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Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Christopher Kindblad för sitt stora tålamod och stöd. 

Under vår forskningsprocess har vi flera gånger kastats mellan hopp och förtvivlan, men har med 

hjälp av hans kunnande skrivit en uppsats som vi med stolthet kan presentera. Vidare vill vi tacka 

de projektledare och samtalsledare som med ett brinnande engagemang för ungdomarna i Rädda 

Barnen har delat med sig av sina värdefulla tankar och reflektioner. Ett stort tack vill vi slutligen 

även ge till ungdomarna i Ellen & allan som på ett entusiasmerande vis har gjort utförandet av 

denna studie möjlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt 

Denna uppsats tar sin början i ett intresse av att studera ungdomars konstituerande av identitet. Vi 

valde att utföra vår studie i Rädda Barnens projekt Ellen & allan som arrangerar samtalsgrupper 

med en normkritisk agenda för ungdomar i 14-års ålder. Syftet är att genom en kvalitativ studie 

skapa förståelse för hur ungdomarna som deltar i Ellen & allan konstituerar en maskulin 

respektive feminin identitet, samt betydelsen av ungdomarnas sociala relationer för detta 

konstituerande. 

 

Studiens omfattning utgörs av tre intervjuer med projektledare och samtalsledare för projektet 

och av sex timmars observation vid fyra separata tillfällen i en Ellengrupp och i en allangrupp. 

Intervjuerna bidrog till kunskap om projektet som förberedde oss och skapade ett tydligt fokus 

inför vårt möte med fältet. Intervjuerna var utformade på ett sådant sätt att de kom att generera 

material som korrelerade med våra observationsdata. 

 

Från vår analys av intervjuer och observationer drar vi slutsatsen att ungdomarnas behov av att 

skapa och upprätthålla sociala relationer leder till en konformitet inom samtalsgrupperna som 

bidrar till att ungdomarnas konstituerande av maskulin respektive feminin identitet görs med 

ursprung i en maskulin heterosexuell hegemoni. I denna hegemoni förknippas den maskulina 

identiteten med överordning och makt medan den feminina identiteten är passiv och underordnad 

och anses vara den maskulina identitetens motsats. 

 

Nyckelord: Rädda Barnen, Ellen & allan, Maskulin heterosexuell hegemoni, sociala band, skam 

och stolthet, identitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The notion of this study initially started taking shape through our interest in studying the 

constitution of identity in young adolescent people. The study was carried out in the Save the 

Children project Ellen & allan which organizes discussion groups with a norm-critical agenda for 

young people in the age of 14. The purpose of this study was to analyze how young people 

participating in Ellen & allan constitutes a masculine and feminine identity, and the importance of 

young people's social relationships for this constituent.   

 

The study consists of three interviews with project managers and discussion leaders of the project, 

and of six hours of observation on four separate occasions in an Ellen-group and in an allan-group. 

The interviews contributed to an understanding of the project which prepared us and created a 

clear focus for our meeting with the field. The interviews were also designed in such a way that 

they came to produce data that could be correlated with our observation data. 

 

From our analysis of  the interviews and observations, we conclude that young people’s need to 

create and maintain social relationships lead to conformity within the discussion groups, 

contributing to adolescents constituting a masculine and feminine identity that originates from a 

masculine heterosexual hegemony. In such hegemony the masculine identity consists of attributes 

of agency and power, whereas the feminine identity is passive and subordinate and is considered 

being the opposite of a masculine identity. 

 

Keywords: Save the Children, Ellen & allan, masculine heterosexual hegemony, social bonds, 

shame and pride, identity. 
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1. Inledning 

Denna socialpsykologiska studie uppstod genom att en av oss sedan tidigare varit aktiv i ett 

projekt, som utvecklats av Rädda Barnen. Uppsatsen tog sin ursprungliga form i intresset av 

ungdomars livstillvaro i kontexten av social påverkan genom normer och hur dessa formar deras 

identitet. Efter ett överläggande kring val av ämne fann vi både ett intresse för att knyta an vår 

uppsats till samtalsgrupper för ungdomar som Rädda Barnen arrangerar. Projektet kallas för 

Ellen & allan (allan stavas med liten bokstav i enlighet med Rädda barnens logotyp för projektet) 

och erbjuder möjligheten för ungdomar att diskutera frågor om kön, makt och sexualitet.  Med ett 

redan privat intresse för ungdomars situation i samhället samt ett etablerat kontaktnät inom 

Rädda Barnen, blev det naturligt för oss att välja detta som studiefält. Vi har genom Ellen & allan 

fått möjlighet att, genom observationer och intervjuer med ledare inom projektet, undersöka 

ungdomarnas konstituerande av en maskulin respektive feminin identitet. 

 

Vi kom att undersöka hur denna problematik kan ta sitt uttryck med hjälp av begrepp från Erwing 

Goffman (2009), så som intrycksstyrning och rollgestaltning och Thomas Scheffs (1994) begrepp 

om sociala band och känslor av skam och stolthet. Vi integrerar, utöver dessa, teorier från  

Reawyn Connell (ur Mimi Schippers, 2007) och Janet Holland, Caroline Ramazanoglu, Sue 

Sharpe & Rachel Thomson (2004) som behandlar en maskulin heterosexuell hegmonin som ger 

upphov till könsnormer i konstituerandet av maskulin respektive feminin identitet. Genom om att 

använda oss av dessa teorier integrerat, har vi undersökt på vilket sätt vi kan finna en aktuell 

problematik bland ungdomarna i Rädda Barnen projektet i förhållande till vårt studiesyfte och 

problemformulering. 

 

I vår formulering av begreppet, konstituerande av maskulin respektive feminin identitet, syftar vi 

på upprätthållandet av en sådan identitet. Vi exkluderar så att säga konstruerande processer av 

identitet och har istället valt att fokusera vår studie på upprätthållandet i vårt användande av 

begreppet. Vårt brukande av begreppet identitet görs i förhållning till Hollands m.fl. (2004) 

förhållningssätt av begrepp om maskulin och feminin identitet. 
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1.1 Problemformulering 

I vår uppsats kommer vi utgå från och försöka besvara följande frågeställning: 

 

Vilken betydelse har sociala relationer för ungdomarnas konstituerande av maskulin respektive 

feminin identitet inom Rädda Barnens projekt Ellen & allan? 

1.2 Syfte 

Med utgångspunkt i vår problemformulering syftar vi att skapa förståelse för vad en maskulin 

respektive feminin identitet är, vilket inbegriper hur ungdomarna som deltar i Ellen & allan 

uppfattar maskulinitet och femininitet. Vidare vill vi undersöka hur ungdomarna konstituerar en 

sådan identitet, det vill säga hur maskulin respektive feminin identitet upprätthålls. Inom denna 

kontext frågar vi oss vilken betydelse sociala relationer har för detta konstituerande.  

1.3 Uppsatsen disposition 

Vår uppsats börjar med en presentation av den forskning som utgör utgångspunkten i vår studie. 

Vi inleder med att skapa ett sammanhang för det aktuella forskningsområdet samt beskriver de 

teorier och begrepp som vi valt att analysera vårt material utifrån.  

 

I vårt metodavsnitt redovisar och motiverar vi de två kvalitativa metoder som vi har använt oss 

av, nämligen deltagande observationer och intervjuer. Vi beskriver därefter hur vi använt oss av 

dem för att generera vårt material. I vår materialpresentation inleder vi med en redogörelse av 

data insamlad genom intervjuer, vilket följs av en presentation av den data vi samlat in genom 

deltagande observationer. 

 

I efterföljande kapitel analyseras och tolkas materialet utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv i 

relation till de teorier och begrepp som vi redogör för i teorikapitlet. Avslutningsvis reflekterar vi 

över studiens utförande och eventuella efterklokheter som vi vill ta med oss i framtiden. 

 



3 
 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

Genom att ta del av tidigare forskning innan vi påbörjade vår studie fick vi möjligheten att 

bredda vår förståelse för undersökningsområdet, samt en god förberedelse inför mötet med 

fältet.Vi inleder detta avsnitt med att beskriva Rädda Barnens projekt Ellen & allan, vilket är det 

projekt som ligger till grund för vår datainsamling. Därefter redogör vi för Jackie Wests (1999) 

artikel angående ungas situation inom forskning av sexualitet. Vi följer upp denna artikel med 

Mimi Schippers (2007) artikel gällande Reawyn Connells modell av en maskulin hegemoni. 

Därefter redovisas en artikel av Neill Korobov och Michael Bamberg (2004) som beskriver hur 

unga män försöker göra ett intryck på sin omgivning genom att tala om det andra könet. Till sist 

presenterar vi en artikel skriven av James R. Mahalik, Elisabeth Morray, Aimée Coonerty-

Femiano, Larry Ludlow, Suzanne Slattery, och Andrew Smiler (2005) som redogör för hur tidigt 

i ungdomsåren normer påverkar vårt sätt att agera.  

2.1 Ellen & allan 

Rädda barnen arrangerar ett flertal samtalsgrupper med normkritisk agenda. Tanken med dessa 

samtalsgrupper är att skapa en medvetenhet om normer kring män och kvinnor i samhället och att 

få ungdomar i 14-års ålder att reflektera över hur de förhåller sig till dessa normer. Ett av dessa 

projekt är Ellen & allan som startades upp för att genom samtalsgrupper problematisera vuxnas 

makt och inflytande över barn och normer om kön, makt och sexualitet. Ellen är den del av 

projektet som riktar sig mot unga tjejer och allan är den del som riktar sig mot unga killar. Ellen 

& allan syftar till att skapa ett forum för ungdomar, i vilket de själva kan delta i ett 

förändringsarbete av dessa normer i samhället (Rädda Barnens Ungdomsförbund, 2009).    

 

Ursprungligen växte projektet fram 2001 inom Rädda Barnens ungdomsförbund som ett 

feministiskt projekt med fokus på att medvetandegöra unga tjejer om normer i samhället. Den 

feministiska aspekten av projektet förklaras i kontexten av tjejers och killars lika värde genom ett 

jämställdhetsperspektiv. Målet är att synliggöra hur unga tjejers situation ser ut idag för att kunna 

motarbeta orättvisor. Grunden i projektet finns i FN:s barnkonvention gällande alla barns 

rättigheter och är därmed en jämställdhetsagenda med fokus på barns situation. Då projektet 

spreds och upptäcktes nationellt växte även unga killars efterfrågan om att få tillgång till liknande 
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samtalsgrupper. Projektet förgrenades därmed 2007 till att även omfatta samtalsgrupper för killar 

och blev således kallad allan (RBUF, 2009). 

 

Praktiskt tar dessa samtalsgrupper sin form i de övningar och diskussioner som förs cirka en gång 

i veckan då samtalsgrupperna träffas. Vid dessa träffar har samtalsledarna planerat in aktuella 

övningar och eventuella samtalsämnen kopplat till ett tema som exempelvis “makt mellan barn 

och vuxna”. Under dessa träffar är ungdomarna i fokus, och det finns inget rätt eller fel, alla har 

rätt att uttrycka sin åsikt samt saker man eventuellt funderat på angående att vara ungdom.  

2.2 Livet som ung man och ung kvinna 

Att vara ungdom innebär till stor del att skapa sig en identitet och att undersöka vart man kan 

passa in i denna stora värld. Det som beskrivs som tonårsfasen eller som ett tonårsuppror kan 

mycket möjligen beskrivas som en del av detta. Men att enbart beskriva ungdomars 

konstituerande av identitet som ett tonårsuppror är att försumma helheten av sammanhanget. 

Konstituerandet av identitet är så mycket mer än att göra uppror mot föräldrar och regler.  

 

Jackie West (1999) har skrivit en artikel bland annat angående hur ungdomars sexuella identitet 

marginaliseras inom forskningen. West (1999) argumenterar för att anledningen till varför unga 

människors sexuella identitet försummas är på grund av samhällets fruktan för att släppa unga 

killars och tjejers sexualitet fri. Samhällets normer om sexualitet, speciellt den feminina sexuella 

identiteten, går inte ihop med den moderna synen på ansvarsfullt sex och allas rätt till sexuellt 

medborgarskap. Att som ungdom kunna få uttrycka sin sexuella identitet är en del av att uppnå 

en feminin eller maskulin identitet menar West (1999). Det är därför viktigt att tala om denna typ 

av problematik, samtidigt som det är svårt för ungdomar att ta till vara på sådana tillfällen på 

grund av deras status som unga och deras bristande inflytande i samhället. Dagens forskning om 

sexuella identitet är till stor del övergripande och omfattar större populationer, minoriteten av 

denna forskning har fokus på ungdomars sexuella identitet som man eller kvinna. I stor delar av 

denna forskning inkluderas och generaliseras ungdomar som en del av en större målgrupp 

gälland sexuella identitet. Det är därför viktigt att belysa ungdomars situation, som en egen 

målgrupp, inom forskning och deras sätt att förhålla sig till en maskulin och feminin sexuell 
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identitet, då ungdomars konstituerande skiljer sig från andra gruppers reflektioner kring detta 

sociala fenomen. 

 

Vårt socialpsykologiska intresse grundas i de normer som utgör byggstenarna i människors 

konstituerande av identitet. Vi ställer oss frågan om varför en maskulin respektive feminin 

identitet skapas på detta sätt och vad som händer när man inte kan leva upp till denna identitet? 

Kan det finnas skam, eller för den delen, stolthet i att konstituera en maskulin eller feminin 

identitet? Schippers (2007) beskriver i en artikel Raewyn Connells resonemang kring en 

maskulin hegemoni i samhället. Denna modell blev för oss intressant då den sätts i kontext av hur 

ungdomars konstituerande av identitet påverkas av den. 

2.3 Maskulin hegemoni 

I en artikel skriven av Schippers (2007) görs en beskrivning av Connells modell av 

genushegemoni. Begreppet hegemoni beskriver den kulturella dominans som en grupp besitter 

över samhället. Vidare medför denna dominans ett bestämmande över vilka attityder och 

värderingar som anses accepterade, det vill säga vilka normer som råder i samhället. Enligt 

Connell (ur Schippers, 2007) är genus en socialt konstruerad struktur utan någon egentlig 

biologisk förankring. Genus skapas snarare av människans förhållningssätt till vad Connell (ur 

Schippers, 2007) kallar för den reproduktiva arenan det vill säga våra kroppsliga strukturer och 

reproduktiva skillnader. Vidare påverkar den reproduktiva arenan samtliga nivåer av vår sociala 

värld och bidrar således till skapandet av genusordningen. 

 

Som en central del av genusordningen, definierar Connell (ur Schippers, 2007) maskulinitet som 

en praktik som både definierar män och kvinnors sociala praktiserande och handlingsutrymme 

vilket resulterar i utbredda kulturella och sociala effekter. De individuella effekterna av att 

förkroppsliga maskulinitet påverkar hur människor ser på sig själva och hur de projicera detta på 

andra. Genom ett återupprepat förkroppsligande av den maskulina praktiken skapas en 

samhällsstruktur som påverkar individer, relationer, institutionella strukturer såväl som global 

maktfördelning. Detta är den maskulina hegemoni, vilket gestaltas av manlig överordning och 

sålunda en acceptans av patriarkatet som legitim i den rådande samhällsordningen. 
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Enligt Connell (ur Schippers, 2007) finns ingen feminin hegemoni utan enbart en maskulin. Alla 

former av kvinnlighet som råder i vårt samhälle är konstruerade i förhållande till kvinnors 

underordning av män. Connell (ur Schippers, 2007) menar att det inte finns en femininitet som 

kan jämföras med den maskulina hegemoni som råder bland män. Den form av femininitet som 

existerar är den framhävda kvinnligheten som definieras av bland annat den kvinnliga 

underordningen men är främst orienterad gentemot att tillmötesgå manliga intressen och begär. 

 

I Schippers (2007) artikel belyser hon hur central den maskulina hegemonin är enligt Connell. 

Maskulin hegemoni verkar inte bara genom kvinnans underordning utan även genom 

underordning och marginalisering av homosexuella män. Manlig homosexualitet förkroppsligar 

det som Connell kallar för ”underordnad maskulinitet” (Schippers, 2007). I förhållande till den 

idealistiska maskulina hegemonin ses underordnade maskulinitet som något underlägset, som 

”den andre”. I det maskulina hegemoniska samhället präglas kulturen av existerande 

genusrelationer som domineras av heterosexuella mäns överordnad till homosexuella män. Detta 

påverkar till synes konstituerandet av maskulin respektive feminin identitet i kontexten av en 

heterosexuell hegemoni på samma sätt som den feminina identiteten underordnas den maskulina 

identiteten.   

2.4 Könsnormer som uttrycks i språket 

Att visa sin dominans som man i den hegemoniska kulturen kan ta sitt uttryck på många sätt. 

Språk kan vara ett sätt att demonstrera makt. Korobov & Bamberg (2004) har undersökt hur unga 

killar sinsemellan pratar om kvinnor. Korobov & Bamberg (2004) menar att unga killars 

användande av diskussioner om sex och sexuell attraktion med sina vänner är ett sätt för killar att 

övergå från barn till ungdom. Dessa diskussioner kan uppfattas som kränkande mot kvinnor. 

Syftet med killarnas diskussioner menar Korobov & Bamberg (2004), är dock inte att medvetet 

vara ytliga eller sexistiska, då de exempelvis diskuterar tjejers utseende på ett sådant sätt som 

objektifierar unga tjejers kroppar. Syftet är snarare att ge andra killar i umgängeskretsen ett 

intryck av att vara mogen och att påvisa sin heterosexualitet genom att inneha stor kunskap om 

sex, vilket kan förstås som en manlig könsnorm. Genom att ingå i sådana interaktioner försöker 

killar finna sätt att förhålla sig till problematiska maskulina normer och ideologier som präglar 
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unga killars övergång från barn till en sexuellt aktiv ungdom. Detta språkbruk är således en 

reproducering av den maskulina dominans som Connell (ur Schippers 2007) beskriver.  

 

Det språkbruk som Korobov & Bamberg (2004) beskriver kan förstås i kontexten av att vara en 

könsnorm. Enligt Mahalik m.fl (2005) delar stereotypiska könsnormer liknande egenskaper som 

sociala normer, vilka beskrivs som de regler och normer som medlemmarna inom en viss grupp 

förstår och förhåller sig till. Vidare guidar och kontrollerar dessa normer och regler socialt 

beteende hos samhällsindividen och hur denne förhåller sig till sin omgivning. Sociala aktörer i 

individenes omgivning som exempelvis föräldrar, lärare och kompisar men även media förmedlar 

och lär kvinnor och män vad som anses vara normativt feminint respektive maskulint och hur 

man bör förhålla sig till dessa. Könsnormer förser män och kvinnor med vägledning för hur de 

respektive förväntas bete sig, tänka och känna. Likväl begränsar könsnormer män och kvinnors 

utrymme för att utföra normbrytande beteende. De sociala normerna upprätthålls genom 

sanktioner av bestraffning och belöning i sociala interaktioner. Könsnormer är även viktiga ur 

den aspekten att de främjar identitetsutveckling. Normer om vad som är maskulint och feminint 

är något som etableras redan under uppväxten.  Mahalik m.fl. (2005) beskriver i sin studie att 

normetablerande är något som sker tidigt i människors liv. Redan vid 5-års ålder skapar barn sig 

en uppfattning om vad som är lämpligt beteende för män och kvinnor. Normer är därför något 

som tidigt formar kognitiva strukturer om hur vi tänker, känner och beter oss. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt kommer vi presentera de teorier och begrepp som utgör grunden i vår tolkning 

och analys av insamlad data. Inledningsvis kommer vi presentera teorin om den maskulina 

hegemoniska heterosexualiteten som kommer från boken “The Male in the Head” och behandlar 

begrepp om maskulin respektive feminin identitet (Janet Holland, Caroline Ramazanoglu, Sue 

Sharpe & Rachel Thomson, 2004), vilket utgör den substantiella teorin i sammanhanget av vår 

studie. Som ytterligare underlag för teorin om maskulin respektive feminin identitet har vi valt att 

inkorporera begrepp från Connells (ur Schippers, 2007) modell om den maskulina hegemonin, 

vilka vi även behandlade mer utförligt under avsnittet om tidigare forskning. Vi har kompletterat 

dessa med två mer allmänna teorier från Erwing Goffman (2009) och Thomas Scheff (1994). 

Genom en kombination av Hollands m.fl (2004) teori om en maskulin hegemoni och Goffmans 
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(2009) dramaturgiska perspektiv på vardagslivet kan vi närma oss en förståelse för ungdomarnas 

konstituerande av en maskulin respektive feminin identitet genom intrycksstyrning och 

rollgestaltning. Som ett komplement till Hollands m.fl (2004) och Goffmans (2009) teorier har vi 

valt att använda oss av Scheffs (1994) teori om människans behov av att upprätthålla sociala 

band. Vi tror att den  emotionella dimensionen som Scheff (1994) tillför är väsentlig i strävan av 

att nå förståelse för hur våra sociala band kan påverka ungdomarnas konstituerande av en 

maskulin respektive feminin identitet. 

3.1 The Male in the Head 

I boken ”The male in the head” skriven av Holland m.fl. (2004) undersöks unga människors 

sexuella relationer. Författarnas primära intresse är hur maktrelationer produceras och 

upprätthålls i unga människors sexualitet då de konstruerar och konstituerar femininitet och 

maskulinitet. De har ett feministiskt angreppssätt där de genom social teori ifrågasätter 

betydelsen av könsnormer genom att undersöka hur naturligt en maskulin respektive feminin 

identitet ter sig i praktik och diskurs (Holland m.fl., 2004:14–15). 

 

Genom uttalanden och samtal med unga människor i intervjuer har de fastställt att det finns en 

manlig dominans inom det som vi kallar för heterosexualitet. Denna dominans kallas för en 

hegemonisk maskulin heterosexualitet. De menar att den heterosexualitet som avser både 

kvinnan och mannen är maskulint definierad. Holland m.fl (2004) menar att den feminina 

identiteten är skapad och kontrollerad av den maskulina hegemoniska strukturen. Detta styrks 

genom Connells (ur Schippers, 2007) teorin om att det inte finns någon rådande kvinnlighet 

bland kvinnor, likt den ställning som maskulin hegemoni har bland män. Som tidigare nämnt är 

den form av femininitet som faktiskt existerar, det vill säga den framhävda identiteten, främst 

orienterad gentemot att bistå och tillmötesgå manliga intressen (Connell ur Schippers, 2007). 

 

Den dominerande diskursen kring män och kvinnor handlar ofta om att kvinnan är motsatsen till 

mannen. Detta tar även sin form i det ideal som speglas av den maskulina heterosexuella 

hegemonin. Den traditionella maskulina identiteten är aktiv, likgiltig inför känslor, sexuellt 

erfaren och besitter makt. Den traditionella feminina identiteten är kopplad till att vara passiv, att 

ha ett engagemang för känslor, att vara sexuellt oerfaren och att vara underordnad (Holland m.fl., 
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2004:6). Idealet av dessa två motsatser reproduceras genom samhället. Unga människor får från 

föräldrar och i skolan lära sig om sex där betoningen ligger på mannen som aktör i relationen 

mellan könen. Mannen beskrivs som den som söker sex och beskrivs, likt ett rovdjur jaga 

kvinnor efter sexuellt umgänge. Kvinnan beskrivs därmed som den som blir jagad och är sårbar 

för mannens sexualitet. Männen beskrivs därför som maktfulla och aktiva i förhållande till 

kvinnan. Kvinnans sexualitet som något lustfyllt försummas därför i skuggan av den vikt som 

läggs på att upplysa om farorna i sex (Holland m.fl., 2004:7). Mannen blir dock sårbar i 

relationen till kvinnan genom risken av att inte nå upp till den standard av maskulin identitet som 

förespråkas inom strukturen. Han blir även sårbar genom att förhandla med kvinnan om makten i 

relationen då han som man har “rätt” att bestämma (Holland m.fl., 2004:145).      

