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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine boys’/young 

men’s forming of masculinity and gender identity and how 
discussions around gender stereotypes and conceptions 
represents themselves in contemporary youth novels. 

 
Gender theory based upon R.W. Connell’s theoretical 
framework which discusses masculinities in plural is used. 
The theory helps to analyse forming and change in gender 
patterns and masculinities. The method used is idea analysis 
and my supply for analyse is constructed on the basis of 
Connell’s four ideal types. 

 
The main question is: How is forming of masculine identity 
illustrated in contemporary youth literature and how does 
this image position towards conceptions of gender 
stereotypes? The material comprises eight novels published 
in Sweden 2005 and 2006. The selection of material is made 
from the internet source www.boktips.net  a cooperation 
between public libraries in Sweden, coordinated by the 
Swedish Arts Council (Kulturrådet) and Västra Götaland 
Regional Library (Regionbibliotek Västra Götaland)  

 
The investigation reveals the complexity and the main 
characters’ ambivalence in forming of masculinity. Gender 
stereotypes and discussions occur in the material often in 
relations to body and appearance. The results distinguishes 
from earlier research were the homosocial relations 
appeared as a significant component for forming of 
masculine identity.  
 

Nyckelord: maskulinitet, manlighet, mansforskning, identitetsskapande, 
genus, ungdomslitteratur, litteratursociologi 
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1. Inledning 
 
I denna uppsats kommer jag att undersöka samtida skönlitterära ungdomsböcker ur ett 
genusperspektiv med fokus på bilden av pojken/den unge mannen. Det maskulina 
identitetsskapandet är centralt i undersökningen. Inom biblioteks- och 
informationsvetenskap faller uppsatsen inom ramen för kollegie 1 (Bibliotek, kultur och 
information i ett samhällsperspektiv) då jag använder ett litteratursociologiskt 
perspektiv med utgångspunkt i hur samhället skildras i litteraturen.  
 
I detta kapitel kommer jag att ge en kort bakgrund till genusperspektivet. Jag kommer 
också att presentera problembeskrivning samt syfte, frågeställningar och avgränsningar. 
Jag redogör också under 1.2 Definitioner och begrepp för två begrepp som förekommer 
tidigt i uppsatsen.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Genusperspektivet är ett könsneutralt perspektiv och handlar om studiet av våra 
uppfattningar om manligt och kvinnligt. Begreppet genus står för det sociala könet, till 
skillnad från det biologiska könet. (Johansson, 2000 s. 23) Det sociala könet är socialt 
och kulturellt konstruerat. Med detta menas att vi redan från födseln socialiseras in i 
vårt genus. Det finns skillnader i vilka förväntningar som ställs på oss beroende på 
vilket biologiskt kön vi föds till och detta påverkar oss hela livet. Vad som anses 
kvinnligt respektive manligt är fast förankrat i vår kultur och sociala värld. Genus blir 
således en del av vårt identitetsskapande tidigt då vi på ett eller annat sätt är tvingade 
att förhålla oss till den kategori vi blir tilldelad och definierad utifrån. Genus är inte en 
fast kategori utan omvandlas ständigt i en dynamisk process tätt sammankopplad med 
de samhälleliga och kulturella förändringarna. Ett samhälles utveckling, eller 
omvandling, innebär ofta utveckling och omvärderande av normer och värderingar som 
uppfattningarna om kvinnligt och manligt utgår ifrån. Historisk genusforskning som 
intresserat sig för hur man under olika perioder karaktäriserat maskulint och feminint 
skvallrar om den föränderlighet som begreppen innehar. 
 
Trots framsteg för jämställdhet finns det i Sverige fortfarande skillnader kvar då det 
gäller kvinnor och mäns möjligheter i livet. Skillnader som inte är betingade av det 
biologiska könet utan härrör från sociala och kulturella uppfattningar om kvinnor och 
män. För att kunna förstå de mekanismer som bidrar till detta är det nödvändigt att 
undersöka hur genusskapandet upplevs och framställs på flera plan och utifrån flera 
olika källor. Frågor kring jämställdhet, feminism och genus har haft fokus inställt på att 
skildra och visa på kvinnors utsatthet, historia och vilka bilder som förmedlas av 
kvinnor och feminitet. Mannen och maskulinitet har setts, och ses fortfarande inom 
vissa kretsar, som mindre viktigt att undersöka. Mannen har varit överordnad kvinnan, 
maskulint överordnad feminint, under en stor del av vår historia. Som idéhistorikern 
Ronny Ambjörnsson skriver i inledningen till sin bok Mansmyter. James Bond, Don 
Juan, Tarzan och andra grabbar (1999) har man “inte sett mannen för bara män. (…) 
Det manliga har sammanfallit med det mänskliga” (Ambjörnsson 1999, s. 7) Utifrån ett 
genusperspektiv menar jag att manligheten är ett minst lika viktig område att 
undersöka. Genusperspektivet handlar inte om att undersöka mäns ”bragder” utan att 
undersöka manligheten som kategori. Ur ett samhälleligt perspektiv har forskning inom 
detta område mycket att tillföra. Genom att ställa bilden av mannen i centrum kan vi 
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lära oss att se och förstå de mekanismer som skapar och skapat en kategori som varit/är 
normerande i samhället och hur denna kategori bidragit till att upprätthålla samhälleliga 
mönster. Maskuliniteten som kategori hänger samman med feminiteten som kategori. 
Dessa två förutsätter varandra och är båda lika nödvändiga i skapandet och 
upprätthållandet av samhälleliga normer. Det är även viktigt att visa på de bilder av 
mannen som avvikit från den normerande manligheten. Dessa påverkar och är 
påverkade av den normativa bilden av mannen och är således en komponent i skapandet 
och upprätthållandet av en social och kulturell ordning. Utifrån detta ser jag manlighet 
och maskulinitet som ett område som är både viktigt och intressant att undersöka. 
 
Jag ser ungdomstiden som en identitetssökande och identitetsskapande period. Det är 
ett skapande inte helt utan komplikationer under en tid då vi kanske är som mest 
mottagliga för intryck som formar oss och som vi bär med oss till senare i livet. 
Ungdomsböcker som uttryckligen vänder sig till unga kan ses som ett medie där 
diskussioner kring de tankar man har som ung förs. Sett ur ett samhällsperspektiv bidrar 
ungdomsboken, som litteratur i övrigt, till att diskutera, ifrågasätta, producera eller 
reproducera kulturella och samhälleliga normer och värderingar. Detta gör det också 
viktigt att undersöka ungdomsboken och vilka bilder denna förmedlar. 
 
Mitt val av ämne kan ses mot bakgrund av mina tidigare litteraturvetenskapliga studier 
och mitt intresse för genusfrågor och genusvetenskap. Dessa är samtidigt en del av min 
förförståelse. 
 
Ämnet är relevant för biblioteks- och informationsvetenskap då det berör frågor som är 
av största vikt för litteraturförmedlingen som riktar sig till ungdomar. Skönlitteratur 
bidrar till skapandet och förståelsen av sig själv. Litteraturen speglar samhället vi lever 
i och kan säga något om både uppfattningen av pojkar/unga män och bidra till 
pojkars/unga mäns uppfattningar av sig själva. Bibliotekariers medvetenhet om hur viss 
litteratur kan tolkas och hur dessa tolkningar svarar mot uppfattningar, stereotyper och 
diskurser som finns i vårt samhälle är viktigt. Samhälle och litteratur är tätt 
sammankopplade och det är viktigt att undersöka dessa kopplingar och lyfta fram 
tolkningar ur olika perspektiv. Mitt bidrag är ett perspektiv och jag vill med detta 
inspirera eller ”irritera” till att presentera fler undersökningar inom detta område. 
 
1.2 Definitioner och begrepp 
 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för två begrepp som är av vikt för min 
undersökning. Att tidigt klargöra för definitionerna för dessa begrepp är nödvändigt då 
de kommer att förekomma redan inledningsvis i uppsatsen. 
 
Ungdomsbok 
 
Att definiera kategorin ungdomsbok kan vara problematiskt. Redaktörerna Vivi 
Edström och Kristin Hallberg definierar i boken Ungdomsboken. Värderingar och 
mönster (1984) kategorin ungdomsbok som ”den för ungdomar utgivna och 
marknadsförda prosaberättelsen. Den ställer för det mesta en eller flera ungdomar i 
centrum för handlingen och är också på andra sätt gestaltad med inriktning på unga 
läsare.” (Edström & Hallberg, 1984 s. 7) Vad man menar med unga läsare kan också 
vara en källa till diskussion. Jag har valt att utgå ifrån internetsidan www.boktips.net, 
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som vänder sig till bland annat unga läsare och till bibliotekarier, i mitt val av material. 
Jag har valt att utgå från den åldersindelning som finns på www.boktips.net och därmed 
sidans implicita definition av ungdomsböcker. 
 
Identitet 
 
Begreppet identitet kan tyckas självklart. Jag menar dock att det är viktigt att tydliggöra 
vad jag menar med begreppet då det har en central betydelse i min undersökning. 
 
Vi talar ofta om identitet som något fast och oföränderligt. Med ett konstruktivistiskt 
synsätt kan identiteten ses som något vi hela tiden skapar och omskapar. Inom social- 
och kulturantropologi kan identitet förstås som: ”personers eller gruppers egen 
identifikation som tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation” 
(Nationalencyklopedin, www.ne.se [2007-04-18]), man menar då kulturell identitet 
eller etnisk identitet. I denna undersökning handlar det om enskilda karaktärers 
identitet. Identitet kan ses som en: ”medvetenhet om den egna personligheten, dvs. 
innehållet i alla de erfarenheter under livet som efter hand format den egna 
personligheten” (ibid.) Begreppet kan förstås som en persons självbild eller upplevelse 
av sitt jag: ”Identiteten ingår i individens jagstyrka, som för sin utveckling är beroende 
av att uppväxtförhållandena kan skapa trygghet och sätta gränser mot orealistiska krav, 
så att den framväxande identiteten kan bekräftas.” (ibid.) Här handlar det om 
uppfattningen av identitet som något som ska växa fram och som kräver de ”rätta 
förutsättningarna” för detta. Jag menar att identitetsskapandet är beroende av flera 
komponenter och kan ta sig flera olika, vitt skilda uttryck under en persons liv. 
Identiteten är således alltid något som skapas och inget som ligger i oss från början. 
Vårt självmedvetande och upplevelse av vårt jag omskapas ständigt i relation till andra 
och i relation till våra erfarenheter. 
 
Begreppet genusidentitet ska ses som den självbild eller medvetenhet om sitt själv/jag i 
relation till de föreställningar om genus som finns. Genusidentiteten ska ses som en 
komponent i det ”övergripande” identiteten och är liksom denna inte fast utan i ständig 
omvandling. 
 
1.3 Problembeskrivning 
 
Ungdomsboken vänder sig till unga och bidrar till unga människors skapande av 
identitet och förståelse för sig själva och världen omkring dem. Hur vi formas och själv 
formar vår identitet, påverkas av vilka intryck vi får och tar del av omedvetet eller 
medvetet. Uppfattningar om manligt och kvinnligt, maskulint och feminint är faktorer 
som påverkar vårt identitetsskapande. Kopplat till ett genusperspektiv bidrar litteratur, 
som så mycket annat i vårt samhälle, till att definiera oss som genus. Men litteratur kan 
också bidra till kritik och omskapande av genusmönster, samhälleliga strukturer och ett 
ifrågasättande av nuvarande genusordning. 
 
Jag vill undersöka bilden av maskulinitet i nutida skönlitterära ungdomsböcker. Min 
övergripande frågeställning är: 
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Vilken bild förmedlas av pojkars/unga mäns maskulina identitetsskapande i samtida 
skönlitterära ungdomsböcker och hur ställer sig den bilden, eller bilderna, mot 
genusstereotypa föreställningar? 
 
Jag har valt att dela upp denna huvudfrågeställning i tre delfrågeställningar som jag 
kommer att presentera nedan.  
 
1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte är att analysera åtta stycken samtida skönlitterära ungdomsböcker. Jag vill 
undersöka vilken bild av maskulinitet kopplat till pojkar/unga mäns identitetsskapande 
som förmedlas i dessa böcker. Det är alltså pojkar och unga mäns upplevelser och 
aktiviteter som står i centrum för min analys. Mitt syfte är också att se på vad sätt 
ungdomslitteraturen behandlar frågor som berör maskulinitet och genusskapande och 
om diskussioner och problematiserande av genusstereotypa föreställningar 
förekommer. 
 
Bibliotek är en samhällelig institution som i många fall förmedlar ungdomslitteratur 
och har kontakt med läsarna. Att som bibliotekarier ha kännedom om och delta i 
diskussionen kring vilka bilder som förmedlas genom litteraturen är viktig. Att 
undersöka dessa bilder bidrar till en förståelse för de samhälleliga aspekterna som de 
litterära uttrycken bidrar till och är en del av. 
 
Frågeställningar 
 

- Vilka bilder av maskulinitet finns i ungdomslitteratur idag? 
- Hur uttrycker och/eller skapar de manliga huvudpersonerna sin genusidentitet i 

dagens ungdomslitteratur? 
- Finns det genusstereotypa föreställningar i dagens ungdomslitteratur och/eller 

diskuteras den genusstereotypa maskuliniteten? Om det finns en diskussion hur 
tar den sig uttryck? 

