandet från familjen.  

 

6.3 Skolan 

Bourdieus ser bl.a. skolan som ett socialt fält. Inom de sociala fälten blir spelreglernas 

svårighetsgard och spelets förutsättningar helt beroende på individens habitus och kapital-

tillgång. Det är här olika slags krafter verkar mot varandra gällande att bestämma hur spelet 

ska gå till (Bourdieu 1994). Skolan visar sig vara en enormt betydelsefull arena för identitets-

skapandet, där informanterna drar starka paralleller till familjen men som de ändå distanserar 

sig ifrån då skolan har ett större värde i identitetsskapandet. Här sker kontinuerliga sociala 

och kollektiva möten, individer befinner sig ständigt i relation till någonting, lärare, vänner i 

allmänhet, ”riktiga” vänner, klasskamrater, enskilda personer, personer i grupp o.s.v., – 

personligheten/ självbilden/ identiteten sätts hela tiden på prov. Här kan exempelvis föräldrarnas 

arbete (ekonomiskt kapital, socialt kapital) spela stor roll för individens förmåga och kapacitet 

att handla och agera i förhållande till spelets regler. Det är i skolan som allting händer, det är 

här informanterna får veta vad som gäller och vad som behövs för att ta en position i gruppen 

och i umgänget. Informanternas förmåga till att kunna läsa av och anpassa sig till olika 

grupper handlar inte enbart om uppfostran och formning av personligheten utan som Bourdieu 

menar även av underförstådda processer som handlar om att imitera och anamma omgivningens 

sätt att tänka och fungera. Själva formningen av personligheten/identiteten sker utifrån infor-

manternas utsagor mer i direkt relation till de rikliga vännerna. Informanterna menar även att 

vissa program har högre status än andra, vilket leder till att olika val de gör är även beroende 

på vad de tillerkänner värde och anser gångbart i både skola och framtid. Det symboliska och 

det kulturella kapitalet flyter här ihop. Utifrån informanternas utsagor kan man med Bourdieus 

ord säga att ”allmänt sett tar sig de sociala positionernas rum uttryck i ett rum av ställnings-

taganden genom dispositionernas rum” (Bourdieu 1994:18). 

 

 

 



 

6.4 Vänner 

Om vi ska förstå informanternas berättelser och upplevelse kring deras relation till de vänner 

de har omkring sig, deras identitetskapande i relation till sina vänner samt deras agerande och 

handlingar i sociala och kollektiva relationer utifrån Bourdieus (1970/1994)tankar, så bör vi 

fokusera oss på inom vilka sociala fält handlingarna sker, vilka spelreglerna är inom fältet 

samt hur mycket kapital de har och på så sätt påverka spelreglerna. Det är bland vännerna de 

mäter sin manlighet och maskulinitet, det är bland vännerna de får veta om de duger eller ej 

och det är bland vännerna de omformar och skapar sin identitet.  

Den hegemoniska maskuliniteten är den som accepteras av de flesta i samhället, likaså i 

skolan.  I den delaktiga maskuliniteten finns män som inte riktigt når ända upp för att ingå i 

den dominerande maskuliniteten (Connell 1995/2008). Att välja bort, att säga nej, till alkohol, 

fester, raka benen, att inte brösta upp sig eller att inte klä sig i moderna innekläder kan 

innebära att man tilldelas en plats i den delaktiga maskuliniteten. Eliten/patriarkatet behöver 

inte vara slutmålet, men de vet att den finns och i och med vetskapen om dess existens det blir 

det automatiskt en skillnad mellan grupperna. Hegemonin är föränderlig och måste ständigt 

kunna omvandlas för att behålla sin legitimitet, vilket kan påverka andra sociala relationer och 

på så sätt även relationerna mellan olika maskuliniteter (Connell 1995/2008).  Även Bourdieu 

(1994)  menar att fälten förändras och på så sätt handlingarna. Det som är maskulint idag 

behöver inte vara det imorgon, och för informanterna visar sig detta genom den ständiga 

anpassningsbarheten som de upplever är ett krav för att kunna nå position inom de olika 

sociala fälten. 