 

Begreppet ”the male in the head” kan översättas till mannen i huvudet. Detta är en liknelse som 

anspelar på att vi har ett perspektiv som är så färgat av denna maskulina dominans, att vi dömer 

och kontrollerar oss utifrån ett maskulint perspektiv (Holland m.fl., 2004:17–18). En kvinna kan 

vara aggressiv och våldsam precis som en man, dock färgas och kontrolleras den feminina 

identiteten av detta mannen i huvudet-perspektiv så till den grad att hon inte tillåts vara det. Detta 

är å andra sidan ett beteende som uppmuntras i konstituerandet av den maskulina identiteten. Att 

som man vara handlingskraftig, konkurrenskraftig och påstridig anses även vara maskulint. 

Samma attribut utförda av en kvinna anses onaturligt och tillhör en icke-feminin identitet 

(Holland m.fl., 2004:126).  

 

Holland m.fl. (2004:23) uppger att det saknas en autonominitet i den feminina identiteten hos 

unga kvinnor som grundas i att de följer den naturliga ordningen av den manliga makten i 

samhället och skall därmed accepteras (Holland m.fl., 2004:135). I de utförda intervjuerna har 

författarna dock funnit ett intresse bland unga kvinnor, som tyder på att de söker anta en mer 

autonom roll i det privata och offentliga. Det privata syftar till  nära relationer och det offentliga 

innebär alla sociala situationer som inte innefattar nära relationer, ur ett förenklat synsätt. Detta 

har dock visat sig vara svårt att åstadkomma. I uppföljningsintervjuer har kvinnor berättat om att 

det upplevs som lätt att tala som sådana förändringar i en privat situation men att det i praktiken 

och i det offentliga upplevs som svårt att genomföra (Holland m.fl., 2004:5). 
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Manlig dominans och makt är uppbyggd i ett hierarkiskt system av olika former av maskulinitet. 

Mäns heterosexuella maskulina identiteter konstitueras ur distinktionen av att det som inte tillhör 

denna typ av maskulinitet, som exempelvis kvinnor och homosexuella, är underordnade. Som 

tidigare nämnts och i enlighet med Connell (ur Schippers, 2007) kan manlig homosexualitet 

förstås som en ”underordnad maskulinitet”. I det maskulina hegemoniska samhället ses 

”underordnade maskuliniteter” som underordnade, vars förhållande till den traditionella 

maskuliniteten påminner mycket om det som råder mellan den traditionellt maskulina respektive 

feminina identiteten. Därför har även män perspektivet av mannen i huvudet, vilket gör att de 

förhåller sig konforma till denn maskulina identiteten. Underligt nog är denna idealbild av den 

traditionella maskulina identiteten en icke korrekt representation av majoriteten av västerländska 

män då få upplever att de når upp till denna standard.  

 

Även kvinnor blir en del av upprätthållandet av den manliga hegemoniska maktstruktur då de 

förhåller sig konforma till det övervakande mannen i huvudet-perspektivet (Holland m.fl., 

2004:25). Det så kallade mannen i huvudet-perspektivet är en intern disciplinering av individens 

sätt att förhålla sig och positionera sig i strukturen. Det finns även extern disciplinering som 

utgörs av att omgivningen som t.ex. kamrater, familjen eller skola förhåller sig till en maskulin 

eller feminin identitet. Det externa disciplinerandet sker främst genom subtila sanktioner och 

tillrättavisningar av individens positionering inom strukturen. Oavsett extern eller intern 

disciplineringen sker den utifrån den hegemoniska maskuliniteten som reglerar uttrycken och 

praktiserandet av traditionell maskulin respektive feminin identitet (Holland m.fl., 2004:117).   

 

För att kunna besvara vår problemformulering var det primärt för oss att definiera maskulinitet 

och femininitet utifrån ett teoretiskt perspektiv som samtidigt går att förankra i ungdomarnas 

erfarenheter och beteenden. Vi fann att Holland m.fl. (2004) inte bara definierar en traditionell 

maskulin och feminin identitet, utan också presenterar hur dessa upprätthålls och reproduceras 

genom män och kvinnors praktik i en samhällsstruktur som präglas av en maskulin hegemoni. I 

vår analys framkommer hur Hollands m.fl. (2004) teori om en maskulin hegemonisk 

heterosexualitet kontextualiseras genom ungdomarnas interaktioner inom respektive 

samtalsgrupp, vilket synliggör deras föreställningar om maskulinitet och femininitet. 
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3.2 Att intrycksstyra och rollgestalta identitet 

I den dramaturgiska teorin beskriver Goffman (2009) hur människan i sociala interaktioner syftar 

att presentera sig själv på ett sätt som påverkar andra människors intryck av denne och av 

situationen på ett önskvärt sätt. Detta kallar Goffman (2009) intrycksstyrning. Det innebär att 

individen väljer att presentera eller framhäva utvalda delar av sig själv men också att andra delar 

medvetet eller omedvetet utelämnas. Ofta förhåller sig denna distinktion till de normer och 

värden som råder i situationen i vilket framträdandet tar plats och anpassas även till den specifika 

roll som individen vill framställa (Goffman, 2009:11-15, 64). 

 

Det handlingsmönster som spelas upp genom individens intrycksstyrning kallas för roll eller 

rutin. Individen som utför framträdandet kallas aktör visavi publiken som i sin tur står för 

individuella framträdanden. Vidare använder Goffman (2009) begreppet fasad som definieras 

som individens erfarenhet av den spelade rollen och framträdande som sker mer regelbundet. 

Den personliga fasaden utgörs av detaljer som publiken identifierar mest intimt med aktören i 

individens framträdande. Sådana tecken kan exempelvis förmedlas via kläder, kön, ålder, gester, 

ansiktsuttryck talmönster och liknande (Goffman, 2009:12, 23, 28-30). 

 

Bakom intrycksstyrning kan flera motiv ligga. Ett sådant motiv kan vara att vilja ge publiken en 

idealiserad bild av sig själv, det vill säga att framställa sig själv i så goda dager som möjligt. 

Idealisering kan många gånger användas för att medvetet uppnå en specifik status, det vill säga 

en social ställning inom en social grupp. Följaktligen innebär det att individen ofta exemplifierar 

sanktionerade normer i sin rutin. Det ligger så att säga i individens intresse att förhålla sig till de 

värden och normer som är allmänt accepterade inom den situation som rutinen framförs i 

(Goffman, 2009:39-40, 71). 

 

Goffman (2009) använder sig av begreppet region, vilket syftar till den avgränsade plats som ett 

framträdande kan äga rum i. En region kan innefatta både ett specifikt visuellt centrum som 

exempelvis en föreläsning men kan också inbegripa flera separata grupper av individer i verbala 

interaktioner. Vanligtvis är regionen så pass avgränsad att det intryck som aktören syftar att 

frambringa faktiskt fyller regionen till den grad att samtliga individer inom regionen observerar 

framträdandet och påverkas sålunda också av aktörens intrycksstyrning. Ett sådant specifikt 
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framträdande menar Goffman (2009) sker i den främre regionen. Den bakre regionen refererar 

till det som sker ”bakom kulisserna” det vill säga de omständigheter som aktören medvetet eller 

omedvetet valt att undertrycka i sitt framträdande. I den bakre regionen förbereds och utformas 

de framträdanden som sker i den främre regionen. Vidare kan aktören i den bakre regionen 

koppla av, kliva ur sin rollgestaltning och vara fri från de normer som präglar den främre 

regionen (Goffman, 2009:97-98, 101-102). 

 

Som komplement till Holland m.fl. (2004) anser vi att Goffmans (2009) dramaturgiska teori är 

applicerbar och betydelsefull för besvarandet av vår problemformulering. Goffman (2009) menar 

att konstituerandet av identitet med framgång sker, när vi i interaktioner agerar enhetligt med de 

normer som råder inom den situation vi befinner oss i. Genom Goffmans (2009) teoretiska 

begrepp kan vi närma oss en förståelse för hur ungdomarna i interaktioner använder sig av och 

förhåller sig till traditionella identiteter för att konstituera en maskulin respektive feminin 

identitet.  I vår analys beskriver vi ungdomarnas definition av maskulinitet och femininitet och 

hur den upplevs vara färgad av omgivningens ideal. Vi finner att den i många avseenden 

korrelerar med den traditionella identiteten som Holland m.fl. (2004) beskriver och att 

ungdomarna i enlighet med Goffman (2009) ger uttryck för den i konstituerandet av en maskulin 

respektive feminin identitet. 

3.3 Sociala band, skam och stolthet 

Thomas Scheff (1994:6) förklarar att skapandet och bevarandet av sociala band är människans 

mest grundläggande och primära motivationskraft. Vidare menar han att de sociala bandens 

beskaffenhet alltid påverkar människors beteende. Säkra sociala band kräver ett samförstånd och 

acceptans mellan två människor, en balans mellan närhet och distans. Scheff (1994:4) använder 

sig av begreppet optimal differentiering för att definiera säkra sociala band. Ett socialt band som 

definieras som optimalt differentierat innefattar en balans mellan individens behov och gruppens 

behov. Det innebär att relationen består av en viss närhet i form av kunskap och förståelse för 

andra människors perspektiv och upplevelser samt en acceptans av andra människors 

självständighet. Detta beskriver Scheff (1994:4) som en acceptans av att det kan råda både 

samförstånd och oenighet människor emellan. Att som människa kunna ingå i säkra sociala band 

kräver således en förmåga att kunna skapa och bevara relationer till människor som är 
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annorlunda oss själva. Sociala band som värdesätter gruppens behov högre än individens behov 

definieras som underdifferentierade och präglas ofta av stark konformitet. Dess motpol det vill 

säga sociala band som värdesätter individernas behov framför gruppens definieras som 

överdifferentierade och präglas av stark individualitet. Dessa förhållningssätt indikerar på osäkra 

sociala band (Scheff, 1994:4-5). 

 

Vidare menar Scheff (1994:71) att skam och stolthet är människans primära och ständigt 

närvarande emotioner som fungerar som viktiga indikatorer för de sociala bandens tillstånd. 

Känslor av stolthet indikerar säkra sociala band medan känslor av skam signalerar osäkra och 

hotade sociala band. För att förklara hur dessa känslor påverkar människor har Scheff 

(1994:6,71) utvecklat ett hänsynemotionssystem. Genom sitt system påvisar Scheff (1994:74,76) 

hur skam och stolthet, eller snarare förväntningarna av att känna skam och stolthet kan leda till 

upplevelser av en yttre och begränsande social inverkan, ett sanktionssystem som uppmuntrar till 

konformitet. Konformitet sker eftersom vi oftast blir belönade när vi fogar oss efter rådande 

normer och för att vi blir bestraffade när vi inte gör det. Konformitet sker dock även vid frånvaro 

av sanktioner. Människan riskerar alltid avvisande när vi ingår i sociala interaktioner. Hur ett 

avvisande uppenbarar sig kan variera. Vi kan uppleva väldigt tydliga avvisande, men mer ofta så 

möts vi av subtila avvisande, kanske i form av en diskret men misstyckande blick eller helt enkelt 

av tystnad. Beroende av hur vi uppfattar avvisandets omfattning och intensitet så leder den till 

olika grader av smärtsamma emotioner som förödmjukelse, genans eller skam. Skam är den term 

som Scheff (1994:170) använder som ett generellt gruppnamn för emotioner som förödmjukelse 

och genans eller liknande. Tillika blir människan belönad med emotioner som stolthet och 

kamratskap när individen är konform (Scheff, 1994:75).  

 

Den grad av hänsyn vi bemöts av samt emotionen av skam eller stolthet som följer skapar ett 

subtilt system av sociala sanktioner. Det är detta system som leder till upplevelsen av socialt 

inflytande som kontrollerande eller begränsande. Våra upplevelser av sociala förväntningar 

skapar dock enbart förutsättningar för social kontroll. Vi upplever dem som betvingande på 

grund av våra emotioner, att å ena sidan bli belönad med behaget av stolthet men å andra sidan 

också bli bestraffad och tvingas uppleva skam och förödmjukelse. Hänsynsemotionssystemet 

påverkar människan mer eller mindre kontinuerligt, även då vi inte ingår i sociala interaktioner. 
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Det beror på att systemet är så pass omfattande att vi kan föreställa oss dess verkan i detalj även 

då vi är ensamma (Scheff, 1994:6-7, 75). 

 

I vår problemformulering har vi inkorporerat Scheffs (1994) teori om sociala band eftersom vi 

anser att den tillför en dimension som varken Holland m.fl. (2004) eller Goffman (2009) 

behandlar, nämligen våra emotioner. Den dramaturgiska teorin (Goffman, 2009) kan förklara hur 

vi framgångsrikt konstituerar vår identitet genom att framhäva de delar av oss själv som 

korrelerar med de normer som råder i den situation vi befinner oss i. Vidare beskriver Holland 

m.fl. (2004) de traditionella identiteter som vi anser utgör en del av normen inom 

samtalsgrupperna. Som ytterligare underlag för analys vill vi med hjälp av Scheff (1994) 

undersöka varför ungdomarna konstituerar sin maskulina respektive feminina identitet på detta 

sätt. Vi anser, likt Scheff (1994) att människors handlingar är motiverade av deras behov av att 

upprätthålla sociala band. Vi syftar därför att undersöka om även ungdomarnas konstituerande av 

maskulin respektive feminin identitet kan motiveras genom deras strävan av att upprätthålla 

sociala band. 

3.4. Sammanfattning 

I vår problemformulering syftar vi bland annat att besvara frågan om hur ungdomarna i Ellen & 

allan konstituerar en maskulin respektive feminin identitet. Vi har valt att använda oss av 

Hollands m.fl. (2004) teori om en hegemonisk maskulin heterosexualitet eftersom vi finner en 

samstämmighet mellan deras teoretiska definition av traditionell maskulin respektive feminin 

identitet och den definition av maskulinitet och femininitet som ungdomarna beskriver. Vår 

vardagsförståelse utgör grunden för vår vetenskapliga förståelse och bör därför utgå från aktörens 

perspektiv (Aspers, 2007:39). Vår teoretiska definition måste därför vara förenlig med 

ungdomarnas upplevelser av maskulinitet och femininitet. Vi kan med hjälp av Goffman (2009) 

utreda och förstå konstituerandet av maskulin respektive feminin identitet först då vi har etablerat 

denna definition eftersom det kräver viss förståelse för vilka normer som ungdomarna förhålla 

sig till och agerar i enlighet med. Vidare kompletterar Scheffs (1994) teori om sociala band med 

aspekten av varför ungdomarna förhåller sig till det normativa och således konstituerar en 

maskulin respektive feminin identiteter som i enlighet med Holland m.fl. (2004) upprätthåller en 

hegemonisk maskulin heterosexualitet. 
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4. Metod 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vår problemformulering som grundas i att undersöka vilken betydelse social band har för 

konstituerandet av en maskulin respektive feminin identitet är anpassad till en hermeneutisk 

infallsvinkel. Då vårt sociala fenomen undersöks med  betydelsen i individens uttalanden och 

tolkningar blir det lämpligt att undersöka detta genom en hermeneutisk aspekt som betonar 

förståelsen av fenomenet (Bryman, 2011:32). Aspers (2011:41-42) skriver att det är lätt att 

glömma bort de visuella och deltagande observationerna inom samhällsvetenskapen. Att förstå 

sig på ett fenomen genom visuell data och förståelse genom tolkning i fältet är en av 

hermeneutikens fördelar. Den positivistiska ansatsen gör anspråk på att förklara fenomen utifrån 

ett objektivt ställningstagande vilket inte lämpar sig då man undersöker fenomen som inte kan 

observeras direkt (Bryman, 2011:30). Vi är bland annat intresserade av att undersöka sociala 

band och konstituerandet av identitet genom deltagande observationer men även av att skapa 

förståelse genom tolkningar av individers uttalanden. Därmed blir det svårt att genomföra ett 

sådant undersökande med en positivistisk ansats.   

 

Förståelse genom tolkning, som en hermeneutisk ansats innebär, inkluderar synsättet att helheten 

påverkar delenheten och helheten är beroende av delenheten. För att kunna förstå konstituerandet 

av identitet måste vi förstå det sociala system individen är en del av. På samma sätt måste vi även 

förstå individens förhållningssätt till detta sociala system för att kunna förstå fenomenet av att 

konstituera en identitet. Detta kallas den hermeneutiska cirkeln (Aspers, 2011:41).  

 

I en hermeneutisk ansats, det vill säga att skapa förståelse genom tolkning, insamlas data av 

andra ordningens konstruktion. Första ordningens konstruktion, aktörens egna konstruktion, är 

utgångspunkten för forskaren och utgör grunden för den meningen som sedan skapas i andra 

ordningens konstruktion. Således kan det finnas svårigheter för forskaren att verkligen skilja 

mellan enskilda och unika data och data som kan representera idealtypisk meningens nivå 

(Aspers, 2011:48-49).    
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Vårt intresse är därför inte att finna lagmässiga förklaringar i hur identitet konstitueras utan att 

uppnå förståelse för en social verklighet som skall tolkas och förstås i kontexten av situationen 

genom visuellt och verbalt insamlad data. Den hermeneutiska ansatsen förhåller sig till studier av 

den sociala verkligheten som tolkningsbar vilket överensstämmer med vår ontologiska 

övertygelse om att världen är beskaffad konstruktionistiskt (Bryman, 2011:35-36).   

 

Det konstruktionistiska synsättet är starkt knutet till studier av den sociala verkligheten då man 

tar hänsyn till subjektets sätt att konstruera sin omvärld. Objektivismen förutsätter att världen går 

att undersöka som objektivt beskaffad oberoende av människan (Bryman, 2011:36-37). Därför 

blir det naturligt för oss att utforma en problemformulering med grund i att undersöka betydelsen 

av det sociala fenomenet genom intervjuer men även genom de utsagor som vi tar del av under 

observationerna. Således blir även ett konstruktionistiskt synsätt naturligt. 

 

Genom en analytisk induktion har vi arbetat med att definiera det sociala problemet i hur 

ungdomar konstituera en identitet och hur detta problem eventuellt kan formgivas. Genom 

studiens utveckling har vi omdefinierat vårt sätt att se på detta problem i kontakt med fältet och 

vår förståelse av teorin i efterhand. Den främsta utvecklingen har dock skett genom vårt 

förhållande till omfattningen av teori som till en början var för stor för att kunna behandlas inom 

tidsramen av denna studie (Bryman, 2011:511-512). Användandet av en analytisk induktion har 

inneburit omformuleringar och omorganiseringar av arbetet som fått oss hur balans men som i 

slutändan fått oss att skapa ett resultat som vi upplever som mer representativt än om vi skulle ha 

använt oss av en traditionellt induktiv karaktär. En deduktiv ansats, att försöka applicera teori på 

en situation i praktiken, framstod aldrig som lämplig för oss då vårt intresse var att skapa 

ytterligare reflektion utan att bli påverkade av befintliga teorier. Visserligen gick vi genom 

tidigare forskning för att få en någorlunda uppfattning av studiefältet men aldrig med syfte att 

bevisa eller applicera denna i fältet (Bryman, 2011:26-27).   

4.2 Förförståelse 

Som undersökare är det viktigt att vara medveten om att vi alltid bär med oss kunskap och en 

förförståelse som vi förvärvat genom vårt vardagliga liv, vilket oundvikligen påverkar hur vi 

angriper det fenomen vi undersöker. Det är därför omöjligt att helt separera våra roller, genom 
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vilka vi skapar förståelse både genom rollen som undersökare och som vanlig människor. Denna 

dubbelroll innebär en förförståelse som alla har i egenskap av att vara människa, vilket också är 

en viktig aspekt att ha i åtanke vid utformandet av vår uppsats (Aspers, 2007:34). Vår 

förförståelse inför vårt ämnesområde utgörs primärt av egna personliga erfarenheter och 

upplevelser. Vår förförståelse för ämnet om konstituerandet av identitet i förhållande till 

upplevelser av skam och stolthet har växt fram under utbildningen allt eftersom vi har tagit del av 

litteratur och teorier som täcker ämnet. Inför denna studie har vår förförståelse därför varit att 

ungdomar upplever att det finns normer om maskulinitet och femininitet som är svåra att värja sig 

mot eftersom ett sådant ståndtagande väcker förväntningar om sanktioner som frambringar 

känslor av skam. Vår förkunskap fick oss därför att tro att ungdomar väljer att följa och förhålla 

sig till maskulina respektive feminina normer eftersom sådant beteende belönas med sanktioner 

som frambringar stolthet. Eftersom vår förförståelse till stor del har utformats av teorier är det 

viktigt att vara uppmärksam på att ett allt för stort fokus på teorier och hypoteser belyser vissa 

aspekter av fältet men kan samtidigt utelämna andra aspekter (Aspers, 2007:35). Utöver den 

kunskap vi har inom området socialpsykologi  innefattar även vår förförståelse de kunskaper som 

vi redan har om Rädda Barnen.  

 

Martin har deltagit som samtalsledare i projektet Ellen & allan under hösten 2012. Martins 

deltagande i projektet som samtalsledare i samtalsgruppen allan har fortskridit parallellt med 

utvecklandet och utformandet av vår uppsats. Detta utgör en förförståelse som säkerligen format 

vårt upplägg både med för- och nackdelar. För att kunna bli samtalsledare inom Rädda Barnen är 

man tvungen att gå en tvådagars utbildning, där normkritiskt tänkande utgör en stor del av 

utbildningen. Utbildningens syfte stämmer inte nödvändigtvis överens med vårt studiesyfte, det 

vill säga att synliggöra samhällets sociala påverkan av konstituerandet av en maskulin 

hegemonisk heterosexualitet. Fördelen med att Martin har gått Rädda Barnens utbildning är att 

den bidrar till en bred kunskap och förståelse. Likväl finns det en risk att Martins förförståelse, 

som till viss del skapades genom utbildning bidrar till att vår studie till stor del färgas av det 

material och den information Martin tilldelades. Detta är dock något vi begrundat redan innan 

och under utförande av denna studie. 
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Bortsett från vår teoretiskt skapade förförståelse samt den information vi båda, men främst 

Martin har tagit del av genom sin roll som samtalsledare inom Rädda Barnen har vi även egna 

erfarenheter och upplevelser av det fenomen vi valt att undersöka. Kunskap och förståelse för en 

viss kultur, exempelvis som i vårt fall ungdomskulturen, kan bidra till en bättre förståelse för det 

som undersökarna möter på fältet (Aspers, 2007:34). Vi bär båda med oss konkret förståelse av 

att som ung kille och tjej konstituera en maskulin respektive feminin identitet i ett modernt 

samhälle, vilket direkt förhåller sig till vårt ämnesområde och därmed berikar vårt undersökande 

av det sociala fenoment. En risk med att som undersökare vara allt för hemtam med en viss kultur 

är att det kan begränsa oss till ett främst se fenomenet utifrån ett vardagsperspektiv snarare än ett 

vetenskapligt perspektiv (Aspers, 2007:34). Vi anser att vi med denna medvetenhet och med 

tanke på den tid som har förlöpt sen vi båda befann oss i en sådan situation kan balansera vår 

förförståelse med vårt teoretiska angreppssätt. Vi har dock begrundat och reflekterat över detta 

kontinuerligt under studiens gång. 

4.3 Metod 

Vi utformade vår intervjuguide i två delar, man skulle kunna säga till två olika intervjuer. Den 

ena delen syftade till att förbereda oss inför fältet medan den andra delen bidrog till insamling av 

data som kunde korreleras med vår observationsdata. Den första delen av intervjun är 

semistrukturerad med fokus på svar med mer övergripande karaktär för att ge oss en förkunskap 

om fältet. Detta beskriver Fangen (2005:188) som vanligt förekommande i etnografiska studier 

då detta ger värdefull bakgrundsinformation om fältet. Anledningen till att vi valde att ha en 

semistruktur i den första delen av intervjun, var på grund av att syftet med frågorna var att få 

något mer specificerade svar i jämförelse med frågorna i den andra delen av intervjuguiden. 

Bryman (2011:301-302) skriver att semistrukturerade intervjuer är en flexibel metod som lämnar 

utrymme åt att följa upp respondentens svar för att senare återgå till strukturen i intervjuguiden. 