 
1.5 Avgränsningar 
 
Mitt problemområde är, som jag redogjort för ovan, genus med inriktning maskulinitet 
och maskulinitetsskapande i ungdomslitteratur. För att klargöra vad jag specifikt ämnar 
undersöka inom problemområdet krävs en beskrivning av avgränsning vilken jag 
kommer att presentera nedan. Fler avgränsningar framförallt i relation till materialet 
och urvalsprocessen kommer jag närmare att redovisa i avsnitt 4.2 Urval och material. 
 
Jag har valt att avgränsa problemet för undersökningen till att omfatta pojkars/unga 
mäns maskulinitetsskapande i ungdomslitteratur. För att få en tydlig bild av de 
identitetsskapande processerna har jag inriktat mig på huvudpersonerna då det finns 
möjlighet att få en bättre, tydligare och mer enhetlig bild av dessa än andra karaktärer i 
en bok. Eftersom det handlar om pojkar/unga mäns identitetsskapande i 
ungdomsböcker kommer jag att använda böcker där huvudpersonen är en pojke eller 
ung man i, eller strax innan, tonåren. 
 



 9 

Jag kommer att inrikta mig på ungdomslitteratur som är utgiven på svenska. Några av 
böckerna är översatta från ett annat språk än svenska och skrivna av författare från ett 
annat land än Sverige. Jag har valt att utgå från det år böckerna för första gången utgavs 
i Sverige på svenska. Att böckerna är översatta har ingen större inverkan på min 
undersökning. Som nämnts avser jag att undersöka samtida ungdomslitteratur som 
utgivits i Sverige på svenska och vilka bilder av maskulinitet som dessa förmedlar. Var 
boken är producerad spelar således mindre roll då det är bilderna som dessa förmedlar 
som är av intresse. Den kulturella kontexten i vilken böckerna är skrivna kan bidra till 
hur bilderna ser ut, samma sak gäller den kulturella kontext i vilken de läses. Det är 
dock inte produktionskontexten eller läsarna som står i centrum i min undersökning 
utan de bilder böckerna förmedlar här. Studien har ett litteratursociologiskt perspektiv 
med inriktning på hur samhället skildras i litteraturen. Utifrån detta har jag valt att bara 
använda mig av realistiska framställningar och därför valt bort sci-fi, deckare, fantasy, 
historiska romaner etcetera. 
 
Jag har även avgränsat mitt problem till att omfatta samtida ungdomslitteratur och 
kommer således att utgå från böcker som är utgivna så nära i tid som möjligt. Detta 
eftersom jag vill undersöka hur genus och maskulinitetsskapande skildras i 
ungdomsböcker utgivna i Sverige idag. 
 
1.6 Disposition 
 
I uppsatsens kapitel 1. Inledning ger jag först en bakgrund till vad området jag avser 
undersöka samt en ingång till problemet. I 1.2 Definitioner och begrepp presenterar jag 
två begrepp som förekommer redan tidigt i uppsatsen. Under 1.3 presenterar jag min 
problemformulering. Problemformuleringen utmynnar i 1.4 Syfte och frågeställningar 
där jag presenterar mitt syfte och min övergripande frågeställning, vilken specificeras 
med tre delfrågeställningar. I 1.5 Avgränsningar avgränsar jag problemområdet. 
 
I kapitel 2 Tidigare forskning redogör jag för den tidigare forskningen inom området. 
Jag har delat upp detta kapitel i tre underkapitel vilka utgår ifrån tre olika områden 
inom vilka de enskilda forskningsbidragen skrivits. Ämnet är disciplinöverskridande 
vilket gör att undersökningar skrivna inom olika discipliner är av vikt för min studie. 
Uppdelningen görs på detta sätt för att ge en överblick av hur området ser ut, vilka 
inriktningar som finns samt hur de olika bidragen positionerar sig inom respektive 
område. Uppdelningen är också ett försök till att ge en överblick av ett brett 
forskningsfällt. 
 
Kapitel 3. Teori är uppdelat i 3.1 Mans- och maskulinitetsforskning där jag presenterar 
området maskulinitets- och mansforskning på ett mer ingående sätt för att därefter gå in 
på mitt specifika teoretiska perspektiv i 3.2 Genusteori Connell. Jag väljer sedan att 
redogöra för Connells teori under 3.3, 3.4 och 3.5. 
 
I kapitel 4. Metod presenterar jag det litteratursociologiska området inom vilket denna 
uppsats ryms. Den idéanalytiska metoden presenteras under 4.2 och jag konstruerar 
analysapparaten utifrån denna och mina frågeställningar under 4.3. I 4.4 presenterar jag 
mitt material och redogör för urvalsprocessen. 
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Under kapitel 5 analyserar jag materialet och kopplar detta till frågeställningarna. 
Böckerna analyseras separat i avsnitt 5.1 till 5.8. I underkapitel 5.9 presenterar jag 
resultaten och knyter dessa till de tre delfrågeställningarna.  
 
I kapitel 6. Diskussion och slutsatser sammanfattar jag mina resultat och slutsatser. Jag 
diskuterar och problematiserar också mina resultat i förhållande till den tidigare 
forskningen. På detta sätt avser jag att placera min undersökning i relation till annan 
forskning inom området. Slutligen ger jag förslag på fortsatt forskning och i kapitel 7. 
Sammanfattning sammanfattas uppsatsen. 
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2. Tidigare forskning och litteratur 
 
Det finns mycket forskning om barn- och ungdomslitteratur och genus. Det är dock lite 
mer sparsamt då det gäller genusperspektiv med fokus på pojkar/unga mäns 
genusskapande, åtminstone inom litteratursociologin. Inom sociologi förekommer det 
däremot vilket föranleder en presentation av några sociologiska undersökningar i detta 
kapitel. Jag har även tittat på några litteratursociologiska undersökningar. 
 
För att få en överblick har jag valt att dela in kapitlet i avsnitten 2.1 Sociologisk 
forskning, 2.2 Litteraturvetenskaplig och litteratursociologisk forskning och 2.3 
Biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. Detta för att ge en bild av hur 
forskningen inom samma område men olika discipliner gestaltar sig och för att visa på 
områdets bredd samt var min undersökning positionerar sig i relation till den tidigare 
forskningen. Det finns förvisso några undersökningar som är svåra att placera vilket gör 
denna uppdelning tämligen kritisk. Några undersökningar kan sägas både vara 
sociologiska och historiska samt en undersökning, i likhet med min, både biblioteks- 
och informationsvetenskaplig och litteratursociologisk. Antologierna som presenteras 
under 2.1 har också några litteraturvetenskapliga inslag även om de på det stora hela 
handlar om sociologiska undersökningar. Jag menar dock att uppdelningen ger en bild 
av hur undersökningarna positionerar sig i förhållande till varandra och hur min 
undersökning positionerar sig i förhållande till dessa. 
 
2.1 Sociologisk forskning 
 
George L. Mosse är professor emeritus i historia. Hans bok The image of man. the 
creation of modern masculinity (1998) behandlar den moderna maskulina stereotypens 
födelse under andra hälften av 1700-talet och utveckling fram till idag. Den maskulina 
stereotypen, som ska ses som en idealtyp, har mycket gemensamt med Connells 
idealtyp hegemonisk maskulinitet som jag kommer att presentera mer ingående nedan. 
Den maskulina stereotypen kan ses som en: ”totality based upon the nature of man´s 
body” (Mosse, 1998 s. 5) Den tränade, uthålliga och disciplinerade manskroppen blev 
ett ideal för civilisation, de fysiska och moraliska värdena och normerna i en ny tid. 
Mosse menar att konstruktionen av den moderna maskulina stereotypen är 
sammankopplad med det då nya borgerliga samhället. Som en symbol för det nya 
samhället innehöll idealet också en fasthet som behövdes i denna omvandlingarnas tid: 
”Modern society needed order, but it needed a certain dynamic as well. Social 
hierarchies were being challenged by the new forces unleashed by the industrial 
revolution” (Mosse, 1998 s. 34) 
 
Mosses bok är intressant då den ger en bred historisk ram och utgångspunkt för tankar 
kring maskulina stereotypers uppkomst, utveckling och funktioner i ett samhälle. Som 
ett ideal skapas den maskulina stereotypen i en dialog med ”countertypes” 
motstereotyper. Resonemanget liknar Connells resonemang kring maskuliniteter där 
den hegemoniska maskuliniteten skapas i relation till ”det andra”, det som inte besitter 
de egenskaper som tillskrivs den hegemoniska och normerande maskuliniteten. Mosses 
forskning tjänar i förhållande till min undersökning som ett exempel på forskning som 
behandlar den maskulina stereotypen i ett historiskt perspektiv. Även om min uppsats 
behandlar samtida bilder av maskulinitet ger Mosses forskning en historisk bakgrund 
till en maskulin idealtyps uppkomst och hur denna idealtyp under tider har verkat, 
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inverkat och omskapats. Forskningsbidraget är därför av vikt för min undersökning då 
den bidrar till en förståelse för normativa bilders uppkomst och förankring i det 
allmänna medvetandet. 
 
Professor Victor J. Seidler har i flera undersökningar behandlat genus med inriktning 
män och maskuliniteter. I boken Transforming masculinities Men, cultures, bodies, 
power, sex and love (2006) skriver han att vi måste tänka om hur vi har föreställt oss 
sekularisering. Den vita europeiska mannen har haft tolkningsföreträde under senare del 
av vår historia, vilket medfört ett sätt att tänka kring religion och sekularisering. Den 
vite mannens tolkning har tagits förgivet:  
 

Held within the grip of a pervasive rationalist modernity, it has been difficult to appreciate what 
are too easily defined as ’non-rational’ aspects of thinking, feeling and behaviour (…) Rather 
than assuming that emotions, feelings and desires are ‘non-rational’ and so threats to objective 
thinking, we need to question rationalist humanist traditions that have failed to recognise how 
we hurt and undermine others and so show them a lack of respect through failing to validate 
their emotions and desires as much as their ideas, thoughts and opinions. (Seidler, 2006 s. xxii) 

 
Seidler lutar sig mot Foucaults tankar om makt som något som inte utgår från en 
enskild central punkt i exempelvis ett samhälle, utan något som hela tiden genereras 
inom kollektivet. I ett samtidsperspektiv menar Seidler att nya relationer mellan 
”sekulära” och ”religiösa” identiteter lyfter frågor av både regional och global 
betydelse. I syftet knyter han bland annat till diskussioner och stridigheter som förts i 
kölvattnen av 9/11. Maktaspekten är viktig men det krävs att man i studiet av 
maskuliniteter, för att få en större förståelse, vidgar perspektivet till att omfatta kultur 
och religion etcetera. Seidler ställer de samtida uppfattningarna om maskulinitet i 
centrum. Problematiseringen av uppfattningen om nutida maskuliniteter i relation till 
uppfattningar kring klass och etnicitet gör undersökningen intressant för mig då jag 
avser att undersöka vilka bilder som förmedlas av samtida maskulinitetsskapande. 
Seidlers undersökning bidrar med ett samtidsperspektiv samtidigt som den också 
behandlar maskulinitetsskapande och uppfattningar om maskuliniteter i ett bredare 
internationellt perspektiv.  
 
I boken Sexualitetens omvandlingar. Politisk lesbiskhet, unga kristna och 
machokulturer (2003) samlar redaktörerna Thomas Johansson, professor i 
socialpsykologi vid Göteborgs universitet, och Philip Lalander, docent i sociologi vid 
Högskolan i Kalmar, några djupstudier som rör sig kring frågor om sexualitet, kön och 
ungdom. Syftet med boken och de samlade djupstudierna är: ”dels att ge läsaren en 
inblick i den generella diskussionen kring dessa frågor, dels att presentera en rad 
djupstudier av specifika ungdomsgrupper och miljöer”. (Johansson & Lalander, 2003 s. 
7) Studierna är sociologiska och har alla ett genusperspektiv. Några av texterna i boken 
är särskilt intressanta för min undersökning. Jesper Andreasson, doktorand i sociologi 
vid Lunds universitet, skriver i undersökningen Brudar, bärs och bögar - Maskulinitet 
och sexualitet i en enkönad miljö om maskulinitet i en enkönad miljö. Homosocialiteten 
står alltså i fokus och Andreasson menar att den manliga gemenskapen ofta innehåller 
en rå jargong ofta riktad mot kvinnor. Den manliga gemenskapen sker på så sätt på 
bekostnad av respekten för kvinnor. Gemenskapen tjänar också som en förberedelse för 
ett inträdande i den manliga sfären (Sexualitetens omvandlingar, 2003 s. 34-36) 
 
Nils Hammarén, doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet, skriver i sin 
studie i samma bok Horor, players och de Andra – Killar och sexualitet i det nya 
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Sverige att killarna i hans undersökning kryssar mellan olika former av 
manskonstruktioner. I en koppling till R.W. Connell diskuterar Hammarén de 
undersökta killarnas delaktighet i den maskulina hierarkin. Hammarén menar att 
killarna i undersökningen inte kan förkroppsliga den hegemoniska maskuliniteten och 
kryssandet mellan flera olika former av maskulinitet visar också att de inte intar en fast 
och tydlig kategori (Sexualitetens omvandlingar, 2003 s. 101) 
 
Undersökningarna i antologin berör maskulinitet, genuskonstruktion och sexualitet 
vilket gör bidragen av intresse för min undersökning då det perspektiv jag har 
behandlar dessa ämnen. Alla studierna är gjorda i Sverige under det tidiga 2000-talet 
och är således exempel på forskning om maskulinitets- och identitetskonstruktion 
skapas omskapas och ifrågasätts i dagens samhälle. 
 