Att Facebook upplevs som en enklare och mer avslappnad variant av umgänge kan tyda på 

det som en av informanterna påtalade att man blir inte sedd – skärmen blir ett skydd. Här 

mäts inte den fysiska maskuliniteten – utseendet, kläderna, stilen, gångstil, musiksmak m.m. – 

omedelbart, individen befinner sig utanför den konstant beskådande och dömande miljön. Via 

FB har individen möjlighet att själv välja vad andra ska bedöma och värdera genom att själv 

välja publicering av bilder och text. FB är ett nytt socialt fält som innebär liknande faktorer 

som den fysiska verkligheten, men med en märkbar skillnad och det är att individen själv har 

större makt att välja och styra hur han vill bli sedd. Inte mindre betyder detta att identiteten 

inte skulle präglas av FB. FB är en interaktiv social media som bygger på sociala kontakter 

och sociala relationer och precis som Johansson (2006), Bourdieu (1970/1994) samt Connell 

(1995/1998) menar så sker det något med individen inom de sociala relationer vi deltar i, och 

då även via internet. 

 



 

6.5 Sammanfattning 

Jag har i ovannämnda avsnitt försökt mig på en sociologiskanalys och tolkning av den 

aktuella studien i relation till mina valda teoretiska infallsvinklar. Jag ska här med hjälp av 

ovanstående analys avsluta detta avsnitt med att söka ge svar på studiens tre frågeställningar; 

 

Vilka aktörer anser unga män vara viktiga för  identitetsskapande och på vilket sätt är de 

viktiga?  

Studiens informanter påvisade föräldrarnas betydelse för deras identitetskapande. Det är 

föräldrarna som ger dem grundförutsättningarna och basen i själva identiteten. Denna bas blir 

informanternas verktyg (habitus) vilken de har med sig i mötet med andra sociala och 

kollektiva relationer. Riktiga och nära vänner är även de av stor betydelse då informanterna 

menar att det är med dem som den riktiga identiteten formas. Här ges det utrymme för 

reflektion och tankar om hur man egentligen vill vara. Även vissa lärare som informanterna 

själva ser som viktiga personer har betydelse för informanternas identitetsskapande. 

 

Vilka faktorer påverkar unga män i deras identitetsskapande och på vilket sätt har dessa 

faktorer påverkat dem? 

I stort sätt kan man säga att allt som finns omkring ungdomarna påverkar identitetsskapandet 

på något sätt – vuxnas och vänners tankar, åsikter och värderingar, mode, stil, det som är 

aktuellt idag är samtliga faktorer som formar och skapar förhållandet till identiteten. 

Bourdieus kapitalbegrepp har stor inverkan på identitetsskapandet. Det är utifrån sina kapital 

som de kan vara med och spela i de olika sociala fält de ingår i, och med hjälp av sina habitus 

så kan de skapa möjlighet till att välja, men även välja bort beteenden, relation och umgänge. 

Detta blir ett sätt för dem att kunna ta kontroll över sitt eget identitetsskapande. Det är viktigt 

för informanterna att känna att de är en del av någonting, vilket i sin tur gör att de ta till de 

medel (kläder, musiksmak, stil, attityd o.s.v.) som behövs och som de känner de kan för att 

känna gemenskap inom de sociala och kollektiva relationer de befinner sig i.  

 

Hur påverkar synen på manlighet och maskulinitet unga mäns identitetskapande? 

Att rådande manlighets- och maskulinitetsideal påverkar informanterna är tydligt. Som ung 

man i skolmiljö gäller det att kunna balansera och förhålla sig till de maskulina idealen utan 

att tappa sin egen identitet allt för mycket. Kluvenheten mellan att ta position i gruppen samt 



 

hålla sig till sina egna värden blir en kamp som upplevs tuff, samtidigt så menar de att manlighet 

påverkas och utvecklas med tiden och i.o.m. att de blir äldre. Dock så visar det sig att det blir 

en individuell fråga utifrån habitus och kapital som blir avgörande gällande förhållandet till 

de ideal som sätts upp inom de sociala och kollektiva relationerna. Viktigt att belysa här är att 

manlighets- och maskulinitetsidealen är föränderliga, vilket både kan påverkar och förändra 

de sociala och kollektiva relationerna.   