Denna typ av intervju bidrog också till utrymme för den struktur som vi sökte med hänseende till 

vårt fokus och den information vi sökte (Bryman, 2011:304). Då en intervju har mycket struktur 

är det svårt att finna ett meningssammanhang i helheten. Genom den första delen av intervjun var 

dock syftet att förbereda oss inför observationerna och undersöka gruppstrukturerna inom 

projektet. Därför är meningssammanhanget underprioriterat (Aspers, 2007:143).   
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Andra delen av intervjuguiden var tematiskt öppen med två övergripande teman om normer och 

sanktioner. Dessa två ämnen är till stor del överlappande och fungerar således bättre att 

behandlade tillsammans i intervjun. På så sätt kunde vi undvika upprepningar eller att gå miste 

om alternativa aspekter beroende på utformningen genom att istället använda teman. Genom 

tematiskt öppna intervjuer använder intervjuaren sig av samtalets logik (Aspers, 2007:144). 

Genom denna intervjumetod har forskaren möjlighet att vara sig själv och att genom en 

vardagskunskap kunna respondera den intervjuade genom ett deltagande i samspelet dem 

emellan. Denna typ av intervjumetod kräver dock en medvetenhet av intervjuaren om dennes 

påverkan på respondenten och han eller hennes svar. Samtidigt påverkar även respondenten 

intervjuaren, detta är ofrånkomligt menar Aspers (2007:145).  I vårt fall har alla våra 

respondenter haft ett brinnande engagemang för de frågor vi ställt under intervjun, vilket 

underlättar när en intervju med öppen karaktär görs. Samtidigt har det inneburit att vi som 

intervjuare stundvis har fått repetera syftet med intervjun för respondenterna för att samtalet inte 

allt för mycket ska lämna det ämne vi syftar att studera.   

 

I en tematiskt öppen intervju finns det större utrymme för forskaren att ställa följdfrågor än då det 

finns en etablerad struktur. På detta sätt kunde vi till skillnad från i den första delen av 

intervjuguiden vända och vrida på olika fenomen som diskuterades i intervjun för att finna fler 

aspekter. Möjligheten av att kunna ställa följdfrågor gör att man kan finna och utforska ämnen 

som man tidigare inte tänkt kunde dyka upp (Aspers, 2007:150). Då syftet med den andra delen 

av intervjun var att utforska normer och sanktioner och att hitta nya infallsvinklar för 

konstituerandet av en traditionellt maskulin respektive feminin identitet, upplevde vi att denna 

metod fungerade väldigt väl eftersom den bidrog till att vi kunde nå kunskap som låg utanför vår 

egen livstillvaro.    

 

Med människan som studieobjekt i en etnografisk studie syftar man som forskare att göra 

främmande världar begripliga och att skapa förståelse för socialt handlande ur nya synvinklar 

(Fangen, 2005:29). I vårt fall har vi insamlat data om ungdomars beteende genom att direkt delta 

och observera deras sociala situation genom Rädda Barnens samtalsgrupper. Vår datainsamling 

har genererat så kallad samspelsdata, det vill säga data med fokus på vad som faktiskt händer 

under dessa samtalsträffar. Samspelsdata är data om vad människor faktiskt gör och hur de 
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interagerar med varandra till skillnad från diskursiv data som fokuserar på vad människor säger. 

Data insamlat i samband med intervjuerna är diskursiv data, det vill säga data som uppstår genom 

samspel mellan intervjuare och respondent (Fangen, 2005:83). Respondenternas data är dock 

återberättad samspelsdata, insamlad under de tillfällen då de agerat som projektledare och 

samtalsledare för Ellen och allan. Det innebär att vi går miste om den ursprungliga data som har 

blivit selekterad av den intervjuade för att upplevelserna ska passa in i dennes subjektiva värld. 

På grund av problem med vårt urval (detta finns beskrivit mer utförligt nedan) var detta en förlust 

och risk vi tvingades ta. Detta till trots, bekräftades stora delar av vår intervjudata av den 

observationsdata vi senare insamlade.  

 

Anledningen till att vi utförde intervjuer med ledare inom projektet och inte med ungdomarna i 

sig var främst för att ungdomarna var väldigt blyga och för det andra hade ledarna inom projektet 

en någorlunda beskyddande inställning gällande intervjuer med deltagarna. Därför var det svårt 

att få tillgång till att intervjua ungdomarna. Men då ledarna inom projektet är utbildade att finna 

och hitta samband i samspelsdata som förekommer mellan deltagarna fann vi att deras 

redogörelser för ungdomarnas upplevelser och uttalande blev användbara för oss. Vi är därför 

medvetna om att detta är ledarnas upplevelser av ungdomarnas upplevelser, men med hänseende 

till dessa premisser utförde vi inga intervjuer med ungdomarna på tu man hand. Sådana intervjuer 

kunde givit oss möjligheten att finna olikartade upplevelser men samtidigt ligger vårt intresse i 

att undersöka samspelsdata mellan deltagare och inte diskursiv data från deltagarna om deras 

samspel som sådana intervjuer hade inneburit.  

 

Inledningsvis använde vi oss av en projektledare som informant. En informant kan fungera som 

en inträdespunkt i fältet genom att tillgodose forskaren med information som kan utveckla den 

teoretiska frågeställningen och kan även användas som stöd vid mötet med fältet (Aspers, 

2007:72-73). Genom vår informant kunde vi erhålla användbara tips och kunskap inför våra 

möten med samtalsgrupperna som även fungerade som underlag vid utformning av ett 

observationsschema och en intervjuguide.  

 

Vårt förhållningssätt till fältet var av en mikro-etnografisk karaktär, vilket innebär att vi deltog i 

samtalsgrupperna genom deltagande observationer i en mindre skala än en etnografisk studie. Vi 
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har således involverat oss i ett samspel med deltagarna i Ellen och allan och samtidigt iakttagit 

deras beteende och interaktioner. Ett stort fokus inom den etnografiska forskningen ligger på att 

kartlägga kulturella föreställningar och fenomen som exempelvis idéer, symboler och tankesätt 

(Fangen, 2007:30). Genom att fördjupa oss i den sociala verklighet i vilken ungdomarna befinner 

sig i, har vi haft möjligheten att skapa oss en bättre förståelse för deras sätt att tänka och föra 

resonemang samt deras känslor och beteenden. Ett examensarbete utförs på en förhållandevis 

kort tidsperiod vilket gör det svårt för oss att utföra en fullskalig etnografisk studie som ofta 

kräver att forskaren tillbringar lång tid på fältet. En mikro-etnografisk studie är vid ett tillfälle 

som detta ett alternativ, då vi istället har valt att studera en viss socialpsykologisk aspekt av 

identitetsskapandet. 

4.4 Urval 

Som tidigare nämnt har vårt fält varit ganska begränsande gällande respondenter. Vårt urval för 

observation består av två samtalsgrupper med fyra stycken unga killar i 14-års ålder respektive 

tio stycken unga tjejer i samma ålder. Detta urval har sedan kompletterats med tre stycken 

intervjuer med både projektledare och samtalsledare för projektet. Bortfallet har varit stort i den 

bemärkelse att vi har haft kontakt med ett flertal samtalsgrupper som sedan av olika 

omständigheter fått förhinder eller inte varit möjliga att studera. Sådana omständigheter har bland 

annat haft att göra med att vi har haft svårt att anpassa vår tidsram efter projektets 

samtalstillfällen, vilket beror på att samtalstillfällena sker relativt sällan och har under vissa 

veckor uteblivit helt. 

 

De ungdomar som deltagit i samtalsträffarna är en del av det urval som vi har observerat, men 

inte kunnat kontrollera eftersom deltagande sker på frivillig basis. Urvalet inom dessa 

samtalsgrupper består därför av ungdomar som är intresserade av att diskutera normer kring 

ungas situation gällande ämnen som kön, makt och sex. 

 

Vårt urval är en kombination av ett snöbollsurval och ett teoretiskt urval. Genom vad som kallas 

för snöbollsurval har vi fått kontakt med människor som är aktiva inom Rädda Barnen, vilka vi 

därefter använt som informanter för vidare kontakt (Bryman, 2011:115). På grund av bortfall av 

respondenter blev vi tvungna att strukturera om delar av upplägget i uppsatsen vilket resulterade i 
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användandet av ett mer teoretiskt urval (Bryman, 2011:291). Det vill säga att vi har använt oss av 

den data vi redan samlat in för att styra uppsatsen i en ny riktning utifrån bästa möjliga 

hänseende i förhållande till förlusten av det bortfall som förekommit. 

 

Vi är medvetna om att denna typ av urval är omöjligt att generalisera men med avseende till 

syftet med vår uppsats är detta inte något vi strävar efter att uppnå (Bryman, 2011:114,117). 

Urvalet vi har använt oss av är dock representativt i den bemärkelsen att alla intervjurespondenter 

har kompetens och erfarenhet av Ellen & allan projektet. Även de samtalsgrupper som vi har 

observerat representerar den målgrupp som är aktuell enligt vår problemformulering. 

 

Vi har stundvis under vår studie kontemplerat om huruvida vårt urval generar tillräckligt med 

data för att skapa en tillförlitlig analys. Eftersom vi har haft svårt att komma i kontakt med 

samtalsgrupper, fick vi därför under studiens gång omförhandla upplägget av vårt urval. Fangen 

(2007:59) beskriver dock hur etnografiska undersökningar ofta kräver en viss grad av flexibilitet 

eftersom forskaren måste förhålla sig till och anpassa sig efter de eventuellt oväntade situationer 

som kan uppstå. Med det sagt är det sällan som alla frågor gällande urval definieras på en och 

samma gång under perioden för datainsamling (Fangen, 2007:60). Vår oro grundade sig i att våra 

respektive metoder för datainsamling inte utgjorde ett tillräckligt stort urval, vilket skulle kunna 

påverka tillförlitligheten i vårt resultat. Dock skriver (Fangen, 2007:58) att man genom kvalitativ 

forskning aldrig kan uppnå ett representativt urval i statistisk mening. Det är inte heller det 

viktiga. Ett urval ska snarare genera material i den mån att problemformulering genom den kan 

besvaras eller leder till att studien kräver viss modifiering. Begreppet för detta är datas 

tillräcklighet och beskrivs av Fangen (2007:120) ske när man som forskare inte längre upplever 

att ny insamlad data tillför ny information om de teman eller ämnen som syftas undersöka. Vi 

fann att vi kunde närma oss datas tillräcklighet genom triangulering (beskrivs närmre i avsnitt 4.6 

Tillförlitlighet), genom källor oberoende av varandra och av datainsamlingsmetoder.  

4.5 Tillvägagångssätt 

Vi började med att ta kontakt med olika samtalsgrupper inom Rädda Barnen i olika städer. Då 

Martin redan vid detta tillfälle haft kontakt med aktiva personerna inom den regionen han själv 

varit aktiv inom har även detta utgjort en primär grund till vårt snöbollsurval. Tillsammans har vi 
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hört av oss via telefon och mejl för att etablera kontakt med både projektledare och samtalsledare 

i Rädda Barnens samtalsgrupper inom respektive region. Efterhand upptäckte vi hur svårt det 

skulle bli att fortskrida dessa kontakter till att utgöra en tillgång till observationer. Vi upplevde en 

utbredd skepticism från flera samtalsledare inför vårt koncept, då de upplevde att vi skulle 

observera ungdomarna i en sårbar situation. Detta är dock något vi har förståelse för, eftersom det 

är samtalsledarens uppgift att skydda ungdomarnas intressen.      

 

I enlighet med vårt ursprungliga upplägg hade vi planerat att datainsamlingen främst skulle 

utgöras av observationer och att intervjuer skulle användas som en underordnad metod. Vi skulle 

på så sätt få tillgång till samspelsdata. Att använda sig av flera metoder på detta sätt kallas 

triangulering (Fangen, 2005:187, Bryman, 2011:260). Under tidens gång visade det sig att 

processen av att få tillgång till att observera samtalsgrupper var lång och tidskrävande. Detta 

beroende mycket på att vi inte hade någon direktkontakt med ungdomarnas föräldrar och att 

träffarna bara förekom en gång i veckan. Många av de samtalsgrupper vi initierat kontakt med 

kunde först bli tillgängliga för observation i ett senare skeende vilket inte var möjligt för oss. 

Anledningen till dessa tidskrävande processer var enligt vår uppfattning något som kunde 

härledas till olika anledningar. Flertal samtalsledare vi varit i kontakt med uttryckte en stor brist 

på tid att tillägna oss då majoriteten av dessa arbetade heltid utöver sitt ideella arbete hos Rädda 

Barnen. Därför var det svårt att etablera en kontinuerlig kontakt med många av dem.  

 

Vi blev därför tvungna att omstrukturera vårt upplägg och vår triangulering, vilket innebar att 

förhållandet mellan deltagande observationerna och intervjuer likställdes. Vår ursprungliga idé 

var att använda våra intervjuer i förberedande syfte inför fältet och för att synliggöra strukturer 

inom grupperna som kunde bli användbar i vår analys. Vi fann istället att intervjurespondenterna 

besatt stor kunskap kring samtalsgruppernas samspel. Istället för att enbart använda intervjuerna i 

utforskande syfte, kom dessa att slutligen användas för att tillägna oss indirekt kunskap om 

samspel inom samtalsgrupperna, vilket löste vårt problem gällande bristen på tillgång till 

samtalsgrupper. Nackdelen är, som tidigare nämnts, att vi genom intervjuer samlar in diskursiv 

data. Vi kommer inte i kontakt med det genuina samspelet det vill säga den som samtalsledaren 

har upplevt. 
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4.6 Tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet utgör viktiga verktyg i utförandet av en studie genom att belysa kvalitén 

av dess innehåll. Reliabilitet används för bedömning av huruvida studien skulle kunna utföras 

ytterligare gånger med samma resultat eller om eventuella slumpmässiga faktorer kan ha 

påverkat resultat. Validiteten bedömer sambanden och de slutsatser som genererats genom 

studien (Bryman, 2011:352). Vanligtvis används dessa inom kvantitativ forskning, det vill säga 

vid mätbara studier och med förutsättningen av att man genom forskning kan uppnå en absolut 

bild av den sociala verkligheten (Bryman, 2011:351). Inom kvalitativ forskning hävdas det 

däremot att förståelse och kunskap alltid uppnås på grundval av hur deltagarna i studien uppfattar 

och tolkar den sociala verkligheten. Det innebär således att en absolut sanning snarast är 

osannolik och att det istället kan finnas många olika tolkningar av denna verklighet (Bryman, 

2011:341). Likväl behövs metoder för att säkerhetsställa kvalitén av kvalitativ forskning. Lincoln 

& Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994) utformade alternativa verktyg till den kvantitativa 

forskningens mest använda bedömningskriterier (ur Bryman, 2011:352-353). Tillförlitlighet delas 

upp i fyra delkriterier och finner sina motsvarigheter inom den kvantitativa forskningens 

bedömningskriterier. Det första kriteriet, trovärdighet är motsvarigheten till intern validitet och 

används som verktyg för att säkerhetsställa att undersökningen utförts i enlighet med de regler 

som finns samt att det resultat som genereras presenteras för människorna som befinner sig i den 

miljö man undersöker. Detta görs för att validera att undersökaren har uppfattat de deltagande 

individernas sociala verklighet på rätt sätt. Detta kan göras genom triangulering (Bryman, 2011: 

354).  

 

Användandet av triangulering kan förstås i enlighet med vår övertygelse om världen som 

konstruktionistiskt beskaffad. Golafshani (2003) beskriver hur all kunskap och därmed all 

verklighet är beroende av mänskligt handlande och uppstår ur samspelet mellan människor och 

deras verklighetsuppfattning. Den utvecklas och överförs därmed i en huvudsakligt social 

kontext. I korrelation till vår studie innebär det att ungdomarnas konstituerande av identitet sker 

genom interaktionerna med varandra och deras subjektiva verklighet, därav vårt intresse för att 

observera det samspel som sker under samtalsträffarna.  
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Golafshanis (2003) sociala perspektiv på kontruktionismen påvisar hur verkligheten konstrueras 

på många olika sätt och följaktligen på det mångfald av verkligheter som människor bär på. För 

att erhålla giltig och tillförlitlig kunskap om en mångfald av verkligheter kan ett flertal metoder 

för datainsamling anses användbart. Datatriangulering kan därför med fördel användas i syfte för 

att dokumentera ungdomarnas konstruktion av verkligheten och således den egna identiteten. 

Användandet av flera metoder, såsom observation, intervjuer och inspelningar kan därför leda till 

mer giltig och tillförlitlig förståelse av verklighetens alla konstruktioner (Golafshanis, 2003). 

Vidare nämner Yin (2012:104) hur tre oberoende källor som sammanfaller och pekar på samma 

händelser, fakta och tolkning kan bidrar till en beständighet i tolkningen av material.  

 

I enlighet med detta har vi därför valt att använda oss av källor som har deltagit i projektet 

oberoende av varandra. De samtalsledare och projektledare som vi har intervjuat har inte varit 

involverade i samma samtalsgrupp, vidare har ingen av dem varit involverade i någon av de 

samtalsgrupper som vi har observerat. Samtalsledare och projektledare bidrog med deras 

individuella erfarenheter av ungdomarnas interaktioner, till en mångfacetterad bild av hur 

samspel har sett ut inom samtalsgruppen. Observationerna tillförde ett mer detaljerat perspektiv 

på ungdomarnas personliga sätt att förhålla sig till varandra genom sitt språk, genom 

användandet av sin kropp och genom subtila sanktioner. Det har inneburit att vi haft möjlighet att 

inhämta flera olika bilder av samma fenomen och belysa flera aspekter av ett och samma tema 

vilket gav oss ett större tolkningsutrymme. Triangulering som metod bidrog till att vi, dels genom 

oberoende källor med också genom flera datainsamlingsmetoder kontinuerligt har kontrollerat 

och dubbelkollat följdriktigheten och logiken av den insamlade data. Det har gynnat vårt arbete i 

den mån att vi under tiden har haft möjligheten att modifiera vårt användande av teori på ett sätt 

som korrelerar med våra data. 

 

Vi har under datainsamlingens gång haft olika observatörsroller. Vi anser att dessa har bidragit 

ytterligare till att bredda och validera att vår uppfattning av det vi har observerat stämmer. På 

grund av Martins tidigare kontakt med fältet har våra observatörsroller och vårt sätt att tolka det 

vi observerar kommit att skilja sig åt. Fangen (2005:140) beskriver hur våra respektive roller kan 

beskrivas ha ett insides- och utsidesperspektiv. Redan innan studien påbörjades, hade Martin, i 

mån av samtalsledare bildat en relation till ungdomarna samt blivit involverad i deras livsvärd, 
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vilket ger honom ett insidesperspektiv. Ett sådant ger honom möjligheten till förståelse för 

relationer och mönster som utomstående skulle ha svårt att uppfatta. Martins upplevelser har ur 

ett insidesperspektiv, tillfört värdefull förståelse och kunskap som han erhållit genom en mer 

deltagande roll. En insider har dock inte samma möjligheter att tolka och förstå betydelsen av de 

mönster som observeras eftersom det i många avseenden vore att ifrågasätta det självklara och tas 

därför många gånger för givet (Aspers, 2007:106). Rebeckas roll som har varit präglad av ett mer 

utsidesperspektiv, har medfört en förståelse som skiljer sig från den som samtalsdeltagarna har. 

Hon har därmed haft möjligheten att på ett mer spekulativt sätt uppfatta händelser som för 

deltagarna uppfattas som självklara. Vid genomgång av material upplever vi att våra respektive 

roller har kompletterat varandra genom att vi har förmedla det vi erfarit utifrån våra olika styrkor 

som insider och outsider. Det bidrar således till möjligheten av en mer nyanserad analys som 

inrymmer det unika för ungdomarna i samtalsgrupper, vilket kan kontextualiseras med hjälp av 

objektiv en tolkning. 

 

De fördelar som olika observatörsroller kan medföra kan likväl resultera i att betydelsefulla 

fältanteckningar omedvetet utelämnas. Eftersom vi har befunnit oss i respektive roll kontinuerligt 

under studiens gång har Rebecka inte haft möjligheten att observera grupperna från insidan 

medan Martin inte kunnat observera dem från utsidan. Risken med detta är att Rebecka vid 

utförandet av sina fältanteckningar inte har haft möjligheten att uppfatta betydelsen av vissa 

händelser eftersom hon saknar ett insidesperspektiv. Detta gäller likaså Martin, som eventuellt 

riskerar att utelämna aspekter som han ser som självklara men som kan vara av betydelse för 

studien. I utformandet av den mall som har fungerat både som intervjuguide och 

observationsschema, har vår medvetenhet om riskerna med våra roller varit ständigt närvarande. 

Vi har därför försökt inkorporera styrkorna av de respektive rollerna för lyfta fram deras 

kompletterande förmåga. Vi anser därför att vi i största möjliga mån har lyckats undvika dess 

risker. 

  

Det andra kriteriet för tillförlitlighet är överförbarhet och motsvarar extern validitet inom den 

kvantitativa forskningen. Inom kvantitativ forskning syftar extern validitet till i vilken 

utsträckning slutsatsen av studien kan generaliseras och appliceras på andra sociala miljöer. 

Kvalitativ forskning strävar å andra sidan snarare efter att nå ett djup än en bredd, det vill säga att 
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förstå det kontextuellt unika och specifika för den sociala verklighet som studeras. Undersökare 

inom den kvalitativa forskningen uppmanas därför istället att utföra täta beskrivningar, vilket 

innebär att undersökaren producerar fylliga beskrivningar av den kultur som studeras. Dessa 

beskrivningar kan sedan användas som en databas av andra människor för att bedöma hur pass 

överförbar studiens resultat är på en annan miljö (Bryman, 2011:355). Vi har lyckats producera 

täta beskrivningar av den ungdomskultur som vi valt att undersöka bland annat med hjälp av 

data- och källtriangulering. Genom observationer har vi lyckats dokumentera ungdomarnas 

upplevelser av att förhålla sig till en traditionell maskulin respektive feminin identitet. I 

kombination med dessa har vi utvidgat dokumentationen med intervjuer med projektledare och 

samtalsledare som delgivit sina professionella och personliga uppfattningar av ämnesområdet och 

av ungdomarnas upplevelser av det. 

 

Pålitlighet är det tredje kriteriet för tillförlitlighet vars motsvarighet inom kvantitativ forskning är 

reliabilitet. Syftet med detta bedömningskriterium är att producera fullständiga redogörelser av 

alla processer som utförts under utförandet av studien (Bryman, 2011:355).  

 

Det sista kriteriet utgörs av möjligheten av styrka och konfirmera, vars motsvarighet inom 

kvantitativ forskning är objektivitet. Eftersom samhällelig forskning inte genererar någon absolut 

och fullständig objektivitet försöker undersökaren istället säkerställa ett agerande i god tro. Det 

innebär att undersökaren inte medvetet låtit teori eller personliga värderingar påverka 

utformandet och utförandet av studien (Bryman, 2011:355-356). Studien är präglad av en egen 

önskan av att synliggöra normer i samhället som ungdomar inte nödvändigtvis kan identifiera sig 

med, men trots det upplever en social påverkan som försvårar normbrytande. 

4.7 Etisk reflektion 

Konfidentialitet har varit något som vi betonat mycket i våra kontakter med fältet. För oss har det 

varit väldigt viktigt att utlova detta när vi utfört deltagande observationer och i våra intervjuer, 

främst på grund av att den känsliga information vi fått ta del av i de deltagande observationer vi 

utfört i vår kontakt med dessa ungdomar. Dessa samtal har gjorts i förtroende och innebär att 

deras identiteter inte kommer att avslöjas eller inte på något sätt ska kunna härledas till dem 

genom vår studie (Bryman, 2011:440,445). Samma konfidentialitet har även utlovats till de 
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samtalsledare och projektledare som deltagit i vår studie. Vi har därför valt att inte nämna i 

vilken stad eller stadsdel dessa har varit aktiva. Vi har inte heller uppgett några namn. Vi har 

dock uppgett om vår intervjurespondent varit en man eller kvinna då detta är väsentligt för vår 

studie. Således upplever vi att vi har uppfyllt kraven om konfidentialitet. 