Antologin Manlighetens omvandlingar: ungdom, sexualitet och kön i 
heteronormativitetens gränstrakter (2005) samlar ett antal undersökningar som 
behandlar manlighet utifrån ungdom och sexualitet. Thomas Johansson skriver att det 
saknas en problematisering av bilden av ”den unge mannen”, vilket bidrar till att stärka 
en endimensionell bild och därmed skapa stereotyper (Johansson, Manlighetens 
omvandlingar, 2005 s. 10) Anja Hirdman, doktor i journalistik vid Stockholms 
universitet, skriver att en verklig dekonstruktion av maskulinitet kräver mer än att se 
olika maskuliniteter och att fokus på den offentliga mannens agerande riskerar att 
upprätthålla en polarisering. Istället är det viktigt att söka efter de komponenter som 
inte passar in eller överensstämmer med denna offentliga manlighet (Hirdman, 
Manlighetens omvandlingar, 2005 s. 145) Bidragen i antologin visar på att det 
förekommer komplexa och motsägelsefulla sätt att förhålla sig till maskulinitet och att 
det också förekommer förändringar i balansen mellan killar och tjejer (Johansson, 
Manlighetens omvandlingar, 2005 s. 12) De genusstereotypa egenskaperna är på så sätt 
inte alltid fasta. Bilden av den unge mannen omgärdas av en mängd stereotyper som 
skapats utifrån föreställningar som inte har en förankring i verkligheten. Bidragen i 
antologin problematiserar dessa stereotyper och ger samtidigt en inblick i nutida 
maskulinitetsforskning med fokus på unga mäns identitetsskapande vilket gör den 
viktig för min undersökning. 
 
I antologin Rädd att falla. Studier i manlighet (1998) presenteras ett antal studier inom 
området mansforskning. I inledningen skriver Thomas Johansson, då docent i sociologi 
och universitetslektor i kulturstudier i Växjö, att mansforskning idag inte enbart måste 
beskriva och handla om män och deras liv. Istället måste mansforskningen ägnas åt 
”teoriutveckling och empiriska studier som kan visa på nya sätt att förhålla sig till det 
maskulina”. (Johansson, Rädd att falla, 1998 s. 15) Forskningen måste: ”problematisera 
vår syn på manlighet och få oss att upptäcka nya infallsvinklar.” (ibid.)  
 
Ambivalens i det maskulina identitetsskapandet är något forskningen återkommande 
visar på. I antologin berör både Johansson och Jari Kuosmanen, doktorand vid 
Institutionen för socialt arbete i Göteborg, detta. Det finns flera vägar och flera 
möjligheter för det maskulina identitetsskapandet. Kryssandet mellan olika maskulina 
identitetskategorier och de många förhållningssätt som erbjuds bidrar till att många män 
känner en ambivalens. Nya vägar för identitetsskapande erbjuder möjligheter som inte 
funnits tidigare men de olika förhållningssätten som erbjuds bidrar också till kluvenhet. 
I uppföljaren Sprickor i fasaden. Manligheter i förändring (2001) menar författarna 
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Claes Ekenstam, fil. dr. i idé- och lärdomshistoria samt forskare och lärare vid 
Göteborgs universitet, Thomas Johansson och Jari Kuosmanen, socionom och forskare 
vid institutionen för socialt arbete i Göteborg, skriver att den tidigare antologin på 
många sätt fokuserar det negativa i manligheten/manligheterna. Kanske visar detta 
också på vilken inriktning forskningen tidigare haft då det handlat om att synliggöra de 
problem som finns och funnits med vissa delar av maskuliniteten/manligheten. Att 
tillåta en mer komplex bild av maskulinitet att komma fram i forskningen bidrar, menar 
författarna, till en verkligare eller ”sannare” bild av män. Att visa på mångfalden och 
också de positiva dragen i maskuliniteten/maskuliniteterna samt att ge en mer objektiv 
bild av maskulinitetsskapande, bidrar inte bara till en större förståelse och 
verklighetsförankring, det öppnar även för mäns möjlighet att identifiera sig. 
Författarna vill utifrån detta visa på manlighetens komplexitet och att även till synes 
traditionella bilder av manligheten/manligheter rymmer delar som ofta inte är belysta 
och som går emot tidigare föreställningar om manlighet/maskulinitet. De båda 
antologierna är viktiga för min undersökning då de framförallt ger det en bild av det 
breda forskningsfältet mans- och maskulinitetsforskning samt en viss insikt i vilka 
studier som hittills gjorts. Från ett fokus som inneburit medvetandegörning av 
maskulinitet som kategori har forskningen flyttats mot att problematisera denna 
kategori och man börjar i och med detta allt mer att tala om olika maskuliniteter och 
olika vägar för maskulint identitetsskapande. I förhållande till min undersökning ger de 
båda antologierna exempel på liknande forskning och en ingång till flera olika analyser 
av maskulint identitetsskapande och den komplexitet detta skapande ofta innehåller.  
 
2.2 Litteratursociologisk- och litteraturvetenskaplig forskning 
 
Kerry Mallan forskare vid School of Cultural and Language Studies, QUT (Queensland 
University of Technology) skriver i artikeln Men/Boys Behaving Differently: 
Contemporary Representations of Masculinity in Books for Young People (2001) att 
uppfattningar om maskulinitet som ett stabilt och oföränderligt fenomen på senare tid 
har börjat ifrågasättas. Detta leder till en omstrukturering av begreppet och en insikt i 
dess faktiska historiska föränderlighet. Mallan kopplar till Connells teorier om 
maskuliniteter i plural. De övergripande frågorna Mallan ställer är:  
 

How are writers for young people contributing to critiques of masculinity (and gender generally) 
through strategies of parody, self-reflexivity, and subversion? In reading these fictional 
accounts, does a more serious account of current anxieties lie beneath their playful surfaces? 
How might students benefit from an engagement with these and other texts in terms of their 
developing understandings of gender in general and masculine subjectivities in particular? 
(Mallan, 2001 s. 2) 

 
Frågeställningarna kan tyckas breda då de inte bara omfattar texterna i sig utan också 
hur läsarna, i detta fall elever, uppfattar texterna. Artikeln är trots detta relevant för min 
undersökning då Mallan, liksom jag, undersöker representationer av maskulinitet i 
samtida ungdomsböcker. 
 
Mallan menar att fiktion aldrig kan sägas representera verkligheten. Dock kan 
skönlitteratur ses som representationer av värderingar och kulturella normer. Studiet av 
litteratur göra oss medvetna om de i många fall dolda normerna och värderingarna, 
menar Mallan. 
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Nya kvinnliga hjältar och manliga ”mjukare” hjältar har inte bidragit till en 
omformulering av det traditionella manliga hjälteidealet i litteratur och film som vänder 
sig till unga, menar Mallan och exemplifierar med några böcker utkomna under det 
sena 1990-talet för att visa på glorifierandet av ett traditionellt manligt heroiskt ideal, 
ett ideal som på många sätt kan ses som en paradox. Mallan exemplifierar med Heroes 
av R. Comier (1998) där individualismen hos den manliga hjälten kan ses som en del av 
styrkan, samtidigt som: 
 

this individualism is reflective of the character’s sameness to other men. In other words, 
individualism in terms of the introspective, reserved, observant male protagonist can function 
independently as long as the masculine subject remains essentially one of the boys and his 
sexuality or ethnicity is not an issue. Individualism, therefore, operates within strict parameters 
(Mallan, 2001, s. 3)  

 
Den homosociala gemenskapen blir i detta avseende en förutsättning för det maskulina 
identitetsskapandet. I de fall där ett ifrågasättande av en traditionell manlig hjältetyp 
blir ifrågasatt av författaren förblir de homosociala banden starka. (Mallan, 2001 s. 5) 
Mallan menar dock att det pågår en förändring av det traditionella manliga hjälteidealet.  
 
Temat män som beter sig som kvinnor återkommer inom roman och filmvärlden, menar 
Mallan. Dessa bilder befäster och reproducerar ofta ett ideal som inte ifrågasätter en 
traditionell stereotyp maskulinitet. Män som uppför sig som kvinnor framställs här 
ibland som groteska, ofta på ett sätt som gränsar till komik. Samtidigt visas den 
skapade motsättningen mellan maskulint och feminint genom detta: 
 

the emasculation of the male through his domestication or feminisation is another means by 
which the opposition between men and women is portrayed; it also creates a divide between 
‘real’ men and ‘not-real’ men (for example, the man who decides to take domestic 
responsibilities seriously may be considered as not being a real bloke but a ‘wuss’. (Mallan, 
2001 s. 8) 

 
Mallan visar på flera typer av maskulinitet som dels ställer upp på, dels ifrågasätter en 
traditionell maskulinitet. Det finns i bilderna av männen, i de maskuliniteter de 
representerar, ofta en medvetenhet om vad de, exempelvis genom ett ifrågasättande, 
riskerar. I de böcker Mallan analyserar finns alltså en medvetenhet om den maskulina 
(och feminina) konstruktionen. Karaktärerna är medvetna och förhåller sig till 
konstruktionen på ett eller annat sätt. Implicit förekommer det således en diskussion 
kring genus i materialet. I relation till min undersökning är detta intressant att ha i 
åtanke då jag utifrån mina frågeställningar just vill undersöka om och i så fall hur 
eventuella diskussioner om genusstereotyper tar sig uttryck i mitt material. Mallans 
undersökning tjänar, i förhållande till min studie, som ett exempel på tidigare forskning 
inom området. Undersökningen kan också sättas i ett internationellt perspektiv då den 
ger ett exempel på vilken forskning som bedrivits inom området utanför Sverige. 
 
I antologin Ways of being male. Representing masculinities in childrens literature and 
film (2002) återfinns John Stephens, professor i engelska vid Macquarie University, och 
Rolf Romørens, forskare i nordisk litteraturvetenskap vid Høgskolen i Agder, studie 
Representing masculinities in Norwegian and Australian young adult fiction i vilken 
författarna gör en komparativ studie mellan Norsk och Australiensisk 
ungdomslitteratur. Författarna jämför hur maskulinitetskonstruktion uppstår i några 
ungdomsböcker. Resultaten sätts mot bakgrund av de olika ländernas syn på och 
medvetenhet om genus. Författarna menar att texterna erbjuder vägar och flera möjliga 
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maskulinitetskonstruktioner. De föreställningar om maskulinitet som framkommer är 
färgade av de vägar som erbjuds och som texterna visar på (Stephens & Romøren, 2002 
s. 232) Vidare skriver författarna att den homosociala gemenskapen i de undersökta 
böckerna bidrar till en klyfta mellan vänner (av manligt kön) och flickvänner (Stephens 
& Romøren, 2002 s. 228) Den homosociala gemenskapens betydelse för det maskulina 
identitetsskapandet återkommer i flera undersökningar, både inom litteratursociologin, 
litteraturvetenskapen och sociologin, varav flera exempel tas upp i detta kapitel. 
Stephens och Romørens studie är av värde för min undersökning då den tar upp 
maskulinitetsskapande i skönlitterära texter. Även om det i detta fall inte handlar om 
enbart film och litteratur som vänder sig till ungdomar utan till barn menar jag att 
studien är ett bra exempel på tidigare forskning som ligger nära det område jag avser 
undersöka. I diskussionen kommer jag att koppla mina resultat till den tidigare 
forskningen. Stephens och Romørens studie kommer i det fallet att tjäna som ett 
perspektiv mot vilken mina resultat kommer att sättas. Precis som övrig tidigare 
forskning bidrar studien till att ge mig fler synvinklar och ingångar till 
diskussionen/diskussioner kring maskulinitetsskapande, då framförallt med fokus på 
pojkar/unga män. 
 
I avhandlingen Ideologies of identity in adolescent fiction. The dialogic construction of 
subjectivity (1999) undersöker Robyn McCallum, doktor vid Department of English, 
Macquarie University, ungdomslitteratur med fokus på framställningen och skapandet 
av identitet och subjektivitet. Den teoretiska utgångspunkten är Michail Bakhtins tankar 
om den polyfona romanen, subjektivitet, språk och berättande. McCallum menar att 
personlig identitet är en process hos den enskilda individen. Denna är beroende av och 
får inflytande från det omgivande samhället genom språket. Dialogen sker mellan den 
enskilde och samhället, den enskilde och andra individer eller i den dialog som uppstår 
i läsning mellan läsaren och texten. Utifrån termerna objekt, subjekt och agent menar 
McCallum att individen kan ses som både subjekt och agent. McCallum skriver att det 
är viktigt att ha interaktionen mellan samhället, andra individer och texten i åtanke i 
studiet av ungdomslittertur: ”ideas about and representations of subjectivity are always 
inherent in the central concerns of this fiction: that is, in the concerns with personal 
growth and maturation, and with relationships between the self and others, and between 
individuals and the world, society or the past.” (McCallum, 1999 s. 256) Detta är något 
att ta fasta på också i min undersökning. McCallums studie visar på hur 
identitetsskapande framställs i skönlitterära ungdomsböcker vilket gör den intressant 
för min undersökning då perspektivet delvis är detsamma. Även om McCallum inte har 
ett genusperspektiv menar jag att det fokus på identitetsskapande och hur detta 
framställs i ungdomsböcker som McCallum har ändå är av vikt för min undersökning 
då jag behandlar just bilder av identitetsskapande. Avhandlingen ger också insikt i hur 
forskning inom området ungdomsböcker bedrivits på internationell nivå, samt en insikt 
i vilka metoder som kan användas i studiet av de bilder av identitetsskapande som finns 
i litteratur. 
  