 

7. Reflektioner och slutord 

7.1 Reflektioner - resultat 

Studiens övergripande syfte var att vinna kunskap om unga mäns identitetsskadande i relation 

till familj, skola och vänner – där nätverksamhet såsom Facebook varit en komponent. Studien 

har även tittat på hur dessa unga män ser på manlighet och maskulinitet i relation till sitt 

identitetskapande och hur det påverka densamma. Studiens teoretiska utgångspunkter har 

varit Connells teorier kring manlighet och maskulinitet samt Bourdieus begrepp habitus och 

kapitaltillgångar.  

Studien har gett ett tydligt och framträdande resultat, nämligen att identitetsskapandet 

påverkas och är beroende av ett flertal faktorer. Den sociala bakgrunden, val av gymnasie-

program, sociala och kollektiva relationer samt vikten av en nära och riktig vän är samtliga 

grundläggande faktorer i identitetsskapandet. Studien visar även att om man vill vara en del 

av någonting så måste man även kunna ha en föränderlig identitet, förmågan att kunna gå in 

och ut ur olika grupper och samtidigt en styrka att kunna stå för den man vill vara. Den 

hegemoniska maskuliniteten bekräftas inte bara genom vad den är, utan genom att peka på 

vad den inte är. Informanter indikerar på olika faktorer vilka påvisar vad som gäller för den 

hegemoniska maskuliniteten genom att i deras berättelser tala om vad som behövs för att nå 

en position i gruppen eller för att visa att man passa in; brösta upp sig, vara tuff, vara stark 

nog, alkohol och fester, tjejer. Att tillexempel vara mes, inte dricka alkohol eller ha dans som 

tillval har till följd att de genast rustar sig med en försvarsattityd som skall bevisa att de inte är 

bögar. Att få bög/fjollstämpeln är något som man gärna inte vill associeras med, vilket bottnar i 

att det då skulle kunna leda till ett utanförskap. Informanterna menar även att de befinner sig i 

ett ständigt spel där man bedömer och blir bedömd. Att göra egna val är inte lätt och att välja 

bort någon efter eget önskemål är desto svårare; med alla val medföljer en granskning, en 

värdering som innebär en inträdesbiljett in i gruppen eller uteslutning. Allt detta är faktorer som 

påverkar deras identitetsskapande.  Habitus och kapitaltillgångar är två av Bourdieus begrepp 



 

som visat sig vara starkt anknutna till själva identitetsskapandet. Den bakgrund man har med sig 

spelar stor roll i hur spelet skall gå inom de olika fält ungdomarna befinner sig i. Det är habitus 

och kapitaltillgångar som skapar spelets förutsättningar, och det är även utifrån dessa som de får 

mer eller mindre möjligheter till att välja eller välja bort beteenden, attityder, umgänge o.s.v. 

Detta är en viktig del i förståelsen kring varför vissa val görs eller inte görs. De bakomliggande 

faktorer är enormt betydelsefulla för att kunna förstå hur ungdomar handlar och varför de 

handlar som de gör.  

Det har i studien inte gjorts en djupare analys kring nätverksamhet, utan intresset väcktes då 

jag själv gick med i Facebook och fick insyn i denna virtuella värld som mer och mer 

representerar ett nytt samhälle i den fysiska verkligheten. Informanterna upplevde att det var 

betydligt enklare att i Facebook styra sina egna val samt upprätthålla sin identitet på ett mindre 

krävande sätt än i den fysiska verkligheten. Den press och tuffhet som upplevs i den fysiska 

verkligheten är inte helt borta men ändock förmildrad i den virtuella verkligheten. Det är 

uppenbart att dagens ungdomar lever i två verkligheter som verkar var för sig, men likväl är 

sammanflätade i varandra. Facebook är ett bevis på detta då de måste vidmakthålla sin identitet 

både i den fysiska världen samt i den virtuella världen. Dessa identiteter får inte skilja sig allt 

för mycket åt då de sociala och kollektiva relationerna finns och upprätthålls genom båda 

verkligheterna.  

 

7.2 Reflektioner - studien 

Det finns alltid en droppe av nervositet med in när man skall påbörja en studie, men bägaren fylls 

även på med entusiasm, kreativitet, idéer, förväntan och inspiration. Tanken som fanns där från 

början ser sällan likadan ut vid studiens slut. Min tanke var att undersöka hur sex unga män 

upplever och konstruerar sin identitet samt hur de ser på manlighet och manskulinitet i relation till 

familj, skola och vänner.  Ett av de viktigaste momenten i förberedelserna till en vetenskaplig 

studie är att kunna precisera sig samt ringa in sitt område. Nu kan jag se att det möjligtvis hade 

blivit en djupare förståelse kring identitetsskapandet om jag valt ut ett av de tre (fyra) delområden, 

familj, skola och vänner (samt Facebook) . Istället har studien bidragit med att beröra vid tre (fyra) 

viktiga områden som är högst delaktiga och viktiga i unga mäns identitetsskapande. 