 

Vi har även informerat personer som beskrivs i studien och uppgett att respondenterna själv kan 

bestämma över sitt eget deltagande i studien. Vi har även informerat om att vi enbart nyttjar 

dessa uppgifter inom studiesyftet. Samtyckte till att delta i studien är därför något som alla har 

gett. Då ungdomar är en del av denna studie har vi även gjort det klart för ungdomarna att de 

måste informera sina föräldrar om deras deltagande i studien (Bryman, 2011:131-132). 

 

Bryman (2011:137-138) klargör etiska principer gällande hur man inte får inkräkta på privatliv. 

På grund av den natur vårt studieämne utgör, är identitet visserligen ett begrepp som är en del av 

människans privatliv. Genom vårt informerande och samtycke av deltagarna, upplever vi att vi 

har tydliggjort studiens område och syfte. Därmed har våra respondenter godkänt en 

dokumentation av insamlad data, som följd av en utlovad konfidentialitet. Vi har även gett våra 

respondenter möjligheten att läsa genom det vi har skrivit, för möjligheten att godkänna det.       

5. Presentation av materialet 

5.1 Intervjuer 

Vi har gjort intervjuer med tre projektledare som även tidigare varit samtalsledare, vi kallar dem 

Frida, Eva och Anton. En projektledare är den personen som rekryterar samtalsledare, ansvarar 

för det administrativa och utbildar samtalsledare. Samtalsledare är de som sedan rekryterar 

deltagare till samtalsgrupperna, det vill säga ungdomar, på en skola som de fått tilldelat sig från 

projektledaren. Frida har tidigare under ett års tid varit samtalsledare för en Ellen-grupp. Då 

samtalsgrupperna förnyas varje halvår innebär det att hon har varit aktiv som samtalsledare i två 

omgångar. Även Eva har liknande erfarenheter, hon har tidigare varit samtalsledare och är för 

tillfället projektledare. Anton är också samtalsledare och har under ett år varit aktiv som 

samtalsledare och projektledare samtidigt.   
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5.1.1 Kommentarer som gör stor skillnad 

Eva tar upp scenariot av att vissa ur rekryteringsgruppen skulle välja att delta eller ta avstånd från 

samtalsgrupperna enbart på grund av övriga klasskamraters intresse eller ointresse av gruppen. 

Samtidigt återger hon att det var märkbart att två av deltagarna i hennes samtalsgrupp inte ingick 

i några interna grupper inom samtalsgruppen. Hon ser detta som ett tecken på att deltagarnas 

intresse är väldigt stort och väger därför tyngre än funderingarna över vilka som deltar i 

samtalsgrupperna eller ej. Anton har en annan erfarenhet och berättar om att alla killar i hans 

grupp är vänner och umgås privat både utanför samtalsgruppen och utanför skolan.  

 

Precis som Eva så redogör Frida för att det fanns interngrupper även i hennes samtalsgrupp och 

att en av tjejerna var med i samtalsgruppen trots att hon inte ingick i någon av dem. Hon tror att 

grupprocesser så som eventuella hierarkier påverkar ungdomarna som deltar i 

rekryteringsprocessen. Uttalanden från vissa ungdomar ur rekryteringsgruppen kan därför bli 

avgörande för rekryteringsresultatet. 

 

“Bara att en liten kommentar från nån utav dom coola.. ee kan göra jättestor skillnad i 

hur, hur anmälningarna blir.. tror jag.. Jag menar inte att det är samtalsledarna eller 

dom som är där och informerar alltid som gör det största skillnaden utan att faktiskt det 

är dom andra eleverna som är där liksom.” - Eva 

 

Om det finns ett stort intresse för deltagande, tror Frida att det resulterar i att ännu fler ansluter 

sig, även de ungdomar som kanske inte annars hade varit intresserade. Vidare tror hon att när 

intresset istället är lågt, anmäler sig främst de ungdomar som redan börjat reflektera om ämnen 

som sex, makt och kön. 

 

Även Anton beskrev hierarkier inom gruppen vilket uppenbarade sig genom en rollfördelning. 

Vissa deltagare antog betydligt mer dominant roller än övriga deltagare. Några utav deltagare 

styr gruppen på olika sätt, bland annat genom att etablera åsikter som få ifrågasätter. Även Frida 

upplevde att vissa deltagare styrde gruppen i olika riktningar genom subtila beteenden, som att 

exempelvis nicka instämmande för att uppmuntra åsikter som stämde överens med dennes 

erfarenheter. Hon kunde framför allt urskilja två tjejer som hade sådana roller. Samma två tjejer 
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inledde ofta gruppens olika samtal och tog samtidigt mest utrymme i dem. Frida beskriver hur de 

två tjejerna till stor del upprättade normen inom gruppen då nya samtalsämnena initierades. 

5.1.2 Det går bra att sticka ut, inom ramen för normen 

Killarna i Antons grupp diskuterade bland annat vad som var manligt. De diskuterade bland 

annat manligt beteende och bland annat olika materiella attribut som definierar manlighet. 

Genom exempel från vad samtalsdeltagarna, förklarar Anton killarnas uppfattning av vad som är 

manligt:  

 

”Manligt är när dom.. dom tycker att manligt är när du kör en fet bil.. alla dom här 

grejerna, när du kör en fet bil, har du pengar i fickan, har du snyggast bruden, då 

är du man. Det är ju dom har generella grejerna som alltid kommer upp…” - Anton 

 

Han kommer även in på ett exempel som en av deltagarna berättat. En av deltagarnas bror har 

suttit i häktet, vilket uppfattades som coolt och manligt. Dock menar Anton att samme deltagare 

aldrig hade berättat om händelsen om det hade varit hans syster som satt i häktet, det hade istället 

upplevts som pinsamt.  Han berättar även vidare att killarna ett flertal gånger brukar köra bil utan 

att ha körkort eller ens uppnått åldern för att kunna ta körkort. Samtliga killar i gruppen var eniga 

om att det var ett coolt beteende. 

 

Deltagarna i Antons grupp använder grovt språk i många hänseenden. Anton beskriver bland 

annat hur vardagligt de brukar begrepp som ”hora”, ”bög” eller ”håll käft”. “Hora” har nästintill 

blivit synonymt med tjej i den kontext de använder ordet. Att vara “bög” är något som i deras 

kontext används som ett skällsord. Han ger bland annat exempel på hur deltagare i gruppen 

beskriver att viss typ av klädsel kan anses vara “bögig” och att det är viktigt att vara manlig. Det 

finns även exempel på aktiviteter som anses var opassande som teater eller balett. Dessa 

aktiviteter beskrivs som töntiga och omanliga av deltagarna i Antons grupp.  

 

“De kan säga typ.. har man på sig en sådan där halsduk då är man bög, har man på 

sig sådana där kläder då är man bög” - Anton 
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Anton beskriver hur han och hans samtalspartner instruerar killarna att inte använda denna typ av 

språkbruk, att de inte tolererar det och att de uppskattar om de istället använder ord som tjej eller 

homosexuell. Vid frågan om hur killarna själva reagerar på det egna språkbruk och dess grova 

prägel, svarar Anton att det inte finns något att reagerar på eftersom det uppfattas som normalt av 

killarna. Han tror dock att detta språkbruk är mer vanligt förekommande sinsemellan killar än 

vad det är bland tjejer. 

 

Vidare beskriver han hur killar och tjejer till stor del är åtskilda. I skolan kan det vara godtagbart 

för tjejer och killar att umgås gemensamt men efter skolan umgås killarna tillsammans utan 

tjejer. Anton resonerar kring detta och tror att det kan bero på tjejer och killars olika intressen. 

Killarna har gemensamma aktiviteter och spelar basket eller datorspel tillsammans. Alla killar i 

hans grupp delar samtliga intressen. Även om tjejerna hade haft samma intressen som killarna 

tror inte Anton att killarna hade uppskattat det. 

 

”De kan vara en helt annan person och snacka med en tjej på facebook men i skolan skulle 

de inte snacka likadan.., En kille i vår grupp kanske kan sitta på fejjan och sitta och prata 

med en tjej och ’Tja, fan vad snygg tröja du hade idag’ men han hade aldrig gjort det i 

skolan..” - Anton 

 

På webbforumet Facebook kan killarna ha konversationer med tjejer som de annars inte kan ha i 

skolan inför killarna de umgås med. Det anses inte vara okej att ge tjejer komplimanger vilket 

därför görs i hemlighet via forum som Facebook. Skulle sådant förekomma på skolan anses 

killen var en “tönt”. Det är acceptabelt att prata med tjejer men att visa intresse eller att ge dem 

komplimanger anses vara att vika sig för tjejer. Det anses därför vara viktigt att som kille 

upprätthålla en dominant roll gentemot tjejer. Anton menar att deltagarna i hans grupp ser på 

killar som coolare i förhållande till tjejer. Killarna lägger inte så mycket vikt vid tjejers roll i 

sammanhanget, utan uppfattar killar som mer betydelsefulla. Samtidigt identifierar han detta som 

del av den jargong som spelas upp av killarna i kontexten av samtalsgrupperna. Denna typ av 

företeelse beskriver även Eva i utsagor från en deltagare i hennes samtalsgrupp. 
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”Eeh.. Nått exempel var ju.. Att det var ju en tjej som hade en kille och killen kunde vara 

jättemysig hemma.. Då kunde dom kanske till och med pussas och hålla handen.. Men i 

skolan så var han tuff mot henne.. Och då pratade dom också om att killar dom ska ju vara 

tuffa.. Det pratades ju om det i gruppen.. Jamen.. Han kanske inte vågar vara känslig inför 

sina killkompisar.. ” - Eva 

 

Anton berättar att killarna i hans grupp upplever homosexualitet som något främmande och 

skrämande. Han tror dock att lojaliteten inom killgruppen är stark och att de håller ihop oavsett 

någons sexuella läggning. Vikten av gemenskapen mellan killarna i samtalsgruppen är en 

återkommande detalj i intervjun med Anton. Han berättar bland annat att killarnas åsikter inom 

gruppen, även då de umgås privat, är av stor vikt för varje medlem i gruppen. Gruppens 

gemenskap är alltid prioriterad menar Anton och går före relationen till andra kompisar eller 

relationer till tjejer. Att tillhöra gruppen innebär att ha gemensamma intressen och att var lojal 

gentemot den. Anton beskriver att han uppfattar svårigheter och begränsningar i att sticka ut eller 

att vara oliktänkande inom gruppen. Det går dock bra att sticka ut, så länge det görs inom ramen 

för normen i gruppen som till exempel att var duktig på basket. Att skaffa flickvän är något som 

killarna i Antons grupp anser är en del av en senare fas i livet, just nu är kompisgänget av störst 

vikt. 

 

I grupp förekom det ibland samtal om filmer, då någon av deltagarna kunde berätta om en film de 

sett och tyckte var bra.  Anton berättade att hårda utväxlingar av ord ibland kunde ske mellan 

deltagarna i gruppen när en annan deltagare uttryckte att denne inte höll med om att filmen var 

bra. Detta besvarades med att be den andre att “hålla käft” som i sin tur besvarades på samma 

sätt. Det är accepterat att visa känslor och åsikter i Antons grupp, men bara känslor som har med 

besvikelse eller aggression att göra. Om en deltagares mamma vore sjuk, skulle denne inte 

nödvändigtvis berätta det för sina kompisar. Däremot tror Anton att de skulle respektera en vän 

vars mamma var sjuk och om han var nedstämd på grund av det.  

5.1.3 Du ska inte gå i samma tröja för mycket 

Eva beskriver de förväntningar som tjejerna ur hennes grupp hade på att rätta sig efter normer. 

Dom handlade om hur man skall bete sig och hur man skall se ut i förhållande till kompisar och 
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killar. Tjejerna pratade mycket om uteseende och om att ha vissa kläder på sig för att kunna leva 

upp till dessa förväntningar. Förväntningarna handlande inte bara om utseende, det fanns även 

förväntningar om att man var tvungen att vara duktig i skolan. Eva berättar även om 

statussymboler så som mobiltelefoner och att ha en variation av kläder var viktigt. Att bära smink 

berättar Eva var ett av samtalsämnena som hon uppfattat som väldigt normativa. Trots detta var 

det en deltagare som uttryckte kritik mot detta: 

 

”[S]om verkligen var motståndare som sa det att jag orkar inte alltid sminka mig.. och.. jag 

minns att jag tyckte att det var väldigt härligt inom gruppen att alla tjejer accepterade det.. 

Dom tyckte inte att det var något konstigt.. men hon och dom berättade mycket att det fanns 

förväntningar om att man ska vara sminkad.. eller att du inte ska gå i samma tröja för 

mycket.. det var väldigt mycket dom bitarna..” - Eva 

  

En av tjejerna berättade till och med att om hon inte hade tid att sminka sig på morgonen så kom 

hon hellre försent till skolan än att dyka upp utan smink.  

 

Frida berättade att de diskuterade om när det är okej att ha sex. När man är tjej kan man inte ha 

sex hur som helst menade deltagarna i denna grupp. De försökte bland annat ha en konkret 

diskussion om ämnet sex, och om det var okej att ha sex tre veckor efter att man först träffat en 

kille. Frida beskriver sex som ett svårt samtalsämne för tjejerna och att de verkade vilja tillhöra 

normen kring att ha sex. Frida återger att de diskuterat att man som tjej skall ha sex när man vill 

men att man inte kan ha sex hela tiden eller hur som helst. Det uppstod inga tydliga sanktioner 

mot oliktänkande inom gruppen, dock menar Frida att alla deltagare i gruppen inte umgicks med 

varandra privat och att detta kan ha varit en faktor till varför sex uppfattades som ett starkt 

normtillhörande ämne. Därmed var diskussionen laddad med en spänd stämning beskriver Frida. 

Deltagarna yttrade sig inte rakt ut utan talade runt ämnet för att inte vara för konkreta. 

 

I denna grupp fanns det tre olika interngrupper som umgicks privat. Hon berättar även att en 

deltagare inte verkade vara medlem i någon av dem. Frida upplevde att samma tjej öppnade upp 

sig mest av deltagarna i samtalsgruppen och bröt även mot flest normer. Vid sådana tillfällen 

tenderade diskussionerna att avta men hon upplevd aldrig att det var något som övriga deltagare 
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medvetet utövade mot henne. Samtalet fortsatte istället kring tidigare ämnen som diskuterats i 

gruppen.  Frida tror att detta till stor del berodde på att hon inte tillhörde någon av 

interngrupperna och att de därför inte uppmuntrade hennes diskussioner i samma utsträckning. I 

övrigt upplyser Frida om att gruppen var väldigt aktiva i sitt diskuterande under samtalsträffarna. 

 

Diskussionerna i Fridas samtalsgrupp handlande sällan om killar, intresset för att diskutera vad 

som var manligt i förhållande till kvinnligt var inte av intresse. Det tror hon hade mycket att göra 

med att tjejerna inte hade utvecklat ett intresse för denna typ av samtalsämne än. Eva uppfattade 

att tjejerna på många sätt skapade vissa förväntningar på sig själv genom den bild av tjejer som 

visas upp i olika tv-program. Påverkan från bland annat TV uppger de som kraftig och att de 

tolkar dessa budskap på olika sätt för att uppfattas som socialt accepterade av sin omgivning. 

Tjejerna upplevde att de var tvungna att sminka sig men de ansåg själv att man som tjej faktiskt 

inte behöver sminka sig varje dag. Trots detta var det få av dem som upplevde att detta var något 

uttalat, eftersom de privat sällan pratade om att de faktiskt tyckte att det var okej att inte 

sminkade sig.  Eva uppger att tjejerna fick mycket stöd hemifrån och från sina vänner när de hade 

det jobbigt eller när de upplevde sig ha problem. De stöttade varandra mycket då någon kände att 

de inte passade in gällande utseende med mera.       

5.2 Observationer 

Vi har totalt utfört 6,5 timmes observationer vid fyra olika tillfällen. Ett av dessa tillfällen var i 

en Ellen-grupp och tre av dessa i en allan-grupp. Tillsammans utgör grupperna fjorton stycken 

deltagare.  I Ellen-gruppen närvarade tio stycken deltagare och i allan-gruppen närvarade vid ett 

tillfälle fyra stycken killar och vid de två senare tillfällena två stycken deltagare. Då enbart tjejer 

var tillåtna i Ellen-gruppen och enbart killar i allan-gruppen observerade Rebecka Ellen-gruppen 

och Martin allan-gruppen. Redogörandet för observationerna nedan är därför uttryckta i jag form. 

5.2.1 allan - Självförtroende och att inte fatta någonting 

Martin var, som tidigare nämnt, en av de två samtalsledare som ansvarade för den allan-gruppen 

som observerades. Därmed hade han dubbla roller som samtalsledare och observatör. I denna 

allan-grupp var deltagandet lågt. Vid det första tillfället närvarade fyra stycken vilket senare 

sjönk till två stycken deltagare vid de två senare tillfällena. Samtalsgruppen träffas på skolan i ett 
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större uppehållsrum en gång i veckan på eftermiddagarna då de avslutat skolan. Under första 

observationstillfället var gruppen helt ny och killarna var osäkra på vad samtalsgruppen skulle 

innebära. Jag fick uppfattningen att detta var fyra stycken väldigt aktiva killar som gärna 

spenderade tid hemifrån. Alla killar hade invandrarbakgrund men från olika typer av kulturer, 

främst från mellanöstern kulturer. Vi kommer nedan nämna deltagarna vid fiktiva namn, Adam, 

Elias, Simon och Hans. Adam och Elias var två killar som tog lite mer plats än de andra, Simon 

och Hans var mer tystlåtna och tillbakadragna. Trots detta var Simon duktig på att skämta om 

saker och ting och var något av en pajas i gruppen. 

 

Redan vid första träffen förde vi en diskussion om hur tjejer och killar är i samhället. Killarna 

skulle ta ställning till påståendet “Tjejer har bättre självförtroende än killar”, ingen av dem höll 

med. Elias förklarade att han tror att det handlar om att tjejer utvecklas tidigare och därmed blir 

mer osäkra på sig själva. Killar i deras ålder, 14-års ålder, har därför bättre självförtroende i och 

med att få har kommit in i målbrottet. När vi diskuterade påståendet “Killar och tjejer tar lika 

mycket plast i klassrummet” håller återigen ingen med, alla tyckte att killar tar mer plats. 

Samtidigt upplevde Elias att hans erfarenheter var att lärarna oftare tar dessa killars engagemang 

för givet och att man som kille inte får lika mycket talarutrymme tilldelat i klassen. Lärare i deras 

klass vill gärna prioritera att tjejerna kommer in i diskussionerna mer än vad de prioriterar killars 

engagemang. Vid nästa påstående “Killar och tjejer har samma syn på kärlek” var det inte heller 

någon som håll med om. Elias förklarade: 

 

”Killar har lite mer lätt för att släppa känslor... tjejer märker man idag på facebookat att 

de vill ha pojkvän. Killar är lite mer intresserade av att ha kul i vår ålder, när man är äldre 

är man mer intresserad av förhållande tror jag” - Elias 

 

Killarna menade att killar oftare har lättare för att släppa känslor, att de mest rycker på axlarna 

och går vidare. De uppfattar att tjejer oftare ältar känslor och därmed inte kommer över dem.  Vi 

som samtalsledare tyckte att detta var intressant och frågade dem om killar i så fall har lättare för 

känslor än tjejer. Alla killar höll med om det med hänseende till att killar inte ältar saker som har 

hänt på samma sätt.  
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Vid ett annat tillfälle gjorde gruppen en övning i vilken de blev ombedda att diskutera huruvida 

en kille skall se ut för att tjejer skall tycka om killen. Båda killarna var överens om att man måste 

ha muskler, gärna tvättbräda. Hans sa att man också måste vara lång, längre än vad tjejen är om 

man har en flickvän. Simon skämtar om att man inte skall vara en datornörd varpå vi frågar hur 

man är då. Han förklarar att man är tjock och att man är konstig. Med konstig menade han:  

 

“Asså, ifall läraren frågar honom en fråga så fattar han ingenting för att han är 

så borta!” - Simon 

 

Båda skrattade högljutt. Vår uppfattning är att han menar att man är disträ och blyg som 

datornörd. Vi fortsatte med att fråga killarna hur man skall se ut som tjej för att få 

uppmärksamhet från killar. Båda är överens om att hon skall vara snygg, mer än så beskriver de 

egentligen inte. Dock är de snabba med att säga att hennes utseende egentligen inte spelar någon 

större roll, så länge hon är schysst. Simon menar att man glömmer av hur hon ser ut så länge hon 

är snäll.  

 

I uppföljande övning får killarna i uppdrag att måla en bild på denna tjej. På ett stort papper 

målar Simon och Hans tillsammans, under skrattattacker, en tjej med smala ben, stora bröst och 

långt hår. Hans målar fötterna till figuren och säger högt att hon skall ha små fötter. Simon frågar 

vilken årstid det är och målar därefter ett linne som hon bär på överkroppen och korta shorts på 

underkroppen.  Ansiktet var ingen av dem intresserad av att måla då de uppgav att de inte var bra 

på att måla sådant. Hon fick därför enbart ögon, en mun och en prick till näsa. Därefter skulle de 

måla den kille som de tidigare beskrivit. Denna figur fick en bred och muskulös överkropp och 

långa ben. Simon gav även killen en mohawk som frisyr. Han fick ögon och mun men till 

skillnad från tjejen de målat fick han ögonbryn som lutade något neråt, vilket gav honom ett 

aggressivt ansiktsuttryck. Han bar en t-shirt, ett bälte och långbyxor med detaljer på fickorna som 

speglar dagens mode.  

 

Då jag frågade dem om varför tjejen fick långt hår och inte kort uppgav Hans att han målat 

hennes hår långt medvetet. Jag frågade honom också om de medvetet målat händerna på de båda 

figurerna lika små. De uppgav då att de inte tänkt på det och förstorade genast killens händer. Vi 
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påpekade även ögonbrynen varpå Simon berättade att han inte målat dem så med meningen och 

retuscherade även detta genast så att båda fick ögonbryn och att killen såg snällare ut.  

 

Simons skämtsamhet hade en uppenbar effekt av sanktionerande. Detta var tydligast vid två 

tillfällen. Vid ett tillfälle berättade Hans om att han när han var yngre bara kunde tänka sig att 

gifta sig med en kvinna av samma etnicitet som han själv, men nu när han blivit äldre uppgav han 

att det inte var speciellt viktigt för honom längre. Snabbt efter Hans uttalande frågade Simon 

honom “Oj, rodnar du nu eller?”. Liknade incidenter förkom också vid det första samtalstillfället 

då Elias berättade om att tjejer utvecklas snabbare. Simon replikerade då med kommentaren “Ey! 

poeten!” för att förmedla att han använde ord som lät fina och avancerade. Detta besvarades av 

de andra med repliker som “Käften!” eller liknaden. 

5.2.2 Ellen - Att svara och vara korrekt 

Ellengrupper träffades en gång i veckan på skolan som tjejerna går i. Två samtalsledare, som vi 

kommer ge fingerade namn och kommer här kallas Sofie och Josse, höll i samtalsträffen. Den 

skedde på ett av skolan uppehållsrum tidig förmiddag innan många utav skolans elever har slutat. 

I gruppen var deltagandet generellt väldigt högt under varje träff, med cirka 10 tjejer närvarande 

per träff. Vi kommer även i vår materialinsamling från Ellen-gruppen använda oss av fiktiva 

namn för att presentera deltagarna. Tjejerna som deltog under tillfället av vår observation heter 

Sandra, Lisa, Alma, Schyrete, Edona, Martina, Sanela, Tanja, Milena och Kajsa. 