I Marika Andræs litteraturvetenskapliga avhandling Rött eller grönt? Flicka blir kvinna 
och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944 (2001) undersöks som 
titeln antyder de pojk- och flickböcker förlaget B. Wahlström gav ut under 1914-1944. 
Syftet är ”att kartlägga hur äldre och nyare uppfattningar om könsnormer uttrycks” 
(Andræ, 2001 s. 18) detta med en jämförande ansats. Andræ menar att pojk- och 
flickböcker fyller ”en funktion i det som kallas könskonstituering” (Andræ, 2001 s. 19) 
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Könskonstituering handlar i detta fall om de identitetsskapande processer som uttrycks 
genom böckerna. Dessa kopplas till könsnormer och värderingar. Det handlar i Andræs 
fall om det socialt konstruerade könet vilket jag benämner genus.  
 
En av utgångspunkterna i avhandlingen är att det föreligger ett samband mellan 
litteratur och samhälle (Andræ, 2001 s. 19) Men det är inte ”sambanden mellan 
könskonstruktionen i berättelserna och könskonstitueringen i samhället (eller hos 
enskilda individer)” som undersöks, utan texterna ses som ”exempel på 
könskonstitueringens mekanismer. ” (Andræ, 2001 s. 21) 
 
Pojk- och flickböckernas uppfostrande tendenser är klart urskiljbara under den 
undersökta perioden. Dock skiljer sig bilderna mellan pojk- och flickböckerna åt. De 
kvinnliga karaktärerna i de tidiga flickböckerna är handlingskraftiga och inte passiva, 
men de inpassas i slutet av böckerna i den traditionella patriarkala ordningen. 
Pojkboken och dess manliga karaktärer förändras under den undersökta tiden. Intressant 
är att nya och gamla manliga ideal ett tag tycks leva sida vid sida i pojkböckerna. I 
äventyrsböckerna (vilket är merparten av de undersökta pojkböckerna) är länkningen 
mellan det gamla och nya idealet så ”smidig, att mansidealet föreföll vara evigt 
detsamma”. (Andræ, 2001 s. 239) Med tiden sker dock en förskjutning från ett 
upphöjande av vuxna auktoriteter till att söka sig till en jämnårig åldersgrupp. 
 
Sammanfattningsvis menar Andræ att pojk- och flickboken visar på skilda normer och 
värderingar som baseras på skilda könsnormer med utgångspunkt i den borgerliga 
familjen. I flickans fall handlar det om vägen mot vuxenlivet som hemmafru i ett 
heterosexuellt äktenskap, något som med tiden tycks blir svårare att upprätthålla i och 
med att fler kvinnor går ut i arbetslivet. Äventyret står i centrum i pojkboken, men det 
finns begränsningar. Bredvid äventyraren som manligt ideal i pojkböckerna finns också 
gentlemannen ”som signalerar civilisation, moral och ansvar. Berättelserna 
representerar därmed både en frist från ett väntande borgerligt samhällsansvar och en 
förberedelse för det”. (Andræ, 2001 s. 244)  
 
Andræs avhandling är av betydelse för min uppsats då den anlägger ett genusperspektiv 
på ungdomsböckerna där bilder som visar på huvudpersonernas utveckling av en 
genusidentitet och internaliserande av samhälleliga normer står i fokus. Avhandlingen 
ger också ett historiskt perspektiv på området ungdomsbokens utveckling i Sverige. 
 
Litteraturvetaren Åsa Stenwall undersöker i sin bok Den förvirrade äventyraren (1996) 
fem manliga finlandssvenska författares romaner. Skildringarna och undersökningen 
fokuserar på hur det var att växa upp till man under 1970- och 80-talet. Författarna i 
relation till texten är central i undersökningen, något som skiljer Stenwalls 
undersökning från min studie. I undersökningen kopplar Stenwall till sociologiska 
perspektiv. 
 
Stenwall visar på en ny bild av manlighet hos författarna, men frågan är om den bilden 
är positiv: ”De manliga 50-talsfödda prosaisterna skildrar (…) mycket ofta män som 
lever i en social och psykisk kokong” de ”är mycket bra på att reflektera, analysera och 
abstrahera men dåliga på att leva i ett konkret socialt sammanhang.” (Stenwall, 1996 s. 
157) Flera av huvudpersonerna i de undersökta romanerna visar på en psykisk och 
social hemlöshet. Detta kombineras med en manlighet som inte är fast och som verkar 
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osäker för dem själva. Identitetssökandet pågår i många fall romanerna genom. 
Grunden till karaktärernas känsla av hemlöshet ligger i moderniteten med dess 
förändrande effekter på samhället, menar Stenwall. Den manlighet denna generation 
har fötts och fostrats in i har ingen hemvist i moderniteten: 
 

Gemensamt för författarna är att de skriver mot en fond av vad Thomas Ziehe kallat 
’sönderbruten totalitet’. Strategierna för överlevnad tycks inte längre kunna sökas i det 
traditionella samhället eftersom det i sig själv håller på att luckras upp. Vi befinner oss i den 
häftiga strukturomvandlingens tid (Stenwall, 1996 s. 161) 

 
Stenwalls undersökning är intressant för mig då den handlar om bilden av manlighet i 
skönlitterära ungdomsböcker. Även om det handlar om litteratur utgiven under 1980-
talet är undersökningen av vikt då den behandlar en period som trots allt inte ligger så 
långt ifrån den period jag avser undersöka. Dessutom liknar det litteratursociologiska 
perspektivet det som anläggs i min undersökning. 
 
Bilden av ungdomsboken som en fostrande institution berörs i flera undersökningar om 
barn- och ungdomsböcker under tiden fram till 1960-talet, men också efter. Förutom 
Andræs avhandling finns ett antal översiktsverk som behandlar barn- och 
ungdomsbokens utveckling. Vivi Edström och Kristin Hallbergs bok Ungdomsboken. 
Värderingar och mönster (1984) samlar ett antal uppsatser vilka behandlar 
ungdomsbokens utveckling i förhållande till värderingar och mönster som dessa 
förmedlat. Lars Furuland, professor i litteratursociologi, och Mary Ørvig, bibliotekarie 
och före detta företrädare för Svenska Barnboksinstitutet, översiktsverk Utblick över 
barn- och ungdomslitteraturen (1986) samlar texter om barn- och ungdomsboken 
utveckling, skrivna av forskare och författare inom området. Här finns avsnitt som 
behandlar könsroller i barn- och ungdomslitteratur och ett avsnitt som innehåller texter 
ungdomskultur och ungdomsboken. Båda verken är skrivna på 1980-talet och är kanske 
inte så aktuella. Flera av texterna är trots det intressant och kan ge en ingång till 
forskningen som bedrivits kring barn- och ungdomsboken. 
 
Litteraturvetaren Ulla Lundqvists undersökning Tradition och förnyelse svensk 
ungdomsbok från sextiotal till nittiotal (1994) är av intresse för min undersökning. 
Lundqvist skriver att en av avsikterna med boken är att ”fylla några av de besvärande 
luckorna i kartläggningen av ungdomsbokens utveckling” under 1980-talet (Lundqvist, 
1994 s. 16) I centrum för undersökningen står åttiotalsrealismen. Lundqvists 
undersökning bidrar till min förförståelse då det gäller ungdomsbokens utveckling i 
Sverige under de senaste decennierna. Vidare väljer Lundqvist som jag tagit upp, att 
fokusera på åttiotalsrealismen. Det är alltså realistiska ungdomsböcker som står i 
centrum. Detta är av intresse för min undersökning då jag valt att fokusera på böcker 
som är realistiska till sin art. 
 
Identitetssökande och frigörelse är återkommande teman i ungdomsboken under den 
undersökta perioden. Lundqvist menar att det riktades viss kritik mot: ”ungdomsbokens 
(ofta bristande) ’konstnärlighet’” (Lundqvist, 1994 s. 277) under perioden, men att 
detta förändras. Lundqvist menar att ”författarna har vågat lämna det tillrättalagda i 
såväl språk som komposition och känsloklimat och alltmer närma sig ett ’vuxet’ 
förhållningssätt till sin diktning för unga”. (ibid.) Lundqvist berör i vissa av analyserna 
könsrollsaspekter även om det inte är något genomgående. 
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Den tidigare forskningens tendens att peka på de negativa aspekterna av manligheten 
och nödvändigheten av en mer nyanserad diskussion kring maskulinitet/maskuliniteter 
är något lektorn och litteraturvettaren Torbjörn Forslid ger uttryck för i boken Varför 
män – om manlighet i litteraturen (2006). Boken kan ses som en mer 
populärvetenskapligt hållen undersökning av manlighet i framförallt svensk litteratur 
och film. Forslid menar att det maskulina identitetsskapandet är något som framförallt 
har varit en homosocial företeelse och att gruppens betydelse för den maskulina 
konstruktionen varit viktig. Han pekar på flera av de undersökta karaktärernas tendens 
att eftersträva och genomdriva enskilda projekt som ibland kan göra att de avskärmar 
sig från omvärlden. Forslid menar att många män, både i fiktion och verklighet på 
grund av detta känner: ”längtan efter gemenskap och samhörighet”. (Forslid, 2006 s. 
12) det är denna längtan och den rörelse: ”mellan ensamhet och gemenskap, mellan inre 
och yttre liv” (ibid.) som Forslid vill undersöka. 
 
Forslids bok tjänar som ett exempel på nutida forskning inom området i främst Sverige. 
Den ger en mer övergripande bild av området. Även om undersökningarna i boken är 
litteraturvetenskapliga är de ändå intressanta då de behandlar maskulinitet och 
identitetsskapande i skönlitteratur. 
 
2.3 Biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning 
 
I uppsatsen ”Som om min kropp inte är min…” bilden av unga kvinnors sexualitet i 
svensk ungdomslitteratur (2006) undersöker Jenny Samuelsson åtta stycken 
ungdomsböcker med fokus på hur unga kvinnor avspeglas i dessa. Samuelssons uppsats 
har mycket gemensamt med min undersökning även om inriktningen istället är vilka 
bilder som förmedlas av unga kvinnor. Det är dock en komparativ studie då 
Samuelsson undersöker ungdomsböcker mellan 1970-75 och 2000-05 kopplat till de två 
tidernas samhälleliga debatt angående kvinnorörelsen. Teorin är dels ett 
genusperspektiv baserat på Yvonne Hirdmans texter och dels ett sociologisktperspektiv 
som utgår från Giddens teori om sexualiteten i det moderna samhället. 
 
Samuelsson menar att det skett en förändring i ungdomsböckerna mellan de undersökta 
perioderna. Tankar kring kroppen förekommer inte i lika stor utsträckning i de nyare 
böckerna. Sexualiteten framställs under den senare perioden som näst intill obligatorisk 
i ett tidigt stadie av ett förhållande, medan det i de tidigare böckerna ”förekommer inom 
etablerade förhållanden men att det är pojkarna som dikterar villkoren”. (Samuelsson, 
2006 s. 63) Det övergripande genusskapandet sker i den tidiga periodens böcker i 
förhållande till pojkarna och det manliga, medan det i de senare ungdomsböckerna sker 
i förhållande till den homosociala gruppen. 
 
Samuelssons uppsats är ett exempel på forskning som bedrivits inom området inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen. Att författaren delvis använder sig av ny 
skönlitteratur är också av intresse för min studie då jag liksom Samuelsson undersöker 
samtida skönlitteratur. Samuelsson använder, som påpekats, ett genusperspektiv vilket 
är, även om det är unga kvinnor som står i fokus, av intresse för min undersökning. 
Undersökningen tjänar också som ett exempel på hur litteratursociologin verkar inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen. 
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Uppsatsen Tonårspojkar och identitet. Om den skönlitterära läsningens betydelse 
(2006) av Lina Grahn och Erika Ribacke behandlar tonårspojkars läsning och är ett 
exempel på den forskning som bedrivits då det gäller pojkar/unga män inom biblioteks- 
och informationsvetenskap. När det gäller litteratursociologiska uppsatser som 
behandlar genusaspekter i ungdomsböcker inom biblioteks- och informationsvetenskap 
har dessa i många fall antingen behandlat bilden av både kvinnligt och manligt eller 
enbart bilden av feminint/kvinnligt genusskapande hos flickor/unga kvinnor. Även om 
denna uppsats ligger en bit från det jag avser att undersöka tjänar den som exempel på 
forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap på magisternivå som 
behandlar genus med inriktning på ungdom, maskulinitet och identitetsskapande.  
 