Fördelen med studien är att den i sin tur kan ses som en förstudie/pilotstudie till kommande 

magisteruppsats där en fördjupning i något av de tre (fyra) områdena kommer att göras. I takt med 

att mitt studie- och forskningsintresse befinner sig i skärningspunkten mellan sociologi och 

pedagogik är sannolikheten stor att nästa studie blir fördjupning i unga mäns identitetsskapande i 

relation till skolan.   



 

Jag har i aktuell studie använt mig av intervju som metod för insamling av empiri. Intervju är 

en värdefull och instruktivt metod som kräver sin tid både före intervjun
12

, under intervjun
13

  

samt efter intervjun
14

 . Varje intervjutillfälle blir ett nytt kunnande som läggs på till nästa 

intervjutillfälle. Att få ut så mycket som möjligt av varje intervjusituation kräver sitt kunnande, 

och jag upplever att efter samtliga intervjuer, samtliga transkriberingar att jag fortfarande har en 

lång väg att gå, men att varje tillfälle berikar och utvecklar mitt kunnande. Viktigt att poängtera är 

att studiens utgångspunkt är att allt konstrueras i samspel med andra, vilket även präglar 

intervjusituationerna. Naturligtvis så påverkar jag som intervjuare den som blir intervjuad och i ett 

samtal så blir allt konstruerat utifrån de förutsättningar som råder. Jag har med tanke på detta 

försökt att vara eller bli en del av skolkontexten genom att vistas inom skolans område från och 

till vid olika tillfällen och på så sätt bli något mer än bara ”hon som skall intervjua” i hopp om att 

nå en så naturlig intervjusituation som möjligt. 

En annan tanke som kan lyftas upp här är studiens vetenskapliga värde och en kritisk fråga är 

om det är möjligt att uttala sig om identitetsskapande efter att ha studerat sex informanter och hur 

de upplever och konstruerar sin identitet? Jag skulle vilja svara ja på den frågan. Ja det är möjligt 

att uttala sig om identitetsskapande utifrån den empirin som studien omfattar. Dock så är det 

informanternas enskilda berättelser som belyses här, vilket vi måsta ta hänsyn till, likväl så är jag 

av den tron att det mycket väl kan vara så att deras berättelser kan ses som ett representativt 

resultat för hur det ser ut för många unga män idag. Emellertid så behövs det många fler studier 

berörande detta område. Vi lever i ett föränderligt samhälle som präglar dagens ungdom på både 

gott och ont. Ända sättet att kunna möta, förstå och förändra är genom att fortsätta studera sociala 

och kollektiva relationer, hur det påverkar och hur vi påverkar dem, det är av stor vikt både för 

samhället och dess medlemmar.  

 

7.3 Slutord 

Vi har alla varit tonåringar någon gång, de flesta av oss har även gått igenom en skolgång som 

kanske både varit enkel men många gånger även komplicerad. Vi har alla brottas med att 

konstruera vår identitet i relation till familj, skola och vänner, och detta är nog bara en av 

många skäl till att forskningsområdet identitet ständigt finns med på agendan. Dagens 

ungdomar lever i ett informationssamhälle som kräver en ständig uppdatering, en förmåga att 

både kunna leva upp till de manliga och maskulina idealen som gruppen kräver samtidigt som 

                                                 
12

 Förberedelser, exempelvis intervjuguide. 
13

 Kunna ge informanten det utrymme han/hon behöver får att få en så värdefull intervju som möjligt. 
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 Transkribering och analys 



 

de skall kunna hålla kvar vid sina egna värderingar. Skolans viktiga roll i detta identitets-

skapande är i sig inget nytt, men det får inte heller negligeras. Socialisationsprocessen som sker 

i skolan är, om inte starkare, så i alla fall minst lika stark som inom familjen. Och hand i hand 

med att kraven i skolan blir högre och skolan mer handlar om prestation och resultat än 

mänskliga värden indikerar på att vi bör studera detta område mer. 