 

Tjejerna som var med i gruppen hade alla blandad bakgrund och kom från olika kulturer. Alma, 

Sanela, Tanja, Schyrete och Milena hade föräldrar som var utomlandsfödda men var själva födda 

i Sverige. Kajsa, Martina och Edona kom till Sverige vid låg ålder medan Sandra och Lisa var 

födda i Sverige med svenskfödda föräldrar. Tillfället av observation var nästsista träffen för 

tjejerna innan den avslutande träffen följande vecka. Det innebar att tjejerna var väldigt bekväma 

och vana vid varandra och vid situationen som sådan. Det var tydligt att de flesta av dem 

umgicks även privat och ingick således i en intern vänskapsgrupp. Det blev bland annat tydligt 

innan samtalet officiellt påbörjades då det blev tydligt att sittplatser, och framför allt vem man 

satt bredvid var väldigt viktigt. De flesta av tjejerna pratade mycket och var väldigt deltagande i 

diskussionerna, detta gällde dock framför allt Edona och Martina som hade drivande roller. Alma 
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och Milena, men framför allt Alma verkade stå utanför den interna vänskapsgruppen vilket 

märktes dels genom att hon inte pratade med någon av de övriga tjejerna men också för att hon 

inte verkade bry sig om vem hon satt bredvid. Hon var den enda av tjejerna som satt kvar och 

som således fick acceptera vem som kom att sitta bredvid henne. Sandra och Lisa satt brevid 

varandra under tillfället och var i förhållande till övriga tjejer ganska tystlåtna och satt ofta och 

lekte med sina mobiltelefoner. 

 

Det fanns en stor konformitet inom gruppen, främst inom den interna vänskapsgruppen. Under 

observationstillfället gjordes flera värdeövningar. Många utav dessa gick ut på att med kroppen 

svara hur man ställde sig till olika påståenden. Detta gjorde genom att exempelvis ställa sig upp 

då man höll med ett påstående eller följaktligen fortsätta sitta ner om man inte höll med. Flera 

gånger väntande tjejerna in varandra för att se hur de andra svarande, innan man själv tog 

ställning. Om någon av tjejerna svarade och sedan insåg att övriga tjejer svarat annorlunda 

ursäktade de sig snabbt med att säga att de först inte förstod frågan och ändrad sig sedan till att 

svara samma sak som alla andra. De övriga tjejerna kunde då detta hände skratta åt kompisar som 

svarat annorlunda eller ge dem kommentarer. Bland annat sa Edona “sätt dig ner...!” när hon 

upplevde att någon av tjejerna i gruppen inte förstått frågan eller svarat “fel”. Många utav tjejerna 

kunde sällan förklara varför de svarat på ett visst sätt, vilket jag uppfattad var för att de inte 

svarat självständigt utan gett samma svar som de övriga tjejerna. 

 

Tjejerna verkade även vid flera tillfällen svara vad de trodde var “rätt” svar. Sofie och Josse 

poängterade flera gånger att det inte fanns något rätt eller fel svar. Trots det försökte flera tjejer 

tolka dem genom att få ögonkontakt med antingen Sofie eller Josse eller genom att försöka tyda 

hur de ställde sig till frågan. Detta kunde manifestera sig genom att tjejerna gav väldigt tvekande 

svar. Om Sofie eller Josse ifrågasatte tjejernas ställningstagande i syfte att starta en diskussion, 

kunde flera av tjejerna uppleva att de svarat fel och ändrade därför sitt svar snabbt till det svar 

som de trodde att samtalsledaren ville höra. 

 

Alma, som inte verkade ha någon personlig kontakt med övriga tjejer utanför den interna 

vänskapsgruppen, var den enda som var benägen att svara självständigt och annorlunda än övriga 

tjejer. Hon verkade inte vänta in vare sig de andra tjejernas svar eller försökte tyda huruvida 
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samtalsledarna ställde sig till olika påståenden. Istället gav hon egna svar, som hon när hon blev 

tillfrågad kunde stå för och argumentera för. Övriga tjejer visade dock henne sällan 

uppmärksamhet och visade väldigt lite intresse för hennes ställningstagande eller svar. Detta 

skedde bland annat genom att tjejerna istället för att lyssna på henne småpratade med varandra, 

flätade håret och var direkt ouppmärksamma på diskussionen som fortgick.   

 

Inom gruppen beskriva normer om svensk kultur. Genom denna diskussion framkom normer om 

vad som upplevs som normativ femininitet i Sverige. Schyrete beskrev sina upplevelser av 

förväntningar som finns på tjejer, vilket inbegrep en väldigt stereotyp bild av kvinnor: 

 

“I Sverige ska typ alla tjejer ha blont hår och stora tuttar... också ska alla typ gifta 

sig.. och skaffa barn!”. - Schyrete 

 

Genom ett rollspel framkom även en heterosexuell norm inom gruppen. Tjejerna fick en lapp 

med en beskrivning av en händelse som de skulle spela upp inför gruppen. De skulle även lägga 

till en egen tolkning av vad de trodde skedde efter handlingen som beskrevs på lappen. Sandra 

och Lisa fick gestalta ett möte mellan en homosexuell tjej som var hos en frisör. Sandra som fick 

gestalta frisören frågar Lisa som var kund om hon hade en pojkvän varpå Lisa svara att hon inte 

har en pojkvän men en flickvän. Tjejernas följande tolkning av händelsen var att Sandra då 

vägrade fortsätta klippa Lisas hår. Vid en följande diskussion kom tjejerna, genom en diskussion 

med samtalsledarna först fram till att det är dumt är förutsätta att alla är heterosexuella varpå 

Tanja sa att hon inte skulle tycka att det kändes kul om människor förutsatte att hon var 

homosexuell eftersom man inte är van vid det. Martina beskriver då hur hennes moster under ett 

tillfälle frågade henne om hon hade pojkvän. Martina hade då svarat att hon inte hade det, varpå 

hennes moster frågade om hon kanske hade en flickvän. Martina himlar då stort med ögonen och 

gör en missbelåten min som svar på mosterns fråga. Övriga tjejer svarar då medhållande genom 

att fnittra, varpå Martina som berättade också började fnittra instämmande.  

 

5.2.3. Sammanfattning av material 

Interngrupper och hierarkier var påtagliga inom samtalsgrupperna bland ungdomarna, vilket 

påverkade deras sätt att bete sig i förhållande till varandra. En konformitet var ett närvarande 
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element både gällande killar och tjejer, vilket gör det svårt att agera annorlunda eller sticka ut. 

Under våra observationer upplevde vi att det fanns en normativ maskulinitet och femininitet 

inom samtalsgrupperna, vilket korrelerade med utsagor från både projektledare och 

samtalsledare. Maskulinitet och femininitet utgörs av materiella såväl som fysiska attribut. 

Kraven av att uppnå maskulinitet respektive femininitet utgjordes bland annat av hur man bör 

bete sig. Beteenden som inte ansågs vara förenlig med den maskulinitet respektive femininitet 

sanktionerades ibland verbalt genom förlöjligande kommentarer och skällsord. Exempel på dessa 

skällsord är bland annat brukandet av ord som “hora” eller “bög” i syfte att sanktionera. Vi 

upptäckte även intressanta detaljer i situationer då ungdomarna mot normer, exempelvis genom 

att kontaktar varandra över forumet facebook eller i privat umgänge mellan tjejer och killar. 

Tjejerna återger att de tycker det är okej att visa sig osminkad i skolan samtidigt som det verkar 

vara väldigt viktigt för vissa. Från våra observationer uppfattar vi bland annat att killarna tycker 

att tjejers utseende är viktigt men även att tjejer är schyssta. Det dyker även upp diskussioner om 

att ungdomarna upplever en yttre påverkan av att följa det traditionellt maskulina respektive 

feminina. 

6. Socialpsykologisk analys och tolkning 

I följande avsnitt är vår ambition att närma oss ett besvarande av vår problemformulering, som 

lyder: Vilken betydelse har sociala relationer för ungdomarnas konstituerande av maskulin 

respektive feminin identitet inom Rädda Barnens projekt Ellen & allan? I första delen av 

analysen behandlar vi hur ungdomarna förhåller sig till en traditionell identitet av maskulinitet 

respektive femininitet (Holland, m.fl., 2004).  I andra delen av vår analys behandlar vi hur en 

traditionell identitet konstitueras genom rollgestaltning och intrycksstyrning (Goffman, 2009). I 

vårt tredje stycke behandlar vi hur konstituerandet av identitet är beroende av vilken region som 

individen befinner sig i. I det fjärde och sista stycket behandlar vi hur sociala band (Scheff, 1994) 

utgör en avgörande faktor i konstituerandet av en traditionell maskulin respektive feminin 

identitet  
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6.1 Den traditionella identiteten 

Genom våra observationer och med stöd i våra intervjuer med samtalsledare och projektledare 

upptäcker vi att killarna i allan-grupperna redogör för en tämligen traditionell bild av 

maskulinitet.  De visar därmed upp de kriterier som är överensstämmande med Hollands m.fl. 

(2004) beskrivning av vad som förväntas av killarnas maskulinitet. Genom diskussioner om 

maskulinitet framkommer en idealiserad bild av män som identifierar tre typer av sätt att 

konstituera en maskulin identitet. I mångt och mycket belyser denna beskrivning också en 

hegemonisk maskulin heterosexualitet, det vill säga en struktur av manlig dominans. 

 

Hollands m.fl. (2004) beskriver en traditionella maskulina identiteten som bland annat förknippas 

med makt, aktivt aktörskap och ett distanserat förhållande till känslor. Killar och män uppmanas 

inta en dominant och maktingivande roll sett från den hegemoniska strukturen, vilket är 

egenskaper som återspeglar killarnas beskrivning av maskulinitet både från våra intervjuer och 

från våra observationer. Killarnas upplevelser av att ett muskulöst utseende är en central del av 

att vara maskulin kan i enlighet med Holland m.fl. (2004) och den traditionella maskulina 

identiteten förstås som att muskler är en representation av makt och konkurrenskraft. Även en 

fysisk längd kan i viss mån kopplas till makt i förhållande till en kortare person. Killarna 

beskriver vidare att maskulinitet kan inbegripa ett riskfyllt beteende och i viss mån även 

kriminalitet. Detta påvisar ytterligare den maktdemonstration som Holland m.fl. (2004) menar är 

karaktäristisk för den traditionella maskulina identiteten, det vill säga att man står över lagen och 

är fri att agera och handla som man behagar. Holland m.fl. (2004) nämner dock att mycket få 

män i vårt samhälle uppfyller kraven om en traditionell maskulinitet. Trots detta eftersträvas 

denna maskulinitet och upplevs till viss del som en samhällelig norm. 

  

Den traditionella maskulina identiteten skapas även i kontrasten till vad som inte är maskulint 

(Holland m.fl, 2004). Killarna från Antons allan-grupp redogör för vad som inte är maskulint 

genom att ge exempel på beteenden och kläder som utgör definitionen av en underordnad 

maskulinitet, det vill säga en maskulinitet som inte lyckas uppfylla kriterierna för den 

traditionella maskulina identiteten (Holland m.fl, 2004). Ur våra observationer finner vi bland 

annat att Simon beskriver hur en kille inte skall vara, genom att benämna en kille som 

“datornörd” och beskriver vidare honom som tjock och blyg. En person som  som upplevs vara 
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en “datornörd” anses ofta missbruka datorspelandet. Missbruk kan förknippas med maktlöshet, 

avsaknad av kontroll och passivitet. Samtliga attribut är inte förenliga med den traditionella 

maskulina identiteten. ”Datornörden” är med andra ord motsatsen till den traditionella maskulina 

identiteten och är därmed underordnad denne. I enlighet med Holland m.fl. (2004) så påvisar 

denna redogörelse för hur killarnas resonemang präglas av ett mannen i huvudet-perspektiv vilket 

således begränsar deras handlingsutrymme. De beteenden eller utseende som inte anses förenliga 

med den traditionella maskuliniteten är inte heller accepterade att utföra eller inneha. 

 

Vår uppfattning är dock att datorspelandet i sig kan anses vara maskulint tack vare att spelens 

innehåll många gånger är av maskulin karaktär med inslag av bland annat våld, sport eller 

tävling. Spelens karaktär överensstämmer därmed med attributen av en traditionell maskulin 

identitet. Att spela datorspel är ett sätt för killarna att ägna sig åt en aktivitet som är mer förenliga 

med den traditionella maskulina identiteten (Holland m.fl., 2004). Killarna förstärker således den 

egna maskuliniteten genom att ägna sig åt sådana aktiviteter. 

  

Den traditionella maskulina identiteten skapas således även i kontrast till vad som inte är 

maskulint (Holland m.fl., 2004).  På detta sätt redogör killarna från Antons allan-grupp för vad 

som inte är maskulint genom att ge exempel på beteenden och kläder som utgör definitionen av 

en underordnad maskulinitet. På liknande premiss utgör även den feminina identiteten en 

kontrast till den maskulina identiteten (Holland m.fl., 2004). Detta tar sin praktiska utformning i 

avståndstagandet som killarna från Antons allan-grupp tar från tjejer som går på samma skola 

som dem. Genom avståndstagande påvisar killarna aktivt den egna maskulina identitet och att de 

inte tillhör det feminina. Killarnas uppfattning av tjejer, som av mindre betydelse än killar, tillhör 

samma avståndstagande och åtskillnad mellan den traditionellt maskulina och feminina 

identiteten. Tjejer bör inte ingå i liknande aktiviteter som killarna gillar, som exempelvis basket 

och datorspel, då kontrasten mellan det maskulina intresset och feminina intresset måste 

upprätthållas för att skilja dem åt. 

  

Denna form av normativitet beskrivs ytterligare av killarna genom kontrasten mellan tjejer och 

killars respektive förhållningssätt till känslor. Killar upplever att de å ena sidan har lätt för att 

hantera känslor i den bemärkelsen att de inte blir berörda. De uppfattar å andra sidan att tjejer har 
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ett större engagemang för känslor och på så vis oftare ältar dem. Holland m.fl. (2004) beskriver 

den maskulina normen som likgiltig inför känslor medan den traditionella feminina identiteten 

ses som nära förbunden med en känslig karaktär. 

  

En tämligen stereotyp bild uppstår då samtliga deltagare i denna studie beskriver deras samlade 

syn på femininitet. En del upplever stora yttre krav på vad det innebär att vara tjej, vilka inte 

nödvändigtvis stämmer överens med den egna bilden. Andra beskriver förväntningen av vad det 

innebär att vara tjej som korrelerar med Hollands m.fl. (2004) skildring av en traditionell feminin 

identitet. 

  

Intervjuer med samtalsledare och projektledare från Ellen & allan, samt observationer bidrar till 

uppfattningen om att det finns en stor medvetenhet kring normerna om den traditionella feminina 

identiteten. Tjejerna återger erfarenheter som bevittnar om ett ideal som beskriver beteenden som 

anses typiskt maskulina respektive feminina. Dessa ideal upplevs stundvis som en yttre 

påverkande kraft i den mån att tjejerna upplever sig obligerade att rätta sig efter dem, vilket 

påverkar det egna förhållningssättet till utseende och även det sociala beteendet. Vi upptäckte att 

ungdomarna beskrev den feminina identiteten som förknippad med ett skönhetsideal, ett passivt 

underordnat beteende och att vara känslostyrd, som är direkt överensstämmande med Hollands 

m.fl. (2004) beskrivning av den traditionella feminina identiteten. Skönhetsidealet är i sig en 

funktion för kvinnan att få uppmärksamhet då hon som traditionellt feminin måste vara passiv 

men också en demonstration av dem framhävda femininiteten som Connell (ur Schippers, 2007) 

beskriver. I enlighet med denna är kvinnans främsta syfte att tillmötesgå det manliga begäret. 

Vidare beskriver Holland m.fl. (2004) mannen som jägaren i förhållande till kvinnan som passivt 

förväntas finnas där och tillgodose mannens behov. Genom en kombination av Connell (ur 

Schipper, 2007) teori om den framhävda femininiteten och Holland m.fl. (2004) teori kan det 

centrala skönhetsidealet förstås som en funktion som snarare riktar sig mot att tillgodose killarna 

snarare än för tjejerna.  

  

Något som beskrivs som ett centralt inslag i tjejernas vardag är deras förhållningssätt och de 

förväntningar de upplever på det egna utseendet, vilket inbegriper smink och kläder. På liknande 

sätt återger killarna i allan-gruppen diskussioner om tjejers utseende som är förenlig med den 
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stereotypa bild av tjejer som ofta framställs på TV, det vill säga att tjejer ska ha smala ben, stora 

bröst, långt hår och små fötter. I enligt med Connell (ur Schippers, 2007) så görs beskrivningen 

av tjejer och kvinnor utifrån den framhävda kvinnligheten, det vill säga den som är främst 

orienterad gentemot mannens begär och inte utifrån kvinnors behov och förutsättningar. Ur 

Hollands m.fl. (2004) perspektiv kan kvinnor förstås som underordnade och passiv enligt 

ungdomarnas beskrivning, det vill säga individer som främst bekymrar sig för och är fullt 

sysselsätta med det egna utseende. Det bör dock tilläggas att vi i våra observationer också 

uppmärksammade att killarna ansåg att utseende inte nödvändigtvis är det viktigaste, utan att 

även personlighet spelar stor roll. 

  

Eva berättade bland annat hur tjejerna i gruppen hade svårigheter att tala om sex och om hur de 

med försiktighet närmade sig ämnet. Tjejerna påbörjar en normkritisk diskussion genom att säga 

att man som tjej “skall ha sex när man vill” men korrigerar sitt uttalande genom att lägga till 

“men inte hela tiden”. Detta visar prov på det mannen i huvudet-perspektiv som Holland m.fl. 

(2004) beskriver, det vill säga att kvinnor dömer och kontrollera sig själv utifrån en maskulin 

hegemoni. Den interna disciplineringen reglerar således tjejerna förhållningssätt till sex. Att vilja 

eller att ha sex när man vill är inte förenligt med den traditionella feminina identiteten, utan 

associeras främst med ett maskulint beteende (Holland m.fl., 2004). Sexuell frihet är därför inget 

som kvinnor bör eftersträva, utan snarare något som kvinnor genom som underordning bör se till 

att män uppnår. Mannen i huvudet är således ständigt närvarande och reglerar vad och hur 

tjejerna uttrycker sig, vilket i längden också påverkar hur de beter sig. 

 

Killarnas språkbruk kan förstås som ett verktyg för att positionera sig själv i förhållande till 

kvinnor och till den underordnade maskuliniteten. Begreppet “hora” används i folkmun ofta som 

ett skällsord eller svordom. Killarna har dock valt att använda begreppet som ett substitut till 

“tjej”, vilket positionerar kvinnan som underordnad i enlighet med den maskulina hegemoniska 

strukturen (Holland m.fl., 2004). Genom användandet av begreppet ”hora” markerar killarna 

explicit att den feminina identiteten inte anses förenlig med och utgör kontrasten till det 

maskulina. Genom sitt språkbruk framställer även killarna sig själva som okänsliga inför tjejer 

och maktfulla i förhållande till dem. Detta påvisar den aggressivitet som Holland m.fl. (2004) 

menar är naturlig i enlighet med den traditionella maskulina identiteten. Språkets funktion kan 
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också förstås som en sanktionering, det vill säga en extern disciplineringen av mannen i huvudet 

(Holland m.fl., 2004) som reglerar hur både killarna och tjejerna bör agera samt hur de bör 

förhålla sig till varandra.   

 

Brukandet av “hora” har även en ytterligare dimension utöver att skapa kontrast mellan det 

maskulina och feminina. “Hora” representerar en kvinna som är sexuellt aktiv och en feminin 

identitet som inte är överensstämmande med den traditionella femininiteten av att vara passiv. 

Användandet av “hora” som något nedsättande och skamfyllt blir således även ett sätt att visa 

omgivningen att denna feminina identitet är sanktionerad och förknippad med skam.   

  

I likhet med användandet av ordet ”hora” så berättar Anton om killarnas användning av 

begreppen ”bög” eller ”bögigt”. Killarna använder dessa begrepp främst för att beskriva 

beteenden som uppfattas strida mot deras bild av maskulinitet, exempelvis som att blotta känslor 

eller att exponera mjukare egenskaper. Homosexualitet utgör den underordnande sexualiteten, 

vilken associeras med beteenden som bryter mot den traditionellt maskulina normen och bör 

därför undvikas (Holland m.fl, 2004). Ordet “bög” fungerar därför likt ordet “hora” som en 

extern disciplinering då killarna upplever att någon agerar på ett sätt som är oförenligt med 

maskulinitet. Mannen i huvudet-perspektivet upplevdes som väldigt närvarande vid observationer 

av killgruppen då samtalsämnen som associerades med en underordnad maskulinitet eller 

femininitet ofta sanktionerades. Den externa disciplineringen var därför vanligt förekommande 

vilken bidrog till att den traditionella maskulina identiteten befästes och utgjorde normen i 

gruppen. Detta påverkar således konstituerandet av maskulin respektive feminin identitet i 

kontexten av en heterosexuell hegemoni, på liknande vis som kvinnor underordnas män (Connell 

ur Schippers, 2007). 

 

I förhållande till maskulinitet fungerar homosexualitet som en avgränsare för vad som anses 

tillhöra och vad som är underordnat maskuliniteten. Homosexuella män är underordnade 

heterosexuella män i den maskulina hegemonin och representerar därför ett beteende och en 

livsstil som anses vara motsatsen till maskulinitet (Holland m.fl, 2004). Att markera en 

normöverträdelse genom att kalla någon för “bög” innebär således detsamma som att 

avmaskulinisera denne.    
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6.2 Konstituerandet av en traditionell identitet 

I samtliga diskussioner demonstreras den maskulina normativiteten, det vill säga den traditionella 

maskuliniteten, som råder inom samtalsgruppen vilket således är en del av killarnas 

rollframträdande. Enligt Goffman (2009) väljer individer att framställa sig själva på ett specifikt 

vis genom att förhålla sig till rådande normer inom situationen i vilket framträdandet äger rum. 

Killarnas uttryck för sina föreställningar om maskulinitet kan därför ses som strategier för 

intrycksstyrning om den egna maskulina identiteten. Genom att demonstrera det egna kunnandet 

om maskulinitet och även vikten av att vara maskulin framställer killarna en idealiserad bild av 

sig själva som traditionellt maskulina genom en rollgestaltning. 

  

Som traditionellt maskulin blir det därför viktigt att visa sin dominans och makt i olika 

sammanhang. Exempel på detta är att då killarna ber varandra att “hålla käft” då någon blir utsatt 

för en sanktionering eller då någon är oliktänkande. Genom intrycksstyrning vill killarna således 

förmedla en dominant och traditionell maskulin identitet. 

  

På samma sätt kan vi tolka hur en av tjejerna i Ellen vägrade gå till skolan utan smink. Hennes 

behov av att sminka sig fungerade som en strategi för att försöka styra klasskamraternas 

uppfattning om henne på ett, för henne fördelaktigt sätt. Detta är en del av den rollgestaltning 

(Goffman, 2009) som inbegriper den traditionella feminina identiteten som bland annat skapas 

genom intrycksstyrning. Vad som är fördelaktigt kan antas förhålla sig till de normer som tjejen 

upplever råder på skolan eller i hennes klass. I enlighet med Eva kan vi därför anta en 

normativitet kring vikten av att som tjej förhålla sig till rådande skönhetsideal för att kunna 

uppfylla den traditionella feminina identiteten. 

  

När tjejerna korrigerade sina uttalanden om sex tydliggjordes deras försök till intrycksstyrning, 

genom att förmedlade att man som tjej inte bör ha sex hela tiden. Genom intrycksstyrning och 

rollgestaltning (Goffman, 2009) konstituerar tjejerna en traditionell feminin identitet och 

förmedlar en enhetlig passivitet i förhållande till sex. 
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Killarnas användning av ordet ”hora” diskuteras ovan som ett sätt att skapa kontrast mellan den 

maskulina och feminina identiteten. ”Hora” verkar dock främst vara kopplat till ett socialt 

beteende som styrker den egna maskuliniteten, snarare än ett avvisande av tjejer på grund av den 

feminina identiteten. Detta är överensstämmande med Korobov & Bamberg (2004) gällande att 

killarna använder ett sexistiskt språkbruk för att påvisa sina kunskaper om sex och maskulinitet, 

alltså inte nödvändigtvis för att objektifiera tjejer. Ordet kan därför uppfattas som ett verktyg som 

främjar killarnas intrycksstyrning (Goffman, 2009) om den egna maskuliniteten inför varandra. 