Författarnas syfte med sin studie är att: ”undersöka vilken betydelse den skönlitterära 
fritidsläsningen har för pojkar i åldern 14 till 15 år” (Grahn & Ribacke, 2006 s. 71) 
Författarna har använt sig av intervjuer av åtta läsande pojkar i åldrarna 14-15 år. 
Resultatet visar bland annat att pojkarna har djupare motiv med sin läsning (ibid.) 
Läsningen bidrar enligt författarna till pojkarnas identitetsformande samt erbjuder: 
”alternativa handlingssätt (…) Den skönlitterära läsningen tycks medverka till att 
pojkarna formar och omformar sin identitet genom lärdomar, erfarenheter och 
upplevelser.” (ibid.) 
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3. Teori 
 
Utgångspunkten i mitt analysarbete är genusteori. I detta kapitel kommer jag att 
redogöra för genus- och mansforskning på ett mer övergripande plan för att på så sätt 
ge en bakgrund till teorin. Jag kommer att använda mig av ett konstruktivistiskt 
perspektiv med utgångspunkt från R.W Connells texter om genus och maskuliniteter. 
Connells teori ger utrymme för de mer komplexa variationerna som eventuellt olika 
bilder kan uppvisa, dessutom är det en av de få teorierna inom området som är relativt 
välutvecklade och tydligt kopplade till maskulinitet. Detta gör teorin passande för min 
undersökning då den inriktar sig specifikt på maskulinitet/maskuliniteter vilket är vad 
jag avser att undersöka. 
 
3.1 Genusteori, mans- och maskulinitetsforskning 
 
Thomas Johansson skriver i sin bok Det första könet? Mansforskning som reflexivt 
projekt (2000) att mans- och maskulinitetsforskningen saknar egna teorier. Eftersom 
ämnet är disciplinöverskridande lånar det också teorier från andra ämnen (Johansson, 
2000 s. 16-17) Johansson nämner framförallt feministisk teori och 
samhällsvetenskapliga teorier. I antologin Rädd att falla (1998) görs dock en 
distinktion mellan två teoretiska perspektiv inom området, essentialism och 
konstruktivism, där det senare kanske är det mest förekommande inom den samtida 
mansforskningen. 
 
Det essentialistiska perspektivet, som fokuserar manligheten på ett till synes 
oproblematiskt sätt, har blivit kritiserat av senare mansforskare. Inom den 
essentialistiska mansforskningen ses manligheten/maskuliniteten inte som socialt 
konstruerad, trots att tankar om inlärning ibland förekommer. Uppfattningar om en fast 
manlig identitet som har sin grund i en slags ”genuin” manlig psykologi är 
kännetecknande för denna inriktning. Det handlar inte heller om ett ifrågasättande av 
eller om att se eller söka efter en komplexitet i maskulinitet som kategori (Johansson, 
2000 s. 17-18) 
 
Det konstruktivistiska perspektivet handlar till skillnad från det essentialistiska om att 
”studera den sociala konstruktionen av olika typer av maskuliniteter” (Rädd att falla, 
1998 s. 12) Vad som uppfattas som maskulint/manligt förändras ständigt och 
förändringarna utgår ifrån de sociala och kulturella förändringarna. Konstruktivisterna 
har dels kritiserat den dominerande traditionella stereotypa maskuliniteten och dels 
studerat olika sorter alternativa maskuliniteter. De strävar efter att undersöka de sidor 
av manligheten som vi inte alltid ser eller som vi tar förgivet (Johansson, 2000 s. 13) 
Både Johansson och Connell (vilken jag kommer att presentera mer ingående nedan) 
pekar på att det inte finns någon ”statisk manlighet eller någon självklar utgångspunkt 
för en teori om det manliga”. (Johansson, 2000 s. 15) Mansforskningen är inte ”en 
forskning av män om män, utan att den främsta avsikten med denna forskning är att 
problematisera vad manlighet överhuvudtaget är”. (Johansson, Rädd att falla, 1998 s. 8)  
 
När det gäller mansforskning i Norden har det skett en förskjutning från det mer 
feministiskt färgade forskningen kring ”de politiska aspekterna av manssamhället till ett 
ökat intresse för en mer generell forskning om manligheter”. (Rädd att falla, 1998 s. 9) 
Enligt Johansson ligger vi i Norden och Sverige efter på detta område: ”även om det 
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idag finns forskare på olika ställen i Norden som håller på med något som i bästa fall 
kan kallas mansforskning, saknas det (…) fortfarande systematiska och 
problematiserande analyser av dagens maskuliniteter”. (Johansson, Rädd att falla, 1998 
s. 11) 
 
3.2 Genusteori, Connell 
 
”Genus är en struktur av sociala relationer koncentrerade till den reproduktiva 
arenan, och en samling praktiker (styrda av denna struktur) som drar in reproduktiva 
skillnader mellan kroppar i de sociala processerna.” (Connell, Om Genus, 2003 s. 21)   
 
R.W. Connell, Professor of Education vid University of California, Santa Cruz, har 
skrivit flera böcker som behandlar manlighet och genusproblematik. I de texter jag har 
använt ger han ett förslag på teoriram som kan användas i arbetet med att undersöka 
olika maskuliniteter och olika bilder av manlighet. Teoriramen kan användas för att 
bidra till förståelse för förändringar i genusmönster och inom maskuliniteter. Connell 
använder begreppet hegemonisk maskulinitet som Johansson menar baseras på en 
annan analys än de tidigare patriarkatsteorier som funnits och finns inom feministisk 
forskning. 
 
Connell skriver med en hänvisning till de Beauvoirs kända citat ”[M]an föds inte till 
kvinna, man blir det”. (de Beauvoir, 2002 s. 325) ”man föds inte till maskulin, utan 
man lär sig och utvecklar maskulinitet så att man blir man”. (Connell, Om Genus 2003 
s. 15) Genus ska alltså inte förstås som en oföränderlig kategori utan snarare något som 
hela tiden behöver reproduceras och fyllas med mening och innebörd. Genom det 
sociala samspelet anpassar vi oss eller förhåller oss till vissa samhälleliga ramar om vad 
som förväntas av oss. Även om vi väljer att ställa oss utanför detta ramverk påverkas vi 
av det, menar Connell. Genus konstrueras således genom den sociala interaktionen 
människor emellan eller mellan människor och institutioner. 
 
3.3 Strukturer 
 
Begreppet struktur är mer än en annan term för mönster utan refererar också ”to the 
interactability of the social world”. (Connell, Gender & Power 2003 s. 92) Connell 
menar att vi i vår analys av genus och maskulinitet måste skilja mellan fyra relationer 
eller strukturer vilka jag kommer att presentera nedan. I undersökningen är det viktigt 
att vara medveten om de strukturella relationerna då de bildar ett underlag till förståelse 
av olika maskulinitetsskapande processer. Dessa bidrar också till möjligheten att ge och 
få en mer komplex, och därmed mer nyanserad bild av genusskapande och 
genusstereotypa föreställningar. 
 
3.3.1. Maktrelationer 
 
Maktaspekten handlar inte bara om den systematiska underordningen av kvinnor som 
utgör åtminstone västvärldens genusordning. Med rötter i feminismens patriarkatsteori 
bygger Connell vidare och menar att det finns en manlig dominans som består ”trots en 
mängd lokala omkastningar (…) Den består trots motstånd av olika slag” (Connell, 
Maskuliniteter 1996 s. 97) Den manliga dominansen som utgår ifrån den hegemoniska 
och normerande manligheten, får konsekvenser för andra grupper i samhället, något jag 
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kommer att återkomma till nedan. Jag upplever att Connell utvecklar sitt resonemang 
kring makt och maktrelationer inom genusstrukturen till att se på makt som en diskursiv 
praktik i Foucaults efterföljd. Connell skriver att: ”[E]n fullständig beskrivning av 
maktrelationerna kräver en redogörelse för hur makten utövas och hur makten 
mobiliseras till försvar. Total dominans är extremt sällsynt” (Connell, Om Genus 2003 
s. 83) 
 
3.3.2. Produktionsrelationer 
 
Produktionsrelationer refererar till den yrkesmässiga arbetsfördelning som finns mellan 
könen där vissa arbeten anses kvinnliga och andra anses manliga. 
Produktionsförhållanden innehåller inte bara denna dimension utan kan ses som ett 
komplext nät av relationer mellan könen och mellan könen och institutioner. Connell 
menar exempelvis att kvinnor och män också utbildas olika, vilket bidrar till de olika 
arbetsförhållandena och de olika möjligheterna att göra karriär ”där det finns en 
genusklyfta i människors yrken – män är i majoritet inom tekniska yrken, kvinnor inom 
kultur och omsorg – finns det också en klyfta i de utbildningssystem som förbereder 
människor för dessa yrken.” (Connell, Om Genus 2003 s. 86) 
 
Connell menar att de ekonomiska konsekvenserna inte enbart handlar om olika 
lönenivåer: 
 

man måste också inse vikten av kapitalets genuspräglade karaktär (…) Att det är män och inte 
kvinnor som kontrollerar de större bolagen och de stora privata förmögenheterna är inte en 
statistisk tillfällighet utan en del av den sociala konstruktionen av maskuliniteten. (Connell, 
Maskuliniteter 1996 s. 98)  

 
Det obetalda arbetet ryms också inom denna kategori. Här finns den återkommande 
bilden av den ekonomiska och offentliga sfären som manlig och hemmets sfär som 
kvinnlig. Som Connell skriver finns dessa uppfattningar oberoende av hur många män 
eller kvinnor det i praktiken finns inom respektive sfär. 
 
3.3.3. Katexis, känslomässiga relationer 
 
Vilken sexualitet vi tillskriver oss själva och andra är en viktig aspekt av 
genusordningen menar Connell. Både homosexualitet och heterosexualitet är klart 
definierade kategorier som vi utgår ifrån i vår konstruktion av genus och genusordning. 
Intressant att påpeka är att bisexualiteten, som inte är genuspräglad, fortfarande är 
odefinierad på detta område.  
 
Klass och etnicitet ryms också inom denna kategori. I relation till en undersökning av 
maskuliniteter så är det viktig att påpeka att: ”[T].ex. konstrueras inte vita mäns 
maskulinitet endast i relation till vita kvinnor utan också i relation till svarta män.” 
(Connell, Maskuliniteter, 1996 s. 99)  
 
Mycket ofta tas sexualitet förgivet, som något rent biologiskt, en drift som vi föds med. 
Connell skriver dock att:  
 

Antropologisk och historisk forskning har visat att sexuella relationer består av relationer mellan 
kulturellt formade kroppar, inte av enkla biologiska reflexer (…) Huvudaxeln kring vilken den 
västerländska sexualiteten i dag är organiserad är genus. (Connell, Om Genus 2003 s. 87)  
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Connell tar framförallt upp sexualitet, men känslomässiga engagemang kan också vara 
annat. ”Känslomässiga engagemang kan också vara ambivalenta – något som ofta 
glöms i genusrelaterade myter och stereotyper.” (Connell, Om Genus, 2003 s. 87) 
Negativa känslor är också känslomässiga engagemang och Connell tar upp homofobi 
och misogyni som exempel på dessa. 
 
3.3.4. Symboliska relationer 
 
Vårt genusskapande och vår genusordning är beroende av vårt språk och våra 
tolkningar. Hur vi väljer att tala om något påverkar våra uppfattningar och för vidare 
dessa. De symboliska relationerna ingår alltså i vår sociala praktik: 
 

Varje gång vi talar om ’en kvinna’ eller ’en man’, hänvisar vi till ett jättelikts system av 
tolkningar, förutsättningar, undertoner och anspelningar som har ackumulerats under hela vår 
kulturs historia. ’Innebörderna’ av dessa ord är enormt mycket större än de biologiska 
kategorierna hane och hona. (Connell, Om Genus 2003 s. 89)  

 
Uppdelningen manligt och kvinnligt i dikotomier och våra uppfattningar om dessa två 
reproduceras genom gester, kläder, kulturuttryck etcetera. 
 
Strukturerna tjänar som en utgångspunkt i analysen för att förstå eller ge en insikt om 
de processer i vilka maskuliniteter ingår och skapas. Genom att återknyta till de 
strukturer jag ovan redogjort för är min avsikt att ge en lite tydligare bild och med detta 
en djupare förståelse för hur maskuliniteterna skapas och interagerar med sin 
omgivning och med varandra. En person maskulina identitetsskapande sker inte i ett 
vakuum utan pågår ständigt i interaktion med samhälle och/eller andra individer. 
Strukturerna har på så sätt en framträdande plats i min analys då det bidrar till att visa 
på de genusskapande och/eller genusinpassande praktiker karaktärerna förhåller sig till, 
eller utövar. 
 
3.4 Maskuliniteter 
 
3.4.1 Hegemonisk maskulinitet 
 
Hegemonisk maskulinitet kan ses som ett av ledbegreppen i Connells teoribygge. 
Hegemonisk maskulinitet kan ses som ”den konfiguration av genuspraktik som 
innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet” 
(Connell, Maskuliniteter, 1996 s. 101) Som sådan innehåller den ”en ’allmänt 
accepterad’ strategi” (ibid.) för hur man som man ska agera i olika situationer, vilka 
sexuella preferenser man som man ska ha, hur man ska se ut etcetera. Den hegemoniska 
maskuliniteten är den konstruktion som män måste förhålla sig till på ett eller annat 
sätt. Som normerande kategori i samhället bidrar den inte bara till kvinnors 
underordning utan också underordningen av män som inte passar in i eller ställer upp 
på de mönster som den hegemoniska maskuliniteten erbjuder för det maskulina 
identitetsskapandet. Det finns således också ett makt- och dominansförhållande mellan 
män. Dessa förhållanden bygger inte enbart på enskilda personers agerande mot 
varandra utan på makthierarkier som finns i samhället som helhet (se avsnitt 3.3.1 
Maktrelationer). 
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Hur kan då enskilda män välja att agera gentemot den normerande manligheten? Jag 
kommer nedan att redogöra för tre strategier som Connell presenterar. 
 