En avslutande kritisk fråga gällande studien kan vara om denna studie kan bidra med något 

nytt inom sociologi forskningen?  

Min förhoppning är att, om inte i stor skala, så på ett minde plan bidra med nya insikter kring 

unga män och deras identitetsskapande i dagens samhälle. Framförallt hoppas jag studien kan 

väcka tankevändor som i sin tur kan bli början till fler studier inom detta forskningsfält. Identitet 

är ett tvär-vetenskapligt område som berör sociologin, pedagogik, psykologi, kriminologi, 

socialpsykologi med mera och det finns mycket mer att göra inom samtliga områden. En 

annan viktig del i det vetenskapliga arbetet är att möjliggöra en samhällsförankring, det är av 

stor vikt, enligt mig, att forskning inom dessa områden når ut och att den får möjlighet att 

göra skillnad.  
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Hej! 

Claudia Jonsson heter jag och är student vid Högskolan i Halmstad. Jag är i full gång med 

min C-uppsats i sociologi som berör frågor kring unga mäns identitetsskapande. 

Syftet med studien är att undersöka hur sex unga män i åldrarna 16-17 år upplever och 

konstruerar sin identitet samt hur de ser på manlighet och maskulinitet i relation till familj, 

skola samt vänner/fritid – där sistnämnda även inkluderar nätverksamhet som Facebook.  

 

Min fråga till Er är om det finns möjlighet för mig att komma till Er och presentera min 

studie, för att sedan kunna få möjlighet att ge en presentation i några klasser för att fråga efter 

frivilliga informanter till studien. Min tanke är att intervjua sex killar, helst från olika 

program. I åldrarna 16-17 år och som går första året på gymnasiet. 

 

Ni kan nå mig via mail: gaatica.claudia@hotmail.com 

Mobil nr: X 

Hem nr: X 

 

 

Vänligen 

Claudia Jonsson 
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Intervjuguide 

Identitet  

Vad är identitet? 

(Finns det bra och dåliga identiteter?) 

Vad behöver man identiteten till? 

Hur är det att vara ung man/kille? 

Hur påverkar omgivningen den man vill vara? 

Är det viktigt hur andra ser på dig som ung man/kille? – varför och på vilket sätt? 

 

Maskulinitet - manlighet 

Vad innebär det att vara maskulin? 

Vad innebär det att vara manlig? 

Hur blir man man?  

Behöver man vara maskulin - manlig? – varför? 

(Vem ser du som maskulin - manlig?) 

(Tycker du att du är maskulin - manlig?) 

 

Familj – Identitet samt Maskulinitet och manlighet 

Är familjen viktig för ens identitet? – Hur? varför? På vilket sätt? 

Påverkar familjen identiteten? – Hur? varför? På vilket sätt? 

Vill man vara lik sina föräldrar? Hur? Varför? På vilket sätt? 

Påverkar familjen ens bild på maskulinitet – manlighet? 

 

Skola – Identitet  

Är skolan viktigt för hur man blir? 

Påverkas identiteten av skolan? Hur? Varför? På vilket sätt? 



 

Spelar det någon roll för ens identitet vilket program man går och påverkar programmet 

identiteten? 

Skola – Maskulinitet och manlighet  

Påverkas maskuliniteten av skolan?  Hur? På vilket sätt? 

Spelar det någon roll för ens manlighet/maskulinitet vilket program man går och påverkar 

programmet ens manlighet/maskulinitet? 

Vilka i personer skolan är viktiga? Hur? Varför? På vilket sätt? 

 

Vänner – Identitet samt Maskulinitet och manlighet 

Är kompisar viktiga för ens identitet? – När? På vilket sätt? 

Påverkas man av sina kompisar? Hur? Varför? 

Är det viktigt att vara lik sina kompisar? Varför? 

Kan man ha en egen stil? Vad innebär det att ha en egen stil? 

Är det viktigt hur man ser ut?  

Påverkar nätverksamheten så som FB ens identitet – maskulinitet - manlighet? 

 

Förebilder/Ideal – 

Vad är en förebild/ideal? 

Varför har man en förebild/ideal? 

Hur blir man en förebild/ideal? 

Är det viktigt att ha en förebild/ideal? 

Har du en förebild? 

Kan du vara en förebild? För vem? 