Det är då viktigt att framföra den egna rollen förenligt med den traditionella maskuliniteten. 

Användandet av ordet ”hora” förmedlar en bild av killarna som är synonym med en hård jargong 

och en tuff attityd, vilket förknippas med maskulinitet snarare än femininitet. Det främsta syftet 

med ordet är således intrycksstyrning för att förmedla en idealiserad bild av sig själv (Goffman, 

2009) som är kompatibel med killarnas egen uppfattning av maskulinitet men även med Hollands 

m.fl. (2004) beskrivning av den traditionella maskulina identiteten. Vi har inte kunnat 

dokumentera något liknade inom den feminina identiteten vilket kan bero på att denna identitet 

utgörs av en passivitet som på så vis inte har ett behov av ett sådant språkbruk. 

  

I användning av ordet ”bög” och ”bögigt” demonstrerar killarna dels, som beskrivits ovan, att 

homosexualitet anses avvikande, otillåtet och normöverträdande vilket påvisar den heterosexuella 

normativitet som råder inom gruppen. Ett av syftena bakom användandet av begreppet som 

skällsord blir därmed att styra övriga interaktionsdeltagares syn på sig själv genom 

intrycksstyrning (Goffman, 2009). I användandet av begreppet som skällsord signalerar man dels 

att man själv inte är homosexuell utan heterosexuell och styrker således sin maskulina identitet. 

Användingen av begreppen som skällsord är således ett effektivt sätt för killarna att genom 

intrycksstyrning (Goffman, 2009) förhålla sig till den heterosexuella normativiteten. Följaktligen 

innebär det att den egna maskuliniteten positioneras som överordnad homosexualitet. 

6.3 Identitet i den bakre regionen och främre region 

Anton har uppmärksammat att det finns tillfällen då killar tänjer på gränserna för vad som anses 

acceptabelt i enlighet med gruppens normer. I avskildhet, exempelvis när de är ute på internet 

eller då killar umgås med flickvänner, kan killarna i enlighet med Goffman (2009) kliva ur den 

rollgestaltning som de vanligtvis intar då de befinner sig i en offentlig situation, den främre 
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regionen, inför kompisarna. När killarna bland annat är ute på internet befinner sig de i den bakre 

regionen (Goffman, 2009) och kan då prata med tjejer på ett sätt som strider mot den maskulina 

identitet som killarna förväntas inta i en offentlig situation. Även Eva beskriver hur tjejerna har 

fört liknande diskussioner i Ellen. Enligt Eva upplevde tjejerna i hennes samtalsgrupper att killar 

oftare kunde visa en känsligare sida privat och avskilt från deras killkompisar. Tjejerna 

bekräftade Hollands m.fl. (2004) teori ytterligare då de tror att det beror på att killarna inte vågar 

visa känslor inför varandra medan det är mer accepterat för tjejer. Killarna är således medvetna 

att det existerar en normativitet som inte tillåter dem att exponera en mjukare och mer känslig 

sida inför varandra, eftersom det skulle strida mot den traditionella maskuliniteten. I enlighet 

med Goffmans (2009) teori om intrycksstyrning tyder det på att en identitet av traditionell 

maskulinitet är beroende av främre och bakre region. 

  

Många utav deltagarna i våra observationsgrupper upplever en yttre påverkan av att följa normen 

av en traditionell identitet men beskriver även att det finns en stor tolerans då ett normbrytande 

mot en sådan identitet sker. Vi finner det troligt att tjejerna möjligen kan befinns sig både i den 

bakre och i den främre regionen under samtalstillfällena, beroende av hur diskussionerna ser ut 

och utvecklar sig. Flertal tecken tyder på att tjejerna befinner sig i den främre regionen när de 

deltar i samtalsgrupperna. I enlighet med Goffman (2009) så använder de sig av intrycksstyrning 

vid upprepande diskussionstillfällen då de ändrar sina svar för att svara enhetligt med sina 

kompisar och således korrelera med rådande normer inom gruppen. Samtidigt visar deras 

toleranta attityder mot normbrytande om att de faktiskt befinner sig i en bakre region, vi vilken 

de kan kliva ur sin rollgestaltning och bortse från normer och krav (Goffman, 2009). Tjejerna vet 

därför inte om rollgestaltning och intrycksstyrning är nödvändigt, vilket gör att situationer ibland 

kan definieras som en bakre region och ibland som en främre region beroende på samtalsämnet. 

Sex är exempelvis ett samtalsämne som enligt Holland m.fl. (2004) inom den traditionella 

feminina identiteten förknippas med skam. Detta resulterar i att tjejerna i diskussioner om sex 

intar sin roll i den främre regionen för att genom intrycksstyrning övertyga övriga 

samtalsdeltagare om att de inte bryter mot den traditionella identiteten. Diskussioner om smink är 

å andra sidan inte lika laddade och kan därför behandlas i den bakre regionen på ett mer 

lätthanterligt och bekvämt sätt då tjejerna kan kliva ur rollgestaltningen som traditionellt 

feminina. 
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Således är ungdomarnas konstituerande av identitet beroende av vilket region de befinner sig i. 

Konstituerandet av identitet är därför inte kontinuerlig vilket tyder på att det handlar om en 

rollgestaltning och intrycksstyrning som sker i den främre regionen av offentlighet. Denna 

problematik lyfter även Holland m.fl. (2004) i deras forskning, då deras intervjurespondenter 

uppgav att de inte vill konstituera en traditionell feminin identitet men att en sådan förändring var 

mycket svårare att åstadkomma i det offentliga, men lättare i det privata.   

 

Trots viljan att frångå normen upplevs hinder i ett normbrytande som bidrar till den fortsatta 

rollgestaltningen av de traditionella identiteterna. Vi tror därför att Scheffs (1994) teori om 

sociala band kan bidra till ytterligare förståelse gällande denna problematik.  

6.4 Sociala band som en del av konstituerandet av identitet 

Maskulinitet och femininitet består alltså av normer som är konkret definierade av en 

hegemonisk maskulin heterosexualitetet. Eftersom även samtalsgruppen uppmanar sådana 

normer, ligger det i enlighet med Goffman (2009) i ungdomarnas bästa intresse att förhålla sig till 

dessa genom rollgestaltning och intrycksstyrning för att inte uppleva sig själva som misslyckade i 

konstituerandet av en traditionell maskulin respektive feminin identitet. Det resulterar 

följaktligen i att en hegemonisk maskulin heterosexualitet upprätthålls. I detta sammanhang är 

det intressant att utifrån Scheffs (1994) teori analysera de sociala bandens betydelse för 

konstituerandet av maskulin respektive feminin identitet.  

  

Det är möjligt utifrån Scheffs (1994) teori att se hur systemet av manlig dominans kan 

upprätthållas av rädslan inför misslyckande av ett sådant konstituerande. Detta har sitt upphov i 

ett sanktionssystem som styrs av skam och stolthet. Om vi återgår till diskussionen angående 

användandet av begreppen ”bög” och “hora” och sätter den i korrelation till Scheff (1994), kan vi 

förstå begreppens skambeläggande funktion. Användningen av begreppet ”bög” görs i syfte av 

att sanktionera en normöverträdelse. Detta upplevs som skamfullt av mottagaren eftersom 

homosexualitet upplevs som något underordnat den maskulina normen och denne blir därmed 

avmaskuliniserad. Begreppet hotar eller bestrider således mottagerens maskulinitetet. På samma 

sätt sanktioneras den sexuellt aktiva femininiteten genom användandet av “hora” som ett 
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skambeläggande begrepp. Stolthet uppkommer därmed i situationer då ungdomarna känner sig 

accepterade av sin omgivning i sitt konstituerande av en traditionellt maskulin respektive feminin 

identitet. Ett sanktionssystem som uppmuntrar den maskulina hegemoniska heterosexualiteten 

och skambelägger dess motsats kommer i reproduktivt syfte innebär begränsande 

normöverträdelser eftersom systemet skapar sociala förväntningar på upplevelsen av skam.  

  

Sanktionssystemet som ovan nämns utgörs både av det Scheff (1994) kallar för 

hänsynemotionssystemet men även av det Holland m.fl. (2004) kallar för mannen i huvudet-

perspektivet. Skillnaden mellan dem utrönas i att mannen i huvudet-perspektivet har en dömande 

funktion gällande huruvida könsnormer följs eller inte. Begreppet behandlar inte specifika 

känslor som skam eller stolthet. Hänsynemotionssystemet behandlar däremot skam och stolthet 

men inte inom kontexten av könsnormer eller i ett specifikt identitetssammanhang utan i 

förhållande till de sociala banden. 

 

Ungdomarna vet tack vare erfarenheter inom gruppen, att de kommer bli bemötta med sanktioner 

som leder till känslan av skam om de inte förhåller sig till normen inom den maskulina 

heterosexuella hegemonin. Detta signalerar till viss del att de sociala banden är osäkra. Eftersom 

mänskligt beteende styrs av motivet av att upprätthålla sociala band, kan vi anta att ungdomarna 

därför kommer agera konformt och i enlighet med hegemonin. För att säkerställa de sociala 

banden och slippa skam förhåller de sig konforma genom att konstituera en maskulin och feminin 

identitet, som korrelerar med de traditionella identiteter som beskrivs av Holland m.fl. (2004). 

När de förhåller sig konforma blir de också accepterade av sin omgivning och kan därmed åtnjuta 

känslan av stoltheten att bli accepterad.  

 

Ungdomarna drivs således av känslor av skam och stolthet (Scheff, 1994) i sitt konstituerande av 

traditionell maskulin respektive feminin identitet (Holland m.fl., 2004) och utgör därmed 

problematiken i normbrytande av de traditionella normerna. I den bakre regionen lyckas 

ungdomarna frångå normer eftersom de känner sig accepterade utan att behöva följa dem 

(Goffman, 2009). De sociala banden kan därmed beskrivas som säkra i den bakre regionen. Då 

ungdomarna återigen befinner sig i den främre regionen finner de svårigheter i att utmana de 

traditionella identiteterna på grund av förväntningarna av att inte bli accepterade. Denna rädsla 
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uppstår till följd av att de sociala banden kan upplevas som hotade vid normöverträdelser 

(Scheff, 1994). Ungdomarnas konstituerande av en traditionell maskulin respektive feminin 

identitet återupptars därför då de äntrar den främre regionen. Trots att den bakre regionen kan 

upplevas som tolerant i den mån att normer inte nödvändigtvis behöver följas, exempelvis att inte 

behöver sminka sig, så är detta ett beteende som i den främre regionen sanktioneras och upplevs 

som skamfyllda. 

 

Den yttre påverkan som beskrivs är således inte något som kommer utifrån, utan en rädsla av att 

inte bli accepterad av sin omgivning om man bryter mot dess normer. Mannen i huvudet-

perspektivet (Holland m.fl, 2004) skapar upplevelsen av en yttre påverkan, som gör att 

ungdomarna måste följa normen för att inte bli avvisade. Acceptans i den främre regionen uppnås 

genom att konstituera en traditionell identitet för att kunna bibehålla de sociala banden. 

Acceptansen blir följaktligen även upphovet till stolthet, det vill säga att man lyckats konstituera 

en traditionell identitet. Stoltheten är en behaglig känsla som indikerar ett bibehållande av de 

sociala banden och uppmuntrat således en fortsätt rollgestaltning den traditionella identiteten av 

maskulinitet och femininitet.  På så vis reproduceras den maskulina heterosexuella hegemonin. 

7. Sammanfattande analys 

För att sammanfatta hur vi besvarat vår problemformulering summerar vi därför vad vi har 

kommit fram till. För att undersöka vilken betydelse de sociala banden har för konstituerandet av 

maskulin respektive feminin identitet inom Ellen & allan definierar vi till en början vad den 

maskulina och feminina identiteten innebär.  

 

Genom upptäckten av mönster definierande av maskulinitet och femininitet i vårt material, finner 

vi att de omfattas av normer som uppfattas som motsatser till varandra. Dessa normer har sin 

grund i den maskulina heterosexuella hegemonin. Ungdomarnas normer om den maskulina 

identiteten överensstämmer med Hollands m.fl. (2004) definition av den traditionellt maskulin 

identitet, som dominant och aktiv. Detsamma gäller den feminina identiteten, som i enlighet med 

den traditionella feminina identiteten, uppfattas som underordnad och passiv.  
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För att kunna konstituera en traditionell maskulin respektive feminin identitet använder sig 

ungdomarna av rollgestaltning och intrycksstyrning. De väljer att framhäva de attribut som 

upplevs tillhöra respektive identitet genom att exempelvis vara dominanta respektive 

underordande. 

 

Konstituerandet av en traditionellt maskulin respektive feminin identitet är dock beroende av om 

ungdomarna befinner sig i en bakre eller främre region. Befinner de sig i en bakre region är 

mannen i huvudet-perspektivet inte lika dömande och de upplever då en accepteras utan att 

behöva följa normen. I den främre regionen är upplevelse av mannen i huvudet-perspektivet mer 

påfallande och ungdomarna känner sig inte accepterade av sin omgivning om de inte följer 

normerna om en traditionell identitet.  

 

Genom ett sanktionssystem av skam och stolthet reproduceras den maskulina heterosexuella 

hegemonin då ungdomarna förhåller sig till den traditionella identiteten. Ungdomarna upplever 

sig accepterade av sin omgivning då de är konforma och upprätthåller därmed de sociala banden. 

Ungdomarna finner då även en stolthet i att ha lyckats styra intrycken genom rollgestaltning i 

upprättandet av denna identitet. De blir accepterade av sin omgivning och de sociala banden 

upplevs därmed som säkra. En misslyckad rollgestaltning av en traditionell identitet leder till 

upplevelsen av skam eftersom de inte lyckats gestalta en identitet som är accepterad i enlighet 

med den maskulina heterosexuella hegemonin. Rädslan för att misslyckas, att inte bli accepterad 

av sin omgivning skulle innebära att de sociala banden blev hotade.  

8. Reflektioner 

Under tiden som vi har utformat och arbetat på vår uppsats har vi verkligen förstått vikten av en 

välförankrad kontakt med studiefältet. Till en början nöjde vi oss med att ha etablerat en kontakt 

med Rädda Barnen som eventuellt kunde öppna grindar för oss. Vi insåg då inte att vi arbetade 

inom en väldigt begränsad tidsram tack vare att samtalsgrupperna träffades så sällan som en gång 

per vecka och att detta skulle betyda att kontakten mellan samtalsledarna och ungdomarna därför 

blev begränsad. När vi var klara med våra förberedelser inför fältet kontaktade vi samtalsledaren 

samma vecka vi ville utföra observationen. Då samtalsledarna glömt att fråga ungdomarna om 

samtycke gällande våra observationer förlängdes processen med en hel vecka. Ytterligare 
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kommunikationsproblem bidrog till att tiden började bli knapp. Detta innebar att 

materialinsamlingen utgjorde mer än hälften av all tid som vi tillägnat arbetet. Vi blev en 

erfarenhet rikare och fick snabbt lära oss hur man omorganiserar. Våra problem löstes genom att 

vi fick ändra på vårt upplägg vilket i sig var väldigt lärorikt. Vårt nuvarande upplägg innebar ett 

väldigt beroende av ett fåtal nyckelpersoner inom fältet vilket gör att mycket kan gå fel.  

 

Vi hade även förberett en övergripande analys genom att koppla samman ett flertal begrepp inom 

de teorier vi använt oss av. I ett senare skeende upptäckte vi att vi hade tagit oss an mer än vad vi 

kunde hantera. Sambanden som vi hade dragit i den preliminära analysen blev alldeles för 

komplexa och en saknade stabil grund för att på ett stringent vis kunna besvara den premilinära 

problemformuleringen.  Vi förlorade oss själva i mängden av begrepp och sätt att kombinera 

dessa på. Vi har behållit begreppen i den nuvarande analysen men använder oss av med genom 

ett enklare förhållningssätt än tidigare.    

 

Resultatet kan vi i efterhand och genom ytterligare reflektion ifrågasätta på grund av 

ungdomarnas uttalanden som många gånger kunde uppfattas som motstridiga i förhållande till 

deras beteende och uppträdande. Detta kan i sig vara av intresse ur ett analytiskt perspektiv, 

vilket vi troligtvis hade behandlat om det inte vore för att denna upptäckt gjordes då vi redan 

arbetade med analysen.  

 

Att hela tiden ha vårt uppsatssyfte i bakhuvudet har inneburit en viss problematik som vi förutsåg 

och nämnde i vårt metodkapitel men glömde någonstans på vägen. Vi upptäckte att vi lätt rycktes 

med i Ellen & allans normkritiska syften och att det i kombination med Hollands m.fl. (2004) 

genusfokus gjorde att diskussioner om maskulinitet och femininitet ibland fick ett större utrymme 

än dem om konstituerandet av identitet och sociala band. 

 

Hollands m.fl. (2004) syfte i “Male in the Head” är till stor del riktat mot begrepp om egenmakt 

och att skapa sig en identitet utanför den maskulina hegemoniska kulturen, vilket var ett för oss 

väldigt tilltalande koncept och komplement till vår analys och slutsats. Vi diskuterade vid flera 

tillfällen om huruvida vi skulle inkludera en sådan diskussion i analysen men kom fram till att det 

skulle kräva otaliga sidospår som hade fått oss att tappa blicken från vår problemformulering. Vi 
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är i skrivandets stund tacksamma för att vi hittade tillbaka, efter en viss tid av vilsenhet, men som 

i slutändan mynnade ut till ovanstående analys.  

 

I metodkapitlet skrev vi att vi skulle påminna oss själva om att inte bli färgade av Ellen & allans 

projektetsyfte. Egentligen var det inte projektets syfte eller Hollands m.fl. (2004) omfattande 

teorier som fick oss att tappa fotfästet, utan vår egen glupskhet i sökandet efter visdom.     
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 - Intervjuguide med projektledare/samtalsledare 

Intervjuguide 

Projektledare/samtalsledare 

 

 

A) Kompetens 

1 Hur länge har du varit aktiv inom Rädda barnen? 

2 Vilken erfarenhet har du av Ellen/allan projektet? 

 

B) Gruppernas struktur 

1 Hur skapades dessa grupper? Varför på detta sätt? 

a Varför delar Rädda barnen upp ungdomarna i en Ellen & allan? 

b Reproducerar inte detta de rådande könsrollerna? 

 

1 Vad är syftet med projektet?   

a Används detta projekt ur ett större perspektiv?   

b På vilket sätt kan detta projekt påverka samhället? 

 

1 Hur ser resultatet ut hittills för projektet? Vilken inverkan har projektet gjort? 

a Dokumenterad inverkan? (Finns det dokument att ta del av?) 

b Personlig upplevd inverkan? (Dvs utöver dokumenterad eller icke dokumenterad) 

 

1 Vilka ungdomar deltar i projekt?   

a Vilka ungdomar deltar i projektet i praktiken? 

b Finns det ungdomar som har behov av / vill delta men inte gör detta? Varför? 

c Finns det ungdomar som inte har behov av att delta? Varför? 

 

1 Vilken inverkan har projektledarna på utformandet av projektet?  
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1 Vilken inverkan har samtalsledarnas på projektets lokala utformning? 

a I utformning av projektet? 

b I framställning av projektet? 

c I utförandet av projektet? 

d Som person och subjekt? 

  

7.   Vilken betydelse har dessa faktor (utformning, framställning, utförande och personkemi) för 

projektets rekrytering och resultat? 

 

C) Heterosexuell normativitet 

 

1 Ellen och Allan beskrivs på sin hemsida som en normkritisk grupp. Hur formas 

diskussionen om normer mellan ungdomarna i Ellen respektive Allan? 

a Vilka normer beskrivs?  

b Hur beskrivs normerna? 

c Använder sig ungdomarna av återkommande fraseringar eller ord i beskrivningar 

av normer? 

2 Hur beskriver ungdomarna att de förhåller sig till de normer de beskriver? 

a Finns det ett mönster av vissa typer av argument som ungdomarna använder sig av 

för att beskriva hur normer påverkar dem i det dagliga livet? 

3 Hur beskriver ungdomarna sina upplevelser och känslor av att förhålla sig till normer? 

a Vad för typer av beskrivningar använder sig ungdomarna av? 

4 Finns det normer i dagens samhälle som ungdomarna anser representerar maskulinitet 

respektive femininitet? 

a Vilka typer av ord och beskrivningar använder sig ungdomarna av för att förklara 

vad de anser uppfattas som maskulint och feminint i samhället? 

5 Stämmer ungdomarnas uppfattningar om män och kvinnor överens med normerna om 

vad som är maskulint och feminint? 

a Hur beskriver ungdomarna sin uppfattningar om män och kvinnor? 

b Finns det skillnader mellan män och kvinnor mer än det fysiska? I så fall, vilka? 

c Finns det något typiskt manligt och kvinnligt beteende? 
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d Hur beskriver ungdomarna män och kvinnor respektive manligt och kvinnligt 

beteende? 

6 Var upplever ungdomarna att dessa normer kommer ifrån? 

 

D) Regler och sanktioner 

 

1 Vad är din erfarenhet inom Ellen & allan i ungdomars upplevelser och förväntningar på 

av ett visst beteende i from av osynliga regler? 

a Vad får/bör man göra eller inte göra? 

b Finns det generella beskrivningar av osynliga regler och förväntningar som du 

uppfattar som återkommande i flera samtalsgrupper? 

c Hur beskrivs osynliga regler och förväntningar? 

2 Hur upplever ungdomarna dessa osynliga regler och förväntningar? 

3 Varifrån upplever ungdomarna att förväntningarna och de osynliga reglerna kommer 

ifrån? Kompisar? Familj? Media? 

a Hur upplever ungdomarna att olika typer av källor bidrar till upprätthållandet av 

osynliga regler? 

4 I vilka situationer upplever ungdomarna dessa osynliga regler och förväntningar? 

a Hur beskrivs dessa situationer? 

5 Finns det situationer då dessa regler och förväntningar inte upplevs eller är mindre 

påträngande? 

a Hur beskriva dessa situationer? 

b När uppstår dessa situationer? 

c Varför är regler och förväntningar längre eller högre i olika situationer? 

6 Finns det formella regler som bidrar till de osynliga reglerna/förväntningarna? I så fall, 

på vilket vis? 

7 Upplever ungdomarna att de kan strunta i de osynliga reglerna om de vill? 

a Är det lätt eller svårt att förhålla sig till de osynliga reglerna? 

8 Vad händer, vilka sanktioner uppstår om ungdomarna struntar i de osynliga reglerna? 

9 Beskriver ungdomarna att de, i olika situationer, upplever sig tvingade att själva tvingas 

förhålla sig till och utdela sanktioner för att inte själva råka ut för dem? 
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a I Vilka typer av situationer kan detta ske i? 

b Hur beskriva det upplevda tvånget? 

10 Vilka känslor och tankar brukar ungdomarna beskriva att de upplever som ett svar på 

sanktionerna? 

a Hur beskriver ungdomarna de känslor som uppstår som ett svar på sanktionerna? 
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10.2 Bilaga 2 - Tema intervjuguide/observationsguide 

Intervjuguide/Observationsguide 

Dessa frågor gäller både ungdomarnas betande i diskussionsgruppen 

och deras beskrivna erfarenheter som de delger i gruppen 

 

● Vad för konkreta normer förkommer? Exempel? 

 

● Hur tar normer sitt uttryck i olika situationer? 

 

● Hur upplevs normer och vilka känslor uppkommer i dessa situationer? 

 

● Vad är det som upprätthåller normerna? Vem/vilka upprätthåller dem? 

 

● Vad för typer av sanktioner i normbrytande förekommer? Exempel? 

 

● Hur tar sanktioner i normbrytande sig uttryck i olika situationer? 

 

● Hur upplevs sanktioner i normbrytande och vilka känslor uppkommer i dessa situationer? 

 

● Vad kommer sanktionerna ifrån? Vem/vilka är källan till sanktionerna? 