3.4.2 Underordnande 
 
Den hegemoniska manligheten är, som jag tagit upp ovan, den normerande 
manligheten. Män kan dock förhålla sig negativ till denna kategori. I och med ett 
avståndstagande sker en underordning av dessa individer. Homosexuella, ”omanliga” 
män och män som är feminister är några exempel på kategorier som blir underordnade. 
Med underordningen följer ofta stigmatisering och förtryck. De underordnade uppfattas 
som den hegemoniska, eller ”sanna” maskulinitetens motsats. Connell skriver att det är 
”uppenbart att det är feminitet som utgör grunden för det symboliska nedsolkandet” 
(Connell, Maskuliniteter, 1996 s. 103) 
 
3.4.3 Delaktighet 
 
Män kan också välja att förhålla sig positiv till den hegemoniska maskuliniteten. 
Dominansförhållandet kan accepteras även om Connell skriver att få män helt lever upp 
till denna kategoris alla egenskaper. Män har dock alltid något att vinna på att ställa upp 
på den hegemoniska maskuliniteten: 
 

eftersom de tillgodogör sig den patriarkaliska utdelningen, dvs. de fördelar som män vinner av 
kvinnornas underordnade ställning. (…) Maskuliniteter som är så konstruerade att de erhåller 
den patriarkaliska utdelningen utan de spänningar och risker det innebär att befinna sig i 
patriarkatets frontlinje är i denna mening delaktiga. (Connell, Maskuliniteter, 1996 s. 103)  

 
Den delaktiga maskuliniteten/maskuliniteterna, behöver dock inte vara misogyna 
manschauvinister: ”Många män som erhåller en utdelning av patriarkatet respekterar 
sina fruar och mödrar, och brukar aldrig våld gentemot kvinnor.” (Connell, 
Maskuliniteter, 1996 s. 104) 
 
3.4.4 Marginalisering 
 
Connell hänvisar här till ”relationer mellan maskuliniteter i dominanta och 
underordnade klasser eller etniska grupper”. (Connell, Maskuliniteter, 1996 s. 105) Den 
normerande eller hegemoniska maskuliniteten är en vit västerländsk man från en 
välbärgad medelklass. Andra grupper med andra bakgrunder är därför underordnade på 
ett eller annat sätt. Underordningen visar sig inte alltid som i fallet Underordnande 
ovan. Connell talar istället om marginaliserade maskuliniteter. Män ur en klass eller 
med en etnisk tillhörighet som inte ingår i den rådande hegemoniska maskuliniteten, 
kan trots detta bli symboler för den normerande maskuliniteten. Samtidigt finns 
parallella bilder, uppfattningar inom kulturen som systematiskt marginaliserar dessa 
män eller maskuliniteter:  
 

T.ex. kan svarta sportstjärnor utgöra exempel på maskulin tuffhet, medan den svarte 
våldtäktsmannen som fantasifigur spelar en viktig roll i de vitas sexualpolitik (…) Omvänt så 
bär den hegemoniska maskuliniteten bland vita upp det institutionella förtryck, och den fysiska 
terror, som har bildat ramen för maskulinitetsbildningen i de svarta samhällena. (Connell, 
Maskuliniteter, 1996 s 104)  
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Trots att de marginaliserade maskuliniteterna eftersträvar och försöker likna den 
hegemoniska, eller helt enkelt har många av den hegemoniska maskulinitetens 
egenskaper, leder detta inte någonstans för det stora antalet marginaliserade:  
 

Marginalisering hör alltid samman med auktoriseringen av den dominerande gruppens 
hegemoniska maskulinitet. (…) enskilda stjärnors berömmelse och rikedom leder inte till någon 
allmän nedsipprade effekt; det leder inte till att svarta män i gemen erhåller någon social 
auktoritet. (Connell, Maskuliniteter, 1996 s. 105) 

 
Detta ramverk kan hjälpa oss att se och förstå olika sorters maskuliniteter. Connell 
menar dock att det är viktigt att inte låsa olika karaktärstyper. Inga typer är enhetliga 
och oföränderliga vilket är viktig att tänka på. Precis som i fallet den hegemoniska 
maskuliniteten finns det säkerligen få, om några, personer som helt skulle passa in i en 
av karaktärstyperna.  
 
3.5 Motstånd 
 
Maskulinitet konstrueras alltså genom de handlingar vi utför menar Connell, men 
”genus blir sårbart när handlingarna inte kan accepteras” (Connell, Maskuliniteter, 
1996 s. 81) Det ligger ett hot i brytningar med olika maskulinitetskategorier och i 
avstegen från den normerande maskuliniteten/den hegemoniska maskuliniteten. Ändå 
finns motstånd. Connell tar upp det politiska motståndet i form av feminism och 
kampen för ett jämlikt och jämställt samhälle och avskaffandet av patriarkatet. 
Motstånd finns också hos den homosexuella rörelsen vilket ser och har sett 
konsekvenserna av heteronormen på nära håll i form av övergrepp och diskriminering. 
 
Motståndet kan också komma från enskilda personer. Att kämpa mot definierandet och 
inpassandet i den ram man blivit tilldelad resulterar i underordning. Denna kan innebära 
olika saker för de enskilda personerna. I vissa fall finns det trots underordningen kanske 
människor som agerar på samma sätt, som gör motstånd, vilket bidrar till en gemenskap 
som kan tjäna som skyddsnät för den enskilde personen. I andra fall kanske kampen 
förs ensam. 
 
I kapitel 4.3 Analysapparat kommer jag att närmare redogöra för mitt tillvägagångssätt i 
analysen av böckerna.  
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4. Metod 
 
4.1 Litteratursociologi 
 
Litteratursociologin är en del av biblioteks- och informationsvetenskapen inom främst 
kollegie 1. Antagandet att litteraturen speglar samhället och samhället speglar 
litteraturen är en av grunderna för forskningsfältet. Som namnet också antyder finns det 
således influenser från sociologin. Lars Furuland, skriver i antologin 
Litteratursociologi. texter om litteratur och samhälle att det litteratursociologiska fältet 
är brett och: ”bör verka inom vida vetenskapliga ramar” (Furuland, 1997 s. 18) Det 
samhälleliga perspektivet kommer fram då forskningsinriktningens uppgift främst är: 
”att studera växelverkan mellan samhälle och dikt och sätta in diktverken i deras 
receptionssammanhang, men även (vilket är lika angeläget) analysera själva diktverken 
med särskild hänsyn till hur samhällsstrukturerna framträder.” (Furuland, 1997 s. 19) 
Det litteratursociologiska forskningsfältet kan delas in i tre områden vilka Johan 
Svedjedal, professor i litteraturvetenskap med inriktning mot litteratursociologi vid 
Uppsala universitet, presenterar i samma bok. De tre områdena är: samhället i 
litteraturen, litteraturen i samhället och litteratursamhället. (Svedjedal, 1997 s. 72-75)  
 
Denna uppsats faller inom området samhället i litteraturen då jag, som jag redogjort för 
ovan, vill undersöka de bilder av maskulinitet som tar sig uttryck i samtida skönlitterära 
ungdomsböcker. Området fokuserar hur samhället tar sig uttryck i litteraturen, hur 
maskulinitetsskapandet tar sig uttryck hos huvudpersonerna samt hur interaktionen 
mellan huvudpersonerna och det omgivande fiktiva samhället bidrar till de enskilda 
karaktärernas identitetsskapande. Antagandet att identitetsskapandet aldrig sker i ett 
vakuum, utan att social interaktion eller reflektion hos de enskilda karaktärerna, där det 
omgivande samhället har en viktig plats, är grundläggande. Svedjedal skriver att frågor 
kring bland annat: ”litteraturen som skapare av samhälleliga identiteter” (Svedjedal, 
1997 s. 72) är en del av det litteratursociologiska forskningsfältet. Det är alltså i detta 
sammanhang som min undersökning positionerar sig inom det litteratursociologiska 
området och biblioteks- och informationsvetenskapen. 
 
4.2 Idéanalys 
 
Jag kommer att använda en idéanalytisk metod. Idéanalys används framförallt inom 
statsvetenskapen för att analysera och/eller kritiskt granska politiska idéer, skriver 
forskaren och statsvetaren Ludvig Beckman (Beckman, 2005 s. 12). Jag menar dock att 
idéanalysen är användbar också i andra samhällsvetenskapliga ämnen. Idéanalys kan 
ses som en samlingsbeteckning för några olika metoder för analys av politiska idéer, 
budskap eller ideologier. 
 
Beckman skriver att man som forskare måste skilja mellan val av olika metodologiska 
ansatser med val av analysteknik. Metodologiska val ”innebär att forskaren deklarerar 
att hon eller han har en specifik uppfattning om vad vetenskapen – eller i det här fallet: 
idéanalysen – bör ha som sin huvudsakliga uppgift och mission” (Beckman, 2005 s. 11) 
I min undersökning ser jag idéanalysen som en metod som hjälper mig som forskare att 
analysera uppfattningar och bilder av karaktärernas genusskapande och vilka idéer om 
maskulinitet och genusskapande som kommer fram i böckerna. 
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Bergström och Boréus skriver i Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys (2005) att begreppet idé kan vara svårt att avgränsa, 
liksom att definiera. En idé kan betraktas som en tankekonstruktion och kan således 
”vara såväl en föreställning om verkligheten, som en värdering av företeelser eller en 
föreställning om hur man bör handla.” (Bergström & Boréus, 2005 s.149) Utifrån detta 
menar jag att bilder av maskulinitet kan ses som idéer. Idéanalysens syfte är att visa på 
relationen mellan budskapet och motiven, eller bakomliggande orsaker, skriver 
Beckman och specificerar detta med tre syften som forskaren i detta fall kan ha: ”att 
beskriva (och tolka) innebörden av olika politiska budskap, eller att ta ställning till 
hållbarheten i politiska budskap, eller att förklara de politiska budskapens uppkomst 
eller konsekvenser” (Beckman, 2005 s.14) Min undersökning syftar till att beskriva 
bilden av maskulinitet/manlighet i samtida skönlitterära ungdomsböcker. Utifrån 
Beckmans redogörelse för idéanalysen som metod kan man säga att jag, istället för att 
tolka ett politiskt budskap, tolkar idén om maskulinitet som manifesterar sig i böckerna. 
Beckman skriver att syftet med idéanalysen inte är att ta ställning, argumentera för om 
budskapen eller idéerna som förmedlas är riktiga. Det handlar om en kritisk granskning. 
 
Det finns flera sätt att göra en idéanalys vilka samtliga är beroende av vilka frågor 
forskaren ställer till materialet och vilket syfte denne har. I den beskrivande idéanalysen 
innebär beskrivandet en tolkning av texten för att visa på innehåll och/eller mönster 
som inte säger sig själv. Beckman skriver att forskaren i detta fall måste argumentera 
för sin tolkning och sina slutsatser, något som kan tyckas självklart. Beskrivande 
handlar inte om att enbart referera utan också inferera – att utläsa och förstå inneboende 
meningar eller budskap i språket, att läsa mellan raderna. 
 
Det finns olika sätt att konstruera en analysapparat utifrån en idéanalytisk metod. 
Beckman presenterar två sätt, dels idealtyper och dels en analys utifrån dimensioner. 
Idealtyper kan ses som ”en tankekonstruktion som försöker fånga in de väsentliga 
egenskaperna hos en ståndpunkt eller kanske rentav hos en hel ideologi” (Beckman, 
2005 s. 28) Att konstruera en analysapparat utifrån idealtyper sätts i relation till 
konstruktionen av en analysapparat utifrån dimensioner: 
 

När vi använder oss av dimensioner är avsikten att särskilja olika delar av en argumentation 
eller ideologi. Med idealtyper kan avsikten istället sägas vara att sammanfoga dess 
beståndsdelar till en mer sammanhållen ståndpunkt. (…) När vi tecknar en idealtyp av 
exempelvis en ideologisk position renodlar vi de idéer som utmärker den, vilket tydliggör och 
sammanfattar dess innebörd. (ibid.) 

 
Jag kommer att använda mig av idealtyper i min analysapparat. Dessa kan användas på 
flera sätt. Bergström och Boréus refererar till Max Weber vilken använde idealtyperna 
”för att renodla vissa företeelser som kapitalism och byråkrati” (Bergström och Boréus, 
2005 s. 159) Till skillnad från Weber vill jag istället använda dessa ”för att rekonstruera 
idésystem.” (ibid.)  
 
4.3 Analysapparat 
 
Metoden och teorin kopplas till varandra genom analysapparaten: ”steget från teori till 
analysapparat handlar om att ’operationalisera’ de centrala begreppen” (Beckman, 2005 
s. 24) De centrala begreppen i teorin, syftet och frågeställningen används i 
analysapparaten för att få svar på de frågor som ställs till materialet. 
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I min analys av materialet kommer dels de maskuliniteter, eller maskulina idealtyper, 
som Connell presenterar och dels de strukturer som jag ovan redogjort för, att vara mig 
behjälplig för att visa på komplexiteten i ett/eller flera maskulinitetsskapande processer. 
Dessa bidrar till att ge en bild av den process och de föreställningar som kommer eller 
inte kommer till uttryck i ungdomsböckerna. 
 
4.3.1 Idealtyperna och strukturerna roll i analysen 
 
Jag har valt att utgå ifrån Connells teori om maskuliniteter i mitt val av idealtyper. I en 
analys som utgår från dessa bör samhälleliga makthierarkier som klass och etnicitet 
etcetera också ingå. 
 
Sexualitet och kärlek är återkommande i diskussionen kring genus och genusskapande. 
Kerry Mallan skriver i artikeln Men/Boys Behaving Differently: Contemporary 
Representations of Masculinity in Books for Young People (2001) att: 
 

Sexuality has become openly one of the most contested areas in discussing gender. While young 
adult fiction, generally, is still feeling its way in this field, heterosexuality remains the norm. 
Gay, lesbian and bi-forms of sexuality are still sensitive issues and are likely to be ones which 
cause considerable concern with the literary ‘gatekeepers’. Transgressive sexuality opens up 
another part of the debate regarding masculine identity. (Mallan, 2001 s. 8) 

 
Dessa kategorier är därför precis som genusskapande och identitetsskapande centrala 
begrepp i min undersökning. 
 
Jag kommer att ta hänsyn till de strukturer Connell presenterar, vilka maskuliniteterna 
(idealtyperna) agerar inom. De fyra idealtyper jag kommer att utgå ifrån i min analys 
som baserad på Connells teoretiska ramverk1, vilken jag presenterar i ovan avsnitt 3.4 
är; hegemonisk maskulinitet, delaktig maskulinitet, underordnad maskulinitet och 
marginaliserad maskulinitet. Inom dessa kategorier finns också motsättningar vilka är 
viktiga att visa på i analysen. Ett exempel på motsättningar är de spänningar som finns 
inom exempelvis den delaktiga maskuliniteten där det både finns ett delaktigt och ett 
förhandlande förhållningssätt. Dessa typer förhåller sig olika till de strukturella 
relationer som Connell presenterar i sitt ramverk.  
 
Idealtyperna kommer i analysen av materialet tjäna som ett raster som läggs över 
texten. De strukturella relationerna är ett verktyg för mig att se och förstå de bilder som 
visar sig i materialet. Genom ramverket kommer jag att visa hur nära, eller långt ifrån, 
dessa bilder står Connells idealtyper (maskuliniteter) på olika plan. Detta för att få en 
förståelse för hur dessa samspelar och på vilket sätt identitet och genus konstrueras. 
Idealtyperna ska inte ses som beskrivningar av en verklighet, men: ”de hjälper oss att 
tydliggöra de skillnader som vi anser vara väsentliga” (Beckman, 2005 s. 29) Det är 
viktigt att ha i åtanke att idealtyperna är grova generaliseringar av positioner som ett 
identitetsskapande kan inta. De tjänar till, som Connell påpekat, att visa på skillnader 
mellan mäns/pojkars olika sätt att skapa en genusidentitet. Ramverket, som består av de 
strukturella relationerna och idealtyperna, används således som ett verktyg för att förstå 
och analysera var de olika maskuliniteterna befinner i relation till varandra och till sin 
omvärld. 
 
                                                 
1 I vissa av Connells texter förekommer tre idealtyper, medan det i andra förekommer fyra idealtyper. 
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4.3.2 Tolkning 
 
Jag använder mig av tolkning i analysen. Björn Vikström, teolog och litteraturvetare 
har i sin avhandling behandlat Paul Ricoeurs hermeneutik. Vikström skriver att 
tolkningen kan vara en kritisk men också nödvändig del i en undersökning. För att en 
tolkning ska ta sin utgångspunkt ifrån något krävs en förförståelse, något vi alla bär på. 
Med förförståelse menas att tolkningen är ”kontextuellt färgad, dvs. beroende av den 
sociala, historiska och ideologiska miljö uttolkaren lever i.” (Vikström, 2005 s. 21) 
Som sådan den både nödvändig och ett hinder i analysen. Bergström och Boréus skriver 
med hänvisning till Gadamer att: 
 

Vi kan aldrig trolla bort oss själva som samhällsvarelser i tolkningsprocessen (...) Det är 
omöjligt att rekonstruera exakt vad författaren velat säga med texten, följaktligen också hur 
andra mottagare förstått den. Det väsentliga är då texten som den föreligger och vi själva som 
socialt och historiskt betingade uttolkare. (Bergström & Boréus, 2005 s. 25)  

 
Vi har således alltid en förförståelse och vi väljer genom vår teori och våra metodval de 
”glasögon” vi använder i tolkningen. Beckman menar att det som skiljer forskaren från 
en annan läsare är att dessa ”glasögon” just är medvetet valda. (Beckman, 2005 s. 22) 
 
Genom citat ur materialet kommer jag att argumentera för min tolkning. Det är dock 
viktigt att också visa på delar som strider emot den tolkning jag gör, eller mot den 
teoretiska förförståelsen som jag i det här fallet har. 
 
4.3.3 Koppling till frågeställning och syfte 
 
Analysen kommer att delas upp i avsnitt utifrån mina frågeställningar och inom dessa 
kommer idealtyperna att fungera som ett verktyg för analysen. De strukturella 
relationerna tydliggör idealtypernas förhållningssätt och ageranden. Teorin tjänar dels 
som en förförståelse, dels som en tolkningsram i analysen. I min undersökning blir 
idealtyperna således en del av teorin och en del av metoden. Det kan finnas problem 
med att metoden och teorin står nära varandra då det är lätt att inte se saker som inte 
faller inom dessa tolkningsramar. Därför menar jag att tolkningen också ska lämna 
utrymme för bilder som avviker från de teoretiska antagandena. 
 
Utifrån mina tre delfrågeställningar har jag valt att dela upp analysen i två avsnitt. Det 
första avsnittet kopplas till delfrågeställningarna ett och två medan det andra avsnittet 
kopplas till delfrågeställning tre. På detta sätt kommer jag i analysen att utgå från de 
centrala begreppen i frågeställningarna för att på så sätt koppla analysen till frågorna 
och därigenom ge svar på dessa. Avsnitten är: 
 

• Genusidentitetsskapande och maskuliniteter 
• Medvetenhet om och förhållningssätt till genusstereotypa föreställningar 

 
4.4 Urval och material 
 
Jag kommer att utgå ifrån internetsidan www.boktips.net som är ett samarbete mellan 
ett antal folkbibliotek i Sverige. Sidan ger tips på böcker inom olika genrer och/eller till 
olika åldersgrupper. Boktips.net samordnas av regionbibliotek i Västra Götaland med 
stöd av Kulturrådet (http://www.boktips.net/index.php?p=6&style=#about [07-02-18]).  
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Sidan presenterar boktips från bibliotekarier på böcker som finns på folkbibliotek. 
Varje bok presenteras med en kort sammanfattning av vad den handlar om, vilken 
kategori eller genre (dock inte alltid) denna står under och till vilken åldersgrupp boken 
vänder sig. När det gäller barn- och ungdomsböcker finns det fyra åldersgrupper: 0-6, 
7-9, 10-12, 13-16. Eftersom jag avser att undersöka ungdomsböcker som riktar sig till 
ungdomar är det lämpligt att utgå ifrån ålderskategori 13-16. Det kan naturligtvis finnas 
individuella skillnader mellan människor, men generellt sett kan dessa år karaktäriseras 
som de tidiga ungdomsåren. Det skulle kanske ha varit av vikt att även ta med böcker 
som riktar sig till vuxna eftersom ungdomsåren kan sägas sträcka sig längre än till 16 
år. Eftersom internetsidan är indelad på detta sätt menar jag dock att det kan vara svårt 
då avdelningen vuxenlitteratur är omfattande och att det dessutom är svårt att avgöra 
vilka böcker under denna avdelning som kan sägas vara lämpliga också för ungdomar. 
Ett alternativ skulle kunna ha varit att gå till en annan källa i mitt urval, exempelvis de 
boklistor Btj (Bibliotekstjänst) ger ut med jämna mellanrum. I dessa finns boktips som 
kan vara inrättade efter kategori/genre och/eller ålder. Dessa boklistor finns på bibliotek 
och kan tjäna som inspiration för läsare och bibliotekarier i valet av litteratur. Jag skulle 
även ha kunnat utgå ifrån de senaste utgivna ungdomsböckerna i valet av material. På 
detta sätt skulle jag ha möjlighet att få ett mycket aktuellt urval av samtida 
ungdomslitteratur. Det är dock inte alltid som de nyss utgivna böckerna når biblioteken 
direkt. Det finns en poäng med att ha ett urval av samtida litteratur som är tillgänglig på 
bibliotek då böckerna har möjlighet att nå en större grupp läsare. Jag har också bara 
utgått från böcker som är skrivna på eller översatta till svenska. 
 
Jag menar att boktips.net är en bra källa för mitt urval av litteratur. Det är bibliotekarier 
som ger tips och sidan vänder sig till både bibliotekarier, biblioteksbesökare och andra 
läsare. Sidan är fritt tillgänglig via internet, vilket gör att den har möjlighet att nå ett 
stort antal människor som är ute efter tips på bland annat ungdomslitteratur. Sidan 
uppdateras kontinuerligt vilket innebär både för och nackdelar för min undersökning, 
fördelar för att det erbjuder ett aktuellt urval av boktips, nackdelar för att uppdateringen 
medför att det urval jag gör vid ett tillfälle inte skulle se ut på samma sätt vid ett annat 
tillfälle. 
 
För att renodla mitt urval mot samtida skildringar kommer jag att utgå ifrån de böcker 
som är utgivna så nära i tid som möjligt. En bok kan visserligen vara skriven för flera år 
sedan men nyutgiven. Jag har velat undvika dessa böcker genom att i mitt urval välja 
bort återutgivna böcker. Samtidigt kan det också finnas en poäng i att ta med dessa 
böcker eftersom en återutgiven bok som är ny för en läsare kan påverka dennes bilder 
och uppfattningar på precis samma sätt som en helt nyutgiven bok. Mitt syfte är dock 
att undersöka samtida litteratur som kan säga något om det samtida samhället och 
nutida bilder av manlighet och maskulinitet kopplat till ungdom och identitetsskapande. 
Jag har enbart valt böcker där en ung man eller pojke i eller strax innan tonåren är 
huvudperson. Om två pojkar återfinns som huvudperson kommer jag att fokusera på 
den av dessa som kan ses som den tydligast framträdande huvudpersonen. 
 
Böckerna ska vara realistiska, alltså inte fantasy, sci-fi, deckare etcetera. Eftersom jag 
är ute efter samtida realistiska skildringar finns det därför en poäng i om miljön i boken 
är samtida eller möjligen ”tidlös”. 
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Jag har valt att utgå från böcker som behandlar kärlek, sexualitet och identitetsskapande 
eftersom det är av intresse för just min undersökning. Ämnesord som relationer, 
vänskap och kärlek är därför av vikt i mitt urval eftersom kärlek, relationer och vänskap 
är en viktig del i de genus- och identitetsskapande processerna. 
 
Jag har utgått ifrån de bokpresentationer, skrivna av bibliotekarier, som finns på sidan i 
urvalet av litteratur, samt de ämnesord som finns med i presentationen. I de fall då inte 
ämnesord har tillfogats bokpresentationen har jag i möjligaste mån försökt utgå enbart 
från presentationen för att kunna utläsa om boken i fråga är av intresse för min 
undersökning. Det är möjligt att litteratur som skulle vara av intresse är ”dold” på grund 
av en bokpresentation som inte gör innehållet rättvisa. Detta är ett problem som jag är 
medveten om. Jag anser dock att bibliotekarier och läsare som söker sig till sidan till 
stor del utgår ifrån de presentationer som ges av böckerna i sina val av litteratur. 
 
Eftersom utrymmet och tiden endast tillåter en analys av åtta titlar kommer jag att ta de 
senast utgivna titlarna som faller inom mina i förväg uppställda urvalsramar och 
avgränsningar. 
 