 

 

 

 

 

 



62 
 

10.3 Bilaga 3 - Intervju med projektledare  

Frida (hänvisas till i transkriberingen som 1) 
 

M - Eeh.. Jag tänkte börja fråga dig då.. Aa, hur länge har du varit aktiv inom Rädda Barnen? 

1 - Det beror på hur man räknar.. Ehhm, för jag började ju vara samtalsledare. 

M - Aa.. 

1 - För.. Ett antal år sen. Men då var jag ju bara aktiv i eee knappt ett år eeeh då. Och sen nu ….. 

har jag väl varit aktiv i knappt ett år till men därimellan har det väl varit ett glapp. 

M - Som projektledare då? 

1 - Aa nu är jag projektledare och tidigare vart samtalsledare. 

M - Aa. Så du.. Dina erfarenheter då är att du har vart både projektledare och samtalsledare. 

1 - Ah precis. 

M - Eehm.... Vi tänkte också det här att.. Som sagt, vi känner ju redan till lite om Ellen och Allan 

men hur kommer det sig att eeh projektet är indelat i tjejgruppen Ellen och eeh killgrupper Allan? 

1 - Eeh, jag har ee. Jag vet faktiskt inte vad det står i stadgarna som sagt men jag har frågat.. Jag 

har själv reagerat på det mycket. 

M - Aah. 

1 - Och diskuterat det. Jag har frågat och fått lite olika så här svar om hur det kommer sig men 

det är ju dels så är det för att det har visats att det blir bäst grupper, det blir bäst diskussioner eeh 

när man har delat upp det. 

M - Bäst diskussioner? 

1 - Alltså att det är lättare för ungdomarna att slappna av och öppna sig. 

M - Mm.. 

1 - Har jag fått höra. Alltså när jag har frågat själv.. Varför det är uppdelat. 

M - Aah, just det. Aah ni hade inte.. När du var samtalsledare så hade ni inga  blandade grupper 

nej?  

1 - Vi hade inga blandade grupper. 

M - Nej. 

1 - Och jag tror inte att det har.. Varit särskilt mycket blandade grupper. 

M - Okej. 

1 - För att syftet.. Från början tror jag väl var väl ändå liksom att.. att med alltså så att säga prata 

om vad kön är, vad genus och aa allt sånt där men att tjejer och killar.... alltså ska utgå ifrån dom 



63 
 

begränsningen som liksom blir socialt på ens eget kön. 

M - Aah. 

1 - Åhh.. Prata om dom liksom. 

M - Aah. 

1 - Förstår du hur jag menar? 

M - Aah exakt.. 

1 - Tänker.. 

M - Så att man lägger fokuset på dom som är aktuella liksom på nått sätt? 

1 - Jaa.. Lite så. 

M - Om det nu e tjejer så e man 1 - Så, så eeh förväntas man vara på ett visst sätt eeh.. 

M - Aah.. 

1 - Från normen och samhället  

M - Aah 

1 - Och att man då diskuterar om dom och är man.. Anses vara kille och känner sig som en kille 

så.. 

M - Aah, just det.. 

1 - Såå eeh förväntas man vara på ett visst sätt. 

M - Aah.. Meeen eeh.. Vi funderade, vi har bland annat skrivit en fråga här då.. Om inte det här 

reproducerar könsroller? Men det kanske det inte gör?  

1 - Du jag har tänkt mycket på det och jag är dubbel.. Det här är ju mina tänkar och jag är väldigt 

dubbel för jag kan tycka på ett sätt att det gör det. 

M - Aah. 

1 - För att man liksom förutsätter att tjejer upplever det såhär och att killar upplever såhär. 

M - Aa. 

1 - På ett sätt som jag inte tycker är riktigt bra. Samtidigt som jag.. kan.. Mina egna erfarenheter 

från ungdomar i dom här åldern är att det är väldigt svårt  att få till det  med tjejer och killar i 

samma grupp. 

M - Aa.  

1 - För att det blir en annan stämning.. alltså.. deeet.. jag har ju träffat alltså det här projektete så 

har jag ju jobbat mycket med ungdomar och den erfarenheten eeh.. har jag verkligen med mig 

liksom att det blir en annan stämning. 
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M - Aa. 

1 - Och vad den beror på det kan man ju diskutera med.. 

M - Aa vad tror du då? 

1 - Alltås jag tror ju mycket att det är.. Jag tror ju mycket på att det.. det är konstruerat liksom 

utav samhället och att man.. man blivit uppväxt på ett visst sätt och därför.. att man beter sig åå 

eeh att eeh.. 

M - I närheten av det eeh andra könet då eller? 

1 - Aah. 

M - Aah. 

1 - Lite så. Det tror jag. 

M - Jag tänkte så att så att.. det blir på något sätt aa man har fått en annan diskussion då.. 

1 - Aaah. 

M - Om det hade vart ee.. Disskussionen hade förändrats. 

1 - Jaa och frågan ee om man.. alltså jag tror att det hade kunnat bli en bättre diskussion kanske 

om man hade haft både killar och tjejer med samma. Men frågan är om man är redo för det i den 

åldern. 

M - Mmm. 

1 - Om man klarar av det. 

M - Och det här är 15-års ålderna va? 

1 - Aa. 14-15. 

M - 14-15. Vad ee. Du som.. Projektledare då lite bättre koll än vad jag har eeh på vad syftet e 

med projektet. Eeeh. Vad vill du.. du som projektledare uppnå med att engagera dig inom det här 

prjektet? 

1- Vad jag vill uppnå? 

M - Alltså. Mm. Nä men jag tänker så här ee inte inte personligen då men eeh i inom Rädda 

Barnens stadgar på något sätt. Inte stadgar men.. Du förstår hur jag menar på något sätt? 

1 - Ja, men alltså så va.. Ja alltså syftet med projektet alltså generellt sätt e ju liksom att.. jag tror 

att det finns uttryckt så här liksom vidga ungdomars handlingsutrymme utifrån normer oo sånt 

där och öka jämställdhetsperspektivet asså tänket och att även att ee att ungdomarna ska få en 

större kunskap  om sina rättigheter utifrån barnkonventionen. Så där.. Tror jag liksom är det stora 

syftet.. Men vad ja tycker e viktigt å sådär de e ju just de här att få redskap att att ifrågasätta 
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normer på ett sätt som man själv.. vill göra. 

M - Mm. 

1- Eee att man funderar kanske att man ändå funderar varför man gör på ett visst sätt. Som man 

själv vill göra.  

M - S-som ungdom? 

1 - Aa. 

M - Eeeh. Sätter fokus på individen då? 

1 - Ja ja precis att dom själva.. asså utan att nån pekar på vad som e rätt o fel.. att man väcker en 

tanke hos dom. Liksom. 

M - Mm. Absolut. 

1 - Och att dom kanske tänker. Jag tror det är jättemycket vunnet om man bara får dom att tänka 

men varför gjorde jag såhär nu. Kan det, ligger det något mer bakom att jag ville göra såhär. 

M - Mm. 

1- Jag tycker att det e jätteviktigt. 

M - I.. asså eee.. Vilken påverkan kan det här liksom ha då i i i helheten utanför projektet tror du 

då? Att man erbjuder den här då kanske möjligheten för ungdomar att få ett större 

handlingsutrymme när det gäller reflektion?  

1 - Eeeh i hel.. Nu förstår jag inte.. 

M - Jag tänkte att.. oom om man nu kan erbjuda det här till ungdomarna då att dom eee  ee får ett 

större handlingsutrymme när det gäller reflektion. Vilken inverkan kan det ha på deras vardag 

liksom på ett sätt? 

1 - Asså ee jag tror ju att de gör att man får en högre självkänsla .. en högre asså ee att man 

kanske vågar ta beslut som man inte hade vågat annars för att man har reflekterat över varför man 

inte vågade ta det beslutet. 

M - Aa just de. 

1 - Eller varför man inte vågar  vara på ett annorlunda sätt än vad man förväntas vara ee sen så 

tror jag på att jag menar nånstans så är det ju dom hör ungdomarna i gruppen som blir mest 

påverkade å berörda liksom.. på ett positivt sätt. 

M - Aa. 

1 - Men jag tror ju också att att börjar någon reflektera o diskutera o så tror ju jag att det sprider 

sig, att det blir ringar på vattnet.  
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M - Aa. Just den självkänsla kan styrkas genom en ett reflekterande handlande. 

1 - Ja, ja det tror jag. Att man vågar göra på ett annat sätt än vad alla andra gör. 

M - Aa just de. 

1 - Inte fel i att göra som alla andra gör men att man reflekterar över vill jag verkligen göra så 

här? 

M - Kan man säga då att det alla andra gör e e normen? Då på något sätt? 

1 - Jaa. 

M - Att man kan.. 

1 - Jaa. 

M - Självkänslan då går utanför normen på något sätt? 

1 - Ja. Precis så menar jag. Bra sammanfattat. Haha. 

M - Eeeh, vi funderade också lite på.. För det här är ju ett projekt som har pågått under längre 

perioder som sagt. Du har ju varit samtalsledare tidigare å nu är du projektledare. Eee, vilket 

resultat av projektet haft. Känner du till det? Eeh. Utifrån din erfarenhet. Alltså har ungdomarna 

lyckats. E det någon.. Upplever du att dom har lyckats få ett böttre handlingsutrymme.. Asså att 

dom kan reflektera mer efter efter dom här träffarna då? 

1 - Jag tror det. 

M - Aa. 

1- Det är såklart väldigt olika från ungdom till ungdom och hur mycket man tar till sig och hur 

mycket sådär. men den gruppen som jag hade där tror jag absolut att dom reflekterade... mer än 

vad dom gjorde innan.  

M - Aa. 

1 - Det är jag ganska nöjd med liksom. 

M - Aa. Det tycker jag du ska vara också. 

1 - Så. Det beror ju på vad man har för vad man har för mål liksom med ellen. Det å vad jag hört 

från andra så.. ofta ger det gott resultat för dom ungdomarna som är med.  

M - Aa. 

1 - Sen finns det ju såklart grupper som inte har blivit lika bra alltså som kanske inte har kommit 

lika långt i reflektioner å å så e det ju men ee.  

M - A det e svårt. 

1 - Det e jättesvårt. Haha.. 
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M - Jag har ju egna erfarenheter. Absolut.. 

1 - Men det tar tid alltså jag tror att det egentligen är först på slutet i våran grupp som det som jag 

kände  amen att att det men det var skillnad från dom första gångerna.  

M - Aa. 

1 - Som man kanske inte hade märkt att det liksom gick åt ett visst håll utan helt plötsligt kände 

man att amen så här var det andå inte första gångerna när vi hade den här diskussionerna. Att 

man tänkte såhär. 

M - Hur hur kommer dig då att man inte upptäcker sånt förrän på slutet?  

1 - För att man är med i processen på ett sätt. Det är svårt att helt ställa sig utanför även om man 

liksom är försöker hålla sig opartisk i diskusisoner och sånt där så är det nog ändå, man dras ju 

med i gruppen liksom. 

M - Aa. När man är en del av.. 

1- Aa. 

M - Mm. Absolut. Vilka ungdomar tror du deltar i det här projektet då? Vilka är det som är 

intresserade av att av att vara med liksom?  

1 - Jag tror väl tyvärr på något sätt säga att det är ungdomar som är intresserade av att vara med 

och redan har en lite tanke kring det här. 

M - Aa. 

1 - Eeh. Jag tror att dom som är inte tänker på det här sättet över huvudtaget kanske inte väljer att 

vara med.  

M - Aa. 

1 - Eller inte.. Dom tankarna kanske inte kommit ännu.  

M - Nej. 

1 - Jag tror det handlar mycket om mognad också. 

M - Aa. Så att det handlar inte egentligen kanske då om vilka som har ett behov av det utan vilka 

som... redan har en... redan kommit till en fas där dom har nån form av reflekterande.. 

1 - Jag tror nog det. 

M - Aa. 

1 - Sen beror det nog på, jag tror det är helt beroende på till exempel hur klimatet blir på en 

rekrytering, på klimatet i i i.. ja vilka anmäler sig. Asså blir det en stämning att alla anmäler sig 

såå ee det nog på ett annorlunda sätt. 
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M - Mm. 

1 - Men dom som kanske går emot lite.. om klimatet om det skulle bli att man inte anmäler sig.. 

då tror jag att det är dom som har börjat reflektera lite.. 

M - Aa just det. 

1 - Jag tror att det ee att rekryteringen kan påverka hur gruppen.. grupprocesserna blir.. Där.. Kan 

spela stor roll i vilka som anmäler sig. 

M - I redan rekryteringen ja..  

1 - Bara att en liten kommentar från nån utav dom coola ee kan göra jättestor skillnad i hur hur 

anmälningarna blir.. tror jag.. Jag menar inte att det är samtalsledarna eller dom som är där och 

informerar alltid som gör det största skillnaden utan att faktiskt det är dom andra eleverna som är 

där liksom.  

M - Så att det finns någon.. skulle man kunna kalla det en viss.. att det finns att det finns en 

hierarki då inom bland barnen i gruppen? 

1 - Aa.  

M - Att det upplevs som att.. nånstans.. att man vill ta en del av den här gruppen å om man är en 

del av den här hierarkin på något sätt? 

1 - Ah mm. 

M - Okej.  

M - Eeeh. Vilken inverkan har du då som projektledare.. på på utformningen av det här projektet? 

1 - Det beror ju på alltså jag menar det finns ju eee alltså väldigt tydliga mallar och så där hur det 

ska hur det ska gå till. 

M - Aa. 

1 - Men sen så upplever jag ändå att det är ganska så fritt ee ee beroende på... vad det finns för 

möjligheter både på.. lokalt och vad det finns för.. alltså nu har ju jag varit ensam projektledare. 

jag tror ju kanske att det hade blivit annorlunda om vi hade varit två.. Då hade vi haft mer tid att 

lägga län vad jag har haft asså och då kan man utforma det på olika sätt. 

M - Så det är beroende av tid och även.. 

1 - Jaa.. 

M - Lokala.. 

1 - Ja lokala möjligheter asså. 

M - Aa.  
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1 - Mycket sådär men det finns ju en mall och ganska tydligt sån som man kan gå efter om man 

vill men jag har ändå upplevt när jag har velat göra lite annorlunda att det inte har vart.. så kan 

man också göra.  

M - Vilken inverkan har tror du, vilken inverkan har.. nej.. har samtalsledare tror du då? På på 

projektet? Ee.. Asså Som nånstans.. vad ska man kalla det gräsrotsbyråkrat eller vad man ska 

säga som ändå står mellan projektledaren å ungdomarna på något sätt? Dom har ju lärt sig något 

från projektledarna.. Fått en viss kunskap och så applicerar man det på gruppen. Vilken inverkan 

tror du dom har då? 

1 - Jättestor inverkan, den största inverkan.  

M - Aa. 

1 - Tror jag att dom har.. Asså beroende på aa. Den största inverkan å forma grupperna asså på 

det sättet utifrån deras egna erfarenheter. 

M - Aa. Så erfarenheter är någonting som spelar roll också alltså ett bagage på något sätt? 

1 - Ja, ja precis.. Å då menar jag inte erfarenheter så som att man har pluggat, hur vad man har 

läst eller vad.. om man har arbetet mycket med ungdomar innan.. Alltså visst det kan spela in 

men det är inte det jag tänker på mest utan mer engagemang och personlighet å...  

M - Mm. 

1 - Hur man själv förhåller sig till dom här grejerna.  

M - Eeh....... Säg till om du vill att jag ska utveckla någonting. Haha. 

1- Mm. Nä, absolut. Haha. Det finns ju mycket att säga om allt. 

M - Aa, j-jag ee.. Tänker lite på tiden också bara jag är.. känner att ee.. jag vill gärna komma ner 

till den här delen. 

1 - Okej! Amen det är bra så att jag vet det också! Haha 

M - Aaa. Jag tänkte det, det glömde jag säga lite grann. Just den första delen tänker vi är vi lite 

intresserade av just strukturen på det på något sätt.. 

1 - Mm. 

M- Och i nästa del så är vi väl mer intresserade av ee.. En öppnare diskussion om lite mer 

erfarenheter  å så.. Men jag tänkte just det.. Vi pratade precis om samtalsledare och att ee.. Alltså 

det finns ju då en utformning som ee som samtalsledaren kan ta till sig och applicera lokalt 

liksom å även en ee en framställning av projektet. Men kan ju kanske framställa projektet som 

samtalsledare på olika sätt. 
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1 - Ja jaa.. Absolut. 

M - Hur tror du det går till ee.. Det är också beroende av erfarenhet och personlighet kanske?  

1 - Jo men hur man är som person, som samtalsledare också såklart.. Alltså vad man har för 

personligheter och även hur man funkar ihop med andra.. Samtalsdelare.. 

M - Aa just det.. Samspelet där emellan. 

1- Samspelet där emellan å om man liksom har en liknande liknande syn på projektet.. 

M - Aa. 

1 - Å vad man vill göra å uppnå. Även syn på normer. 

M - Yes eeh.. Jag tänkte också det.. Eeeh.. I del två här då eeh så funderade vi lite på just eeh det 

är två ämnen egentligen som det kan sammanfattas till och det är så normer och sanktioner inom 

normbrytande på något sätt och det ju två stycken antaganden vi gör.. Att det finns normer och 

att det finns sanktioner mot normbrytande. Eeh, vilka normer tror du förekommer i dom här 

diskussionerna och vilken är din erfarenhet? 

1- I grupperna i just dom diskussionerna?  

M - Lite mer konkret liksom. Vilka aeeh.. Det är ju som sagt en normkritisk grupp.. 

1 - Aah, det ska ju vara det. Så vilka normer är aktuella? 

M - Aah. 

1 - Oj! Alla normer är aktuella. Haha.. 

M - Aah.. Men alltså.. 

1 - Det är ju en ganska bred fråga..  

M - Eeeh... Ja alltså eehh, alltså alla normer är egentligen aktuella tänker jag.. Men det man 

diskuterar mycket är ju just manligt och kvinnligt, alltså könsnormer liksom.. 

1 - Aah. Det är självklart något som förekommer och jag tror även att det förekommer sanktioner 

i dom här  grupperna som man kanske inte ens är medveten om, om man bryter normen. 

M - Du menar inom diskussionerna? 

1 - Aah, absolut.. Det tror jag absolut att det kan göra.. Jag tror liksom inte att, att man inte alltid 

är medveten om alltså, både som samtalsledare och ungdom å alla människor, kanske inte är 

medveten om att man utsätter någon för en sanktion.  

M - Aah. 

1 - Trots att man tror att man inte gör det så kanske man ändå gör det. Kanske att man inte kollar 

på den personen eller att man inte nickar så instämmande.. 
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M - Aa just det. 

1 - För att den det kanske inte stämde överens med precis det jag tycker.. 

M - Som samtalsledare liksom? 

1 - Jaaa..  

M - Aa.. 

1 - Å även inom gruppen så tror jag att det förekommer.. 

M - Aa det är nånting jag kan verkligen känna igen mig i här... 

1- Ja.. Och det är ju så svårt.. En sanktion behöver ju inte vara en så stor grej som att man inte 

över huvudtaget pratar med en person eller att man säger.. uttalar sanktionen på nått sätt.. Det kan 

ju vara väldigt väldigt små grejor tänker jag. 

M - Aah. 

1 - Men som man ändå känner av. 

M - Aa. 

1 - Det kanske kan bero på också precis som du sa att man ee man har olika erfarenheter, olika 

personligheter och att det på det sättet kanske kan påverka att man.. att det påverkar samspelet 

också.. 

M - Ja. 

1 - Inom grupper, mellan ungdomarna och samtalsledarna.. 

M - Ah. 

1 - Absolut. 

M - Hur tar, jag tänker vilket uttryck.. Vad finns det då för uttryck för dom här normerna i 

situationerna, som manligt och kvinnligt som du tog upp? 

1 - Ja men jag tror ju att om man tänker bara hur man ställer en fråga och tar upp en diskussion.. 

Där tar ju sig normer uttryck. 

M - Aa. 

1 - Både att man förutsätter att dom finns och att  hur man ställer asså... Tror jag.. å hela tiden 

haha.. Tror jag.. Alltså i diskussionen man pratar, alltså bara man pratar.. Om vi nu snöar in lite 

på det här med könsroll.. Just att man då, förutsätter att asså att bara för att nån ser ut som en tjej 

upplever sig själv som en tjej asså.. Sånna grejer. 

M - Men eeh.. Jag tänker just... Precis som att.. Normen kan ju även.. Dom snackar.. Det 

diskuteras ju mycket om normer... Och ee stämmer då kanske, stämmer dom här normerna.. 
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Ibland kan man eeh.. samtala om normer som kanske inte förekommer på ett sätt, men som 

upplevs förekomma.  

1 - Aah.. menar du att samtalsledarna...? 

M - Aa. 

1 - Du menar hur dom tror eller hur dom upplever, fast ungdomarna inte tror det.. 

M - Att dom inte upplever det på något sätt.. 

1 - Så kan det nog absolut vara, jag tänker att det är olika.. Det är olika.. Visst det finns ju den här 

generella samhällsnormen som vi upplever som asså så.. 

M - Aa.. 

1 - Det är ju en kultur bara asså i klassen eller i gruppen.. Där det liksom bildas nya normer.. 

M - Aa. 

1 - Eeh.. Å sådär. Och sen e, samtalsledarna även om de är unga samtalsledare är dom ju några år 

äldre och har med sig på ett annat sätt tror jag.. 

M - Dom har med sig fler normer då kanske? 

1- Jaaa.. Kanske lite annorlunda normer.. 

M - Ja..  

1 - Än hur, vad, hur man förväntas ee uppträda på den skolan.. Och just.. Asså så.. 

M - Aa. Men om vi liksom, om vi återkommer då till det här.. eeh.. förekommer det liksom ee 

normer om vad som är maskulint och vad som är feminint? 

1 - Jaa. Det tror jag. 

M - Kan du komma på något exempel tänker jag? 

1- Mm... 

M - Om du nu kan återge det? 

1 - Från min grupp? 

M - Ja, gärna. 

1 - Oj... Jag får nOg tänka lite innan jag kommer på något konkret exempel, vi.. Kom gärna ihåg 

så kan vi återkomma till det. 

M - Aa, visst. Nä men jag tänker också, om vi åter.. går vi vidare.. Vi snackade om det här med 

sektioner också.. Eeh.... Har du, du kanske har något exempel på det istället? Asså hur, hur man 

då ee, inom gruppen, för det är ändå ganska känsliga ämnen att ta upp.. Finns det sanktioner mot 

att det blir känsligt då? 
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1 - Mmm.. Asså.. Eller jag vet inte om det är det här du är ute efter men jag hade liksom en tjej i 

gruppen som hade det ganska tufft hemma.. 

M - Aa. 

1 - Och öppnade sig ganska mycket om det, eller väldigt mycket.. 

M - Aa.  

1- Om hur hon hade det hemma, hur hon upplevde det. Och där, skulle man ändå kunna säga att 

hon blev utsatt  för sanktioner för hon fick inte det gehöret från de andra tjejerna. Dom, vad ska 

man säga.. Dom svarade inte på det på samma sätt som dom svarade på andra saker. Man märkte 

att hon.. 

M - Aah. 

1- Alltså som dom svarade på något som någon annan sagt eller andra saker. 

M - Aa, just det. 

1- Eeeh, att hon också på något sätt kanske öppnade sig lite för mycket mot vad normer i 

gruppen.. 

M - Tillät? 

1 - Tillät och lite för tidigt liksom.. 

M - Så, att då var det.. När hon gjorde detta så var det ingenting som upplystes då? Det var ingen 

som.. ville spinna vidare på det? 

1 - Nej precis, för att annars var det ganska pratsam grupp och det spann vidare på det mesta. 

M - Aa.  

1 - Och det är ju ändå en sanktion tycker jag, att de inte spann vidare på just det. 

M - Varför just det tror du då? Var det för att det blev? 

1 - Jag tror att dom andra.. Dels tror jag att det hade och göra med hennes roll.. i gruppen.. Att 

hon inte umgicks så mycket med dom andra.. 

M - Privat? 

1- Privat liksom.. Tror jag absolut.. Eeeh. Och att det kanske var som jag sa lite för tidigt innan 

dom andra hade öppnat sig på det sättet liksom, som hon ändå gjorde. 

M - Aah just det. men det.. Aa, det blir svårt. Jag tänkte just det. Aeh.... Pratade ni mycket om 

vad, vad som är, det här var ju en tjejgrupp, pratade ni då mycket om vad som var manligt eller 

vad som var maskulint? Var det något som var accepterat att prata om till skillnad från hennes 

privata situation? 
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1- Vi pratade inte jättemycket, alltså om man tänker så här vad dom gick igång på, eller gick 

igång på.. Det var faktiskt ingenting som var jätteintressant.. 

M - Nej.. 

1 - Tyckte dom. Sådär. Jag vet inte om det handlade om vad som inte var accepterat.. Jag tror 

liksom att dom inte var så.. 

M - Dom var inte intresserade att snacka om killar på det sättet? 

1- Jo, om killar.. Men inte om varför killar beter sig på sitt sätt och tjejer på ett speciellt sätt.. Inte 

riktigt på det sättet, dom var inte riktigt där, kan jag känna. 

M - Vad var det största samtalsämnet tänker jag? 

1- Åh herregud vad var det största samtalsämnet? När skolkatalogen kom, det var ju det 

största!Haha! 

M - Haha! 

1 - Då fick vi liksom avsätta 20 minuter till det, haha! Den hade kommit samma dag.. Det var det 

största. Nä men asså det var ju mycket temana liksom. 

M - Aa. 

1 - Det var ju mycket det här vad som är när är det okej att ha sex för första gången. Så det var ju 

ändå, om man tänker lite utifrån normer så var det ju liksom att tjejerna släpper till.. Att, när är 

det, när anses det okej för mig att ha sex. Är det okej att ha sex efter 3 veckor.. Så.. Eeeh.. 

M - Det där diskuterade.. Alltså.. Nu tänker jag det att.. Om du behandlar just det här 

samtalsämnet.. Det kan ju vara olika när man tycker det är okej att ha sex första gången.. Eeh.. 

Fanns det på något sätt sanktioner i det? Jag tänker mig hur det här utspelade sig det här 

samspelet? 

1 - Aah, det fanns det.. Tycker jag.. 

M - Aah.. 

1 - Ja tycker ändå att eeh.. att dom. Att det inte var okej att som tjej ha sex hur som helst..  

M - Nej.. 

1 - Ee..  

M - Och det var nånting dom uttryckte? 

1 - Alltså, inte kanske då är du en slampa? Men jag tyckte i alla fall att man märkte av det.. 

M - Var det stämningen då på något sätt? 

1- Aa.. För vi hade ju diskussioner om just det här och där.. Eeh.. Det sas ju men att jo man ska ju 
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ha det när man vill men man ska ändå inte ha det hela tiden, asså så... 

M - Nej.. Man säger någonting och så tar man tillbaks det? 

1 - Jaa, lite sådär.. Så upplevde jag det i alla fall.. 

M - För att liksom upprätthålla en viss normkänsla ändå.. 

1 - Aah.. 

M - Att man inte brutit för mycket.. Lite grann kanske.. 

1 - Ja lite sådära.. 

M - Kanske till om med norm att inte snacka om det? 

1 - Aah. 

M - Men tror du det, tror du det är en tjejgrej.. Ursäkta, det är ju din privata upplevelse... 

1 - Amen.. v-att det är en tjejgrej? 

M - Att det är någonting som tjejer gör men inte killar gör? Men det var jag i och för sig inte.. 

1 - Att man pratar om... 

M - Nä, men att det inte är okej att prata om sex tänke jag.. Ooo.. debut och sånna saker.. Att det 

är mer accepterat att prata om om man är kille.. 

1 - Att prata om det? 

M - Aa.. 

1 - Det beror nog på, jag tror det beror på vilka sammanhang.. Just dom här tjejerna var ju inte.. 

asså.. hade vi haft en grupp med bara dom som umgicks privat.. så tror jag att det hade varit en 

annan sak. 

M - Aa. 

1 - Nu blev det lite nog sådära att.. 

M - Hur, hur många olika liksom gäng fanns det sådär då? I, i din grupp? Alltså om man ser 

konstellationen. 

1 - Tre tror jag..  

M - Aah.. 

1 - Men framförallt var det väl en tjej som var lite.. Inte utanför.. Meen ee hon, umgick inte med 

dom andra.. 

M - Hon hade ingen tillhörighet med dom andra? 

1 - Precis.. Nä samtidigt som så var det väl hon egentligen som öppnade sig mest... Och vad ska 

man säga. Gick emot normerna mest.. 
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M - Aa. 

1 - Eeh, ee.. Sen så i samband med att man nånstans bryter mot en norm och sanktioner då, kan 

jag tänka mig att det förekommer mycket känslor. 

M - Mm. Och att.. För att det är ju ganska.. Syftet är ju som jag uppfattar det med allan och 

ellen.. Att man ska prata om saker som kanske inte riktigt finns i det öppna rummet..Och då helt 

plötsligt när man börjar tala om det måste det uppstå.. en känslomässig stämning på något sätt? 

Eller? 

1 - Aahh.. Fast ändå inte.. 

M - Var det obekvämt? 

1- Nä det tycker jag ändå inte att det va det asså... 

M - Det blir naturligt, det kändes naturligt? 

1 - Det kändes ganska naturligt? Men det är nog för att övningarna är uppbyggda på det sättet 

som dom är liksom.. 

M - Aa. 

1 - Eeh, och att man ändå är hyffsat vad att prata om sånt.. 

M - Aa. 

1 - Men man märkte ju ändå att det tog stopp liksom också. Svårt att säga konkreta exempel med 

då diskussionerna inte kom längre..  

M - Asså.. Vi pratade lite om det här med att det finns en.. Det kan finnas en viss hierarki inom 

Rädda Barnen grupper också.. Hur såg det ut i sånna hierarkier när det gäller sanktioner då? 

Fanns det någon som kanske inledde mycket samtal och då var det okej liksom? 

1 - Det var framförallt två stycken som inledde väldigt mycket och pratade väldigt mycket och 

gärna... o tyckte att det här var jätteroligt. 

M - Aa. 

1 - Eeh.. Och som ee nog också .. jag tror att dom la normerna ganska mycket.. 

M - Aa. Så det är nånstans liksom en meta-norm.. 

1 - Aa, men lite så.. 

M - Aa.. Så att ee... Då finns det ju en viss norm inom gruppen och en viss, vissa människor som 

utövar ett visst normsystem inom gruppen.. tror du att  det finns.. dom har ju självklart med sig 

normer också.. 

1 - Aa.   
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M - ..In i gruppen.. Som kommer utifrån.. Vad tror du det kan bero på? Vart kommer dom här 

normerna ifrån? 

1 - Från ee.. Asså de e ju livet  man har utanför skolan också.. Att man har en viss norm i skolan, 

en viss norm i klassen och en viss norm i kompisgänget kanske.. 

M - Som var specifik för just den här skolan eller? 

1 - Jo, men visst.. Jag tror en generell norm för hur man ska bete sig I Sverige finns ju.. 

M - Aa. 

1 - Men jag tror ju att den kan skilja sig från olika skolor, det exempel var skolan ligger. 

M - Aa.  

1 - Vad man har med sig hemifrån när man kommer till skolan. 

M - Aa. 

1 - Om man har en liknande uppväxt eller liknande hemmasituation så tror jag att man, att 

normerna blir på ett visst sätt. 

M - Hur, påverkar det här gruppen tror du? 

1 - Aah. Det tror jag. 

M - På vilket sätt? Allsrå om man som, om man har en viss norm  inom sin familj och så kommer 

man till gruppen, hur påverkar det gruppen tror du?Har du något exempel på det? 

1 - Ja men att man beter sig utifrån den, den normen.. 

M - Men går det ihop med alla andra normer i gruppen? 

1 - Ja ibland, man anpassar ju sig liksom...när man kommer.. Jag tror ju att det beror på  hur man 

känner sig själv, om man vågar gå emot den normen i gruppen för dom känner nog ganska snabbt 

av känslan.. Hur är normen, hur gör vi här? Och så beter man sig på ett annat sätt när man är 

hemma eller med några andra. 

M - Så man har liksom olika normsystem på något sätt? 

1 - Aa. 

M - Aa det är klart. 

1 - Man har liksom olika roller inom grupper man ändå tillhör i heLa sitt liv, i hela systemet. 

M - Aa.. Det påverkar både den stora nivån och den lilla nivån liksom..? 

1- Aa. 

M - Men tror du, tror du att er närvaro som samtalsledare påverkar normsystemet då? 

1 - Aa, absolut! Det tror jag. 
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M - Ja. Hur då? 

1 - Alltså både, tror jag att man sänder ut signaler som man inte vill göra, asså nånstans att det 

ändå märks vad man har för personliga åsikter i det hela även om man inte uttrycker dom verbalt 

så tror jag att det märks av. Sen så kommer man ju ändå in som en äldre person som en förebild 

och då vill man ju bete sig på ett visst sätt. 

M - Jag tänker på det av mig egen erfarenhet ee, så har det ju inte förekommit så mycket 

killgrupper. 

1 - Nej! 

M - Varför tror du att det är så? 

1 - Både för att det är svårt att få tag i manliga samtalsledare, eller kanske framförallt tror jag.. 

För att vad jag har hört så har det inte varit svårare att få ihop killar när det väl har funnits 

samtalsledare. 

M - Aa. 

1 - Nu har jag ju inte jättestor erfarenhet av detta, jag har kanske haft en handfull grupper 

liksom.. Så att ee.. Men det har ju kommit igång grupper när det väl har funnits manliga 

samtalsledare.. 

M - Aa. Jag tänker, eller aa.. Jag tänkte ifall det va att det kanske.. Det här kanske är ett projekt 

som är mer intressant för tjejer i 15-års åldern än killar.. Tror du på det? 

1 - Det som.. Njae.. Jag tror ju inte att det e den största anledningen till att det.. Sen så började 

det ju med Ellen, med bara... Det började ju med tjejgrupper liksom.. 

M - Okej.. 

1 - Och anledningen att Allan började var ju att det efterfrågades. 

M - Jaa. 

1 - Men varför finns inte det här för killar, det kom ett intresse liksom.. Att man förstod att det 

fanns ett intresse för det.. Jag tror att den största anledningen är att det är svårt att få tag i 

samtalsledare.. 

M - Så det handlar inte om att killar inte är intresserade av att prata om saker och normer.. 

1 - Alltså jag tror normerna ser ut så.. Att killar inte lika gärna vill prata, men jag tror inte riktigt 

på det.. 

M - Nej.  

1 - Eeh. faktiskt.. Men eeh, sen såklart att det finns ju kanske.. Killar förväntas vara på ett visst 
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sätt, att man inte ska prata och inte ska tycka att sånt här är intressesant.. 

M - Man vill upprätthålla en sån.. 

1 - Ja, men kommer det väl ut killar som är lite äldre som informerar om det här.. Vill ni vara 

med, det här är skitkul.. Vi fikar och vi tjötar.. Så tror jag inte det e nått större problem att få ihop 

killar till det..  

M - På vilket tror du, på vilket sätt tror du att man som samtalsledare bör hålla sig till normen då? 

För att kunna rekrytera ungdomar? Är det viktigt tror du? 

1 - Åh det var intressant.. Ja det kanske det nog vara.. Kanske faktiskt.. Det kan ju, asså om man 

bryter normen allt för mycket och för tidigt så kanske dom ser en som underlig liksom.. Om det 

är det första man göra.. Ja.. Kanske.. Att det skulle kunna påverka negativt.. Alltså att det blir en 

sanktion mot.. 

M - Att det är ingen norm man känner igen eller.. 

1 - Precis att man inte kan identifiera sig då.. 

M - Aa visst, identifiera sig ja.. 

1 - Aa, tänker jag.. 

M - Aa.. 

1 - Spontant.. 

M - Tror du att det är ett avgörande moment i projektet då? Just rekryteringen?  

1 - Ja, det tror jag.. 

M - Eller tror du att det mer är nånting som etableras eftersom deras upplevelse att det här kanske 

inte var något för mig.. Eller Var det någon som skedde senare i gruppen? 

1 - Både och tror jag.. Tror att det är ganska avvgörande i rekryteringen hur många som anmäler 

sig.. Eller det är väldigt avgörande annars kan man inte köra igång en grupp men jag tror att det 

är väldigt avgörande, precis som du sa, inte bara hur samtalsledarna lägger fram det och hur det 

blir utan vad det är för stämning i gruppen när man kommer, precis vad som varit innan.. Jag tror 

sånt spelar jättestor roll. 

M - Aa.. Neej, jag känner mig väldigt nöjd. 

1 - Haha..Vart det något mer du tänkte på annars? Vad var det jag skulle återkomma till? 

M - Äe, det var ett exempel på normer som kanske förekommer i gruppen.. om du hade något 

specifikt exempel? 

1 - Just det..  
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M - Som du tänkte på alltså.. Förutom det här du sa.. En sexdebut.. sexdebut var ju ett, en norm 

som diskuterades.. 

1 - Aa.. Men asså vad det fanns för normer mer.. Det var ju en väldigt heterosexuell norm i 

gruppen.. 

M - Aa.. 

1 - Det var det ju.. 

M - Hur hanterade ni det då? Som samtalsledare på ett sätt? 

1 - Vi uttryckte oss som att det inte var självklart att man skulle vara ihop med en tjej eller en 

kille. 

M - Var det nånting som var tyligt? 

1 - Det hade vart intressant att fråga dom.. 

M - Aa. 

1 - Tycker jag, meen.. Vi hoppades ju på det.. Men sen hur det mottogs den är en annan.. Det vet 

jag inte om dom tyckte att det var tydligt.. Eller om dom reagerade på det liksom.. 

M - Hur uttryckte ni er då då? 

1 - När man hade påstående och sånt, i dom övningarna att man inte säger att man alltid kör att 

Sanna är kär i Pontus eller sådär lalala.. Eller att man säger att ett förhållande.. Att man inte alltid 

säger pojkvän, att man kan säga partner.. 

M - Aa.. 

1 - Men det var.. 

M - Det är kanske ingenting man tänker på instinktivt nu.. Ifall man säger partner..  

1 - Men vi tänkte ju på det mycket, men jag vet inte hur dom om dom reagerade på att vi inte sa 

pojkvän.. 

M - Nej..  

1 - Eller så, men det hade ju varit lite.. Det var ingenting som kom upp att nån sa men hallå ni 

säger såhär hela tiden.. 

M - Hur tror du att ee att dom påverkas av just ett sånt där språkbruk.. Tror du ordet partner är 

något dom kan relatera till? För jag tänker just dom ungdomarna jag har träffat kanske inte 

använder ordet partner.. 

1 - Nej.. 

M - Jag vet inte, det e kanske nånting dom lägger märke till just det ordet..  
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1 - Jag vet faktiskt inte.. 

M - Nej.. 

1 - ..om det var det.. Jag kommer lite ihåg hur vi uttryckte oss och sen stod det i materialet.. Där 

står det olika liksom.. 

M - Aa.. Just det.  

1- Jag upplevde att dom inte reagerade så mycket på det. 

M - Nej. 

1 - Och det är ju intressant att tänka om det är både, om det är för att de själva är så inställda på 

den här heteronormen asså, att man inte ens tänker på att det skulle kunna vara på annat eller om 

det e för att man.. att det är så vanligt att man pratar så idag.. 

M - Nej.. Aa.. 

1 - Det e.. Alltså varför det inte kom upp.. Att vi.. Det är faktiskt intressant. 

M - Eeeh, var det någon situation som var extra besvärlig.. Extra känslosam på något sätt? Alltså 

såhär att ni pratar om något specifikt ämne som blev väldigt.. 

1 - Asså det här med vänner tycker jag.. Var nig det som var mest sådär tycker jag.. Asså hur man 

e en bra vän, eller framförallt när man inte är en bra vän.. 

M - Aa.. 

1 - Som handlade om konflikter om det. Den gånger var väldigt intensiv så.. Men det absolut 

mest känsliga var när en tjej öppnade sig väldigt mycket kring hennes hemsituation.. Vilket dom 

andra inte uppfattade eller inte tyckte var så.. Eller att hon bröt en norm liksom..  

M - Aa.. Det var ingenting dom kunde.. Uppmärksamma.. 

1 - Nej, dom gjorde ju inte det.. fast dom ändå var ganska duktiga på att uppmärksamma mycket 

annat.. Att det blev.. 

M - Dom kanske inte ville uppmärksamma det.. Eller tror du dom gjorde det aktivt eller på nått 

sätt inaktivt för att dom inte hade något intresse eller för att sanktionera det på något sätt? 

1 - Jag vet inte om det var medveten.. En medveten sanktionering.. 

M - Nej.. 

1 - Men det blev ju det,  eller vad man ska säga.. 

M – Aa.. Eee.. När hon inte fick det gehöret som dom andra fick när dom pratade.. Men ee vad 

det beror på.. jag tror som sagt.. jag tror inte att det var medvetet.. Ee.. Men eehh.. 

Det var ingen som sa det ut som att.. Måste vi snacka om det här, det är så personligt? 
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1 - Nej, det blev bara så att det dödade diskussionen..  

M - Det var inget såhär, hur känslosam du blev? 

1 - Nej, alltså det var ingen som sa det ut. Men både jag och min samtalsledarpartner eller vad 

man ska säga.. Kände ju att det var att det blev en situation nånstans.. Det är svårt att dra upp för 

det var inga jättetydliga hymplingar med ögonen eller.. För det tror jag inte att dom skulle ha 

gjort.. Liksom.. Men man kände det ändå.. Det är svårt att förklara.. Men det kändes.. 

M -Aa.. 

1 - ..att det var. 

M - ..Stämningen.. Ja, att det blev nått annat.. 

1 - Ja, inte dålig stämning men att man kände av.. Men.. Ja nämen precis, det var ju ingen som 

fortsatte.. Asså diskussionen som dom brukade göra..  

M - Aa.. Bara kollar så att jag verkligen spelade in det här.. 

1 - Jahaha.. Ska vi köra om? 

M - Äeeh.. Den e igång.. A just det att köra om.. 

1 - Haha.. 

M - Det hade vart.. 

1 - Det kanske hade blivit bättre? 

M - Nae.. 42 minuter.. 

1 - Å jävlar! Oj.. Haha.. Är du nöjd nu? 

M - Jag är nöjd! Jag tänkte till och med över en timma.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

10.4 Bilaga  4 - Observationsanteckningar 

Tillfälle 3 

Även idag dök bara två av killarna upp, samma som sist. De verkade entusiastiska och glada, 

trots snörusket. Vi hade bara en timme på oss detta tillfälle och vi började med att prata lite 

strösnack med dem. Bland annat om snön och om att äga, dvs att slå sönder en snöboll i huvudet 

på någon annan. Kontexten uppgick dock inte ifall de var i samtycke eller elakheter.  Under tiden 

vi sitter och småpratar kanackar det på dörren och jag öppnar, utanför står ett tjej gäng och 

fnittrar. De vill komma in säger de och jag meddelar dem att tyvärr är det bara för killar och att 

det funnits en tjejgrupp tidigare. En av tjejerna säger att hon vill säga hej då till en av killarna och 

hon ropar på honom. Hon kallar hon om ett smeknamn och jag ber henne stanna i dörren, han 

kommer smått skamsen bort till dörren och hon ger honom en kram och säger att de syns senare. 

Vi pratar vidare om vädret om hur kallt det är och annat småsnack. 

Vi börjar med att introducera övningarna som vi tänkt göra. 

 

Övning 1: 

 -Vi bad dem beskriva hur en kille ser ut för att en tjej skall tycka han är snygg. De sa att han 

skall vara muskulös och ha tvättbräda. De sa även att han gärna skall vara längre än tjejen de 

gillar tjejer. Vi frågade dem ifall man skall ha något speciellt intresse och då sa de att man inte 

skall vara datornörd. En datornörd är mesig, tjock och disträ. De sa ifall läraren frågar 

datornörden en fråga svarar han förvirrat som om han sov.   

- Vi fortsatte med att fråga hur en tjej ser ut som killar gillar, hon skall vara snygg men de sa 

samtidigt att det inte spelar någon roll ifall hon är schysst. I början kanske man tänker på det men 

sedan bryr man sig inte.    

- Vi frågade hur en kille ser som andra killar gillar varav på det skrattade något. De beskrev 

honom som en kille som solar solarium varje dag och också är vältränad.  Vi pratade vidare om 

Anton Hysén. Hur ser Anton ut? (de visst att han var homosexuell) 

  

Övning 2  

Anton tyckte de passade in på denna profil. Vi pratade om att man har i samhället en syn på hur 

homosexuella ser ut som faktiskt inte stämmer, SL pratade mest killarna lyssnade. Att det kan 

bero på media. Vi jämförde med att ifall Zlatan kom ut som heterosexuella hade ingen skrivit om 
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det men att med Anton blev det en stor grej. Detta var inget som kilarna tyckte var konstigt i och 

med att majoriteten är heterosexuella. Vi pratade mer om hur Antons pappa Glen hade bemött sin 

sons homosexualitet och om att han gjort detta på ett konstigt sätt. 

  

Killarna höll med att han verkade bemötta detta konstigt. Jag berättade bland annat om en 

incident där Glen hade skämtat om sin sons sexuella läggning på twitter som anspelade på 

analsex. Detta tyckte killarna var väldigt uppseendeväckande kanske mest över att tala om 

analsex och att man fick bilder i huvudet inte så egentligen mycket över själva historian. 

Anekdoten handlade om att analsex är ett straff för den som blir utsatt för det och att detta är en 

skev bild i samhället. Vi frågade killarna ifall de var obekväma i att snacka om detta men de sa 

att de inte hade några större problem med ämnet bara att det tycktes kände att ämnet var 

främmande. Vi betonade att detta är okej att tyckt att homosexualitet är främmande men inte okej 

att säga att det är äckligt. En av killarna sa rakt ut att han fick äckliga bilder i huvudet. 

  

Övning 3 

I denna övning satt vi oss tillsammans vid ett bord och killarna fick var sin penna. De skulle 

tillsammans skapa en stereotypisk tjej så som killar tycker om henne. Genast blev de ett väldigt 

flamsigt klimat, på ett bra sätt. Killarna skrattade och hade svårt för att hålla sig för skratt. De 

småkivades om vem som skulle börja måla och kom överens om att ena killen skulle börja som 

annars skämtar mycket. Tjejen som de målade fick till slut en markerade former så som rumpa 

och bröst. Killarna hade inte tillräckligt självförtroende att lägga några större detaljer på ansiktet 

förutom att hon hade långt hår. De frågade oss även ifall det var sommar eller ifall de var vinter 

varav på vi svarade att de fick välja själva. Tjejen blev därefter klädd i short shorts och linne med 

markerade bröstvårtor till killarnas stora underhållning. Vi frågade ifall många tjejer har sådan 

shorts och killarna svara på att en del har det och andra inte, jag upplevade de som 50/50 typ. 

Även fötterna på tjejen blev uttalade små och händerna blev dem också små. 

 

I nästa övning skulle de måla en kille. Han fick smala ben och en bred överkropp, till en början 

muskulösa armar men inget påtagligt i bild väg dock påpekade de att han skulle ha detta. Han 

fick mohawk som frisyr och ögonbryn som slutade något neråt i ett aggressivt uttryck. Han blev 



85 
 

klädd i jeans med markerade fickor på utsidan, bälte, och en tight t-shirt (egentligen efter min 

fråga ifall den var tight eller inte). Fötterna blev förstorade efter en redigering. 

 

När vi efteråt jämförde bilderna frågade vi om ögonbrynen på killen men inte på tjejerna varav på 

de la till ögonbryn på henne och gjorde killen ögonbryn mindre aggressiva då vi påpekade detta. 

Även händerna på killen förstorades då vi påpekade skillnaden. Vi frågade även ifall de medvetet 

hade gett tjejen långt hår varav på det sa att detta hade de tänkt på. 

 