Jag har gått igenom de boktips som vänder sig till ungdomar mellan 13-16 år på 
internetsidan www.boktips.net. Med hjälp av de urvalskriterier jag redogjort för ovan 
har jag valt ut åtta stycken böcker. Genomgången av boktipsen under ålderskategorin 
13-16 år resulterade i elva titlar som uppfyllde urvalskraven. Eftersom utrymme och tid 
bara tillåter analys av åtta titlar sållade jag bort de böcker som var utgivna tidigast. En 
bok var utgiven 2001 och tre böcker 2005, medan resterande var utgivna 2006. Jag 
valde att ta bort den tidigaste utgivna boken och valde därefter att dra lott mellan de tre 
böckerna från 2005, vilket resulterade i följande titlar: 
 
Betong fjäril betong (2006) av Ingrid Olsson 
En plats de kallar lyckan (2006) av Mårten Sandén 
Utanför (2005) av Pether Larsson 
En (anti)tonårings dagbok (2006) av Pete Johnson 
Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket (2006) av 
Gunnar Ardelius 
Mitt liv som GameBoy-nörd (2006) av Simonette Schwartz 
Döden dö (2006) av Torsten Bengtsson 
En enda kväll (2006) av Mats Berggren 
 
Betong fjäril betong av Ingrid Olsson 
 
Handlar om Anders, en uppkäftig ”låtsaspunkare” och Silja en tjej ”med MVG skrivet i 
pannan” som är bästa vänner. För att fördriva sin tid skriver de på sin ”värstalista” med 
saker som de ser som dåliga och störande runt dem, som sura gubbar och kärringar, 
betong, läppglans, hundar etcetera. Silja är kär i Anders men vågar inte berätta. Anders 
i sin tur blir kär i Sanna som är ny i skolan, men han har också svårt att tala om detta 
för Sanna. Anders förändras när han får känslor för Sanna och relationen mellan Anders 
och Silja blir annorlunda. Boken är skriven ur både Anders och Siljas perspektiv. 
Anders bor tillsammans med sin mamma som är alkoholist. 
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En plats de kallar lyckan av Mårten Sandén 
 
Johns föräldrar har precis skilt sig efter att Johns mor träffat en annan man. John bor 
hos sin far som faller djupare och djupare ned i sin alkoholism. John fejkar under några 
sommarveckor en språkresa och gömmer sig istället i ett övergivet lusthus. Där träffar 
han Mia, de lär känna varandra och kärlek uppstår. Mia har en arbetarklassbakgrund 
medan John kommer från överklassen. Boken är berättad ur bådas perspektiv. 
 
Utanför av Pether Larsson 
 
Utanför handlar om Danne 15 år som spelar innebandy. Boken kretsar kring idrotten, 
vänskapen med Ricken, barndomskompisen Jesper och relationen till tjejer. Ricken har 
det jobbigt hemma. Trots detta håller han humöret uppe och ses som en av lagets bästa 
spelare. Dannes barndomskompis Jesper har hamnat i högerextrema kretsar. Danne och 
Ricken bevittnar en misshandel som utförs av några nynazister och Jesper är ibland 
dem. 
 
Danne blir tillsammans med klasskamraten Erika men dumpad efter ett kort tag. I slutet 
av boken träffar han Sofi som han har en kort kärlekshistoria med då de är på samma 
läger. Boken slutar med att de skiljs åt när lägret är slut. 
 
En (anti)tonårings dagbok av Pete Johnson 
 
Boken är skriven i dagboksform och handlar om Spencer som snart ska fylla 13 år. Han 
har dock bestämt sig för att inte bli en tonåring. Till sin förskräckelse märker han hur 
personer omkring honom börjar bli tonåringar till sätt och attityd. Till och med bästa 
kompisen Zac börjar köpa nya kläder och vara mån om sitt utseende. Spencer har ingen 
förståelse för denna utveckling och är också irriterad på sina föräldrar som påpekar den 
förestående 13-års dagen och inträdet i tonårslivet. 
 
I slutet av boken visar det sig att Spencers klasskompis Emily är intresserad av Spencer. 
I och med detta börjar Spencer se på sitt liv på ett annorlunda sätt. Att bli tonåring och 
gå över till ett nytt skede i livet tycks oundvikligt i slutet av boken. Det som Spencer 
hela tiden velat undvika tycks, när vi lämnar honom, ändå vara på väg att bli sanning. 
 
Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket av Gunnar 
Ardelius 
 
Morris och Betty blir tillsammans efter en fest. Boken handlar om deras relation och är 
berättad ur bådas perspektiv. Vi får följa relationen från början till slut, hur känslorna 
hos båda utvecklas och bådas tankarna kring relationen och den andre parten. Morris 
relation till sina föräldrar, framförallt sin far som är manodepressiv, har viss betydelse i 
berättelsen. Boken är uppbyggd i tre delar och korta kapitel, ibland bara några rader 
långa, som beskriver scener eller återger samtal. Till skillnad från de andra böckerna 
som jag valt att analysera är denna en aning mer avancerad till språk och uttryck. 
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Mitt liv som GameBoy-nörd av Simonette Schwartz 
 
Malte spelar mest på sin Gameboy, är mobbad och dålig i skolan. Maltes bästa kompis 
Sam har nyligen dött och Malte tänker ofta på honom. Sams glasögon är försvunna och 
Sams mamma letar efter dem eftersom hon inte kan få ro förrän de är upphittade och 
begravda med Sam. Malte hittar glasögonen och när han tar på sig dem blir han 
plötsligt bra i skolan och Isak (mobbaren) vill bli kompis med honom. Detta resulterar i 
att Malte förändras på fler sätt, något som framförallt Stina, som Malte är kär i, märker 
och påpekar. Stina tar avstånd från Malte då hon tycker att han börjar likna Isak. 
 
Döden dö av Torsten Bengtsson 
 
Boken Döden dö handlar om John 13 år. Johns bästa vän Björn förlorar sin far i cancer 
en bit in i boken. Björns far har varit engagerad i pojkarnas fotbollsklubb. Björn har, till 
skillnad från John, en nära relation till sin far och tar det mycket hårt när denne går 
bort. John tycker att det är svårt att närma sig Björn efter detta. 
 
John är kär i Julia som går i samma klass. Julia spelar även i tjejlaget i samma 
fotbollsklubb som pojkarna är med i. 
 
En enda kväll av Mats Berggren 
 
Martin och Esperanza hittar Alexandras dator på tunnelbanan. Martin, som har lärt sig 
att ta sig in i datorer utan lösenord, öppnar datorn och råkar läsa Alexandras dagbok 
och tolkar den som att hon kommer att ta livet av sig samma kväll. Martin och 
Esperanza beger sig till Lidingholm, ett överklassområde där Alexandra bor. Martin vill 
hindra Alexandra från att ta livet av sig. Han öppnar sig för Alexandra och visar ”sitt 
mörker” vilket gör att han upplever att Alexandra och han finner varandra då de bägge 
har ett mörker som de bär med sig. Martin är otrogen mot Esperanza med Alexandra. 
Martin bor ensam med sin mor med vilken han har en dålig relation.  
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5. Analys och resultat 
 
I detta kapitel kommer jag att analysera de åtta böcker som utgör materialet. Varje bok 
analyseras separat i ett eget avsnitt vilket är, som jag redogjort för under 4.1.3, uppdelat 
i två avsnitt utifrån delfrågeställningarna. Avsnitten Genusskapande och maskuliniteter 
kopplas till delfrågeställning ett och två medan avsnitten Medvetenhet om och 
förhållningssätt till genusstereotypa föreställningar kopplas till delfrågeställning tre. 
Varje analys avslutas med en sammanfattning. I avsnittet 5.9  kommer jag att 
sammanställa resultaten och koppla dessa till frågeställningarna. 
 
5.1 Betong fjäril betong 
 
Genusskapande och maskuliniteter 
 
Anders känner osäkerhet inför sina känslor för Sanna och inför henne som person: 
”Men tänk om han har fel? Om det som kändes inte alls har med Sanna att göra. (…) 
Eller värre: om han lär känna Sanna, får hångla, blir ihop, får pippa, blir kär och så 
plötsligt är hon inte alls så där underbar som han först tyckte.” (Olsson, 2006 s. 50) Han 
undrar om han duger utseendemässigt i relation till Sanna:  
 

Anders kollar in sig själv i en spegel, en som visar hela kroppen. Han är ju inget muskelberg 
precis. Passerade man honom på gatan utan att titta så noga skulle man tänka: Jaha, där går ett 
streck förbi. Han är inte direkt killen som tjejerna vänder sig om efter (…) undrar vilka killar 
Sanna brukar kolla efter. (Olsson, 2006 s. 52)  

 
Anders vill dölja vissa känslor, också för bästa kompisen Silja:  
 

Är du tänd på henne eller? Hon (Silja) skrattar till och fortsätter rota i fyndlådan. - Lägg av. 
Klart jag inte är. Anders vänder ryggen mot Silja (…) Måste se ut som en som letar efter något. 
Inte en som det bultar i. I ansiktet och i bröstet. Men mest bultar det mellan benen. (Olsson, 
2006 s. 51)  

 
Anders är rädd för att slukas upp helt av känslorna och han tänker inte bli ”värsta 
kärleksnörden” (Olsson, 2006 s. 141) Han ser att han, när han blivit kär i Sanna gillar, 
eller står ut med, saker han tidigare hatat: ”Det här är ju helt sjukt, tänker Anders. Den 
största Kenthataren i hela världen sitter här och lyssnar på – ja, just precis – Kent. Men 
det är väl så det blir när man blir kär. Helt sjukt.” (Olsson, 2006 s. 120)  
 
Med Silja känner Anders sig tryggare än med Sanna: ”till Silja kan han säga precis som 
det är, även om det låter töntigt.” (Olsson, 2006 s. 103) Ändå handlar han inte alltid 
utifrån detta. När Anders och Silja glider ifrån varandra saknar han henne, något han 
inte gör klart för henne:  
 

Jag borde säga hej, tänker han, men Silja har redan vänt sig om och är på väg bort. Det rör sig 
inuti honom. Längst där inne där han inte vill vara. Där han inte vill känna (…) Hon har ju 
undvikit honom också, det har hon faktiskt. Men han saknar henne. (Olsson, 2006 s. 174)  

 
Anders står mellan Sanna och Silja. I en episod när han svikit Silja vill han förklara 
men med Sanna bredvid blir deras möte annat än han vill: 
 

- Vad gör du här, då? Frågan bara ramlar ur Anders. egentligen vill han göra precis tvärt om: 
böna och be Silja om förlåtelse. (…) Anders fortsätter att inte förklara. Trots att han vill (…) 
Men hur ska han kunna göra det när Sanna står bredvid? Alltihop är ju hennes fel. (…) Skärp 
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dig! tänker Anders. Krama om henne och säg att hon är viktigast i världen. Men Sanna står ju 
bredvid och vänder allt upp och ner (Olsson, 2006 s. 185) 

 
Anders identitetsskapande sker utifrån relationerna med dels Silja och dels Sanna och i 
viss mån relationen till sin mor. Rädslan för känslor är återkommande. Detta tar sig 
framförallt uttryck i känslorna för Sanna: ”Han är rädd för allt det som känns där inne. 
(…) Och vad händer om inte hon känner likadant? Går han sönder? Rakt av på mitten? 
Eller sakta, sakta, en bit i taget?” (Olsson, 2006 s. 150) Att inte få bekräftelse tillbaka 
kan resultera i att han bryter ihop och rädslan för sin egen reaktion hindrar honom från 
att göra något. Att trycka undan de jobbiga tankarna kring sin situation hemma och sin 
mors alkoholism kan ses på liknande sätt. Anders vill inte att Silja ska ta upp dessa 
ämnen: 
 

Bara hon inte sätter igång som hon brukar. Börjar gräva och rota i allt det där jobbiga. Pratar 
och pratar till det bara är små smulor kvar. Som om hon skulle kunna hjälpa honom. Som om 
någon skulle kunna göra det. Morsan är som hon är. (Olsson, 2006 s. 21) 

 
När Anders inte upplever sig ha kontroll trycker han undan tankarna på det han inte kan 
kontrollera. När det gäller känslorna för Sanna är han rädd för sina egna reaktioner men 
när det gäller problemen hemma (moderns alkoholism) finns en känsla av oförmåga att 
förändra situationen. I det senare fallet väljer han alltså att ignorera ”det jobbiga”. 
 
Eftersträvandet av kontroll och avskärmandet från vissa av sina känslor skulle tyda på 
en delaktig maskulinitet. Anders agerar på olika sätt beroende på vilken person han 
talar med eller tänker på, vilket kan tolkas som att han intar en förhandlande position. 
På ett ytligt plan verkar relationen med Sanna vara överordnad den med Silja. Han 
saknar Silja men agerar inte utifrån detta och förändrar således inte deras relation när 
den är dålig. 
 
Medvetenhet om och förhållningssätt till genusstereotypa föreställningar 
 
Anders tvivlar på möjligheten att komma nära Sanna: ”Hon har säkert kille. Hon är för 
snygg för att inte ha det.” (Olsson, 2006 s. 49) Den utseendemässiga värderingen som 
Anders gör av Sanna kan tolkas som en del av en genusstereotyp föreställning. Det 
finns dock, som jag visat, också reflektion över sitt eget utseende. Anders upplever sig 
inte vara en kille som tjejer kollar efter eftersom han inte har en speciellt ”manlig” 
kropp ur ett hegemoniskt maskulint perspektiv. Detta visar på ett tydligt 
förhållningssätt till sig själv utifrån en hegemonisk maskulin stereotyp även om en 
diskussion kring stereotypen inte förekommer. 
 
Sammanfattning 
 
Anders reflekterar över sina känslor men ger inte uttryck för dem inför alla. Bekräftelse 
på ett annat plan än det vänskapliga verkar vara viktigt då han funderar mer över hur 
han uppfattas av Sanna och av andra tjejer, än han funderar över Siljas uppfattning av 
honom. Silja står för en trygghet som Anders till stor del verkar ta förgivet. När han och 
Silja glider ifrån varandra inser han att han saknar henne. Ändå verkar han oförmögen 
till att söka upp henne igen och säga förlåt då han sårat henne.  
 
Anders ger uttryck för ett ambivalent förhållande till den hegemoniska maskuliniteten 
vilket framförallt tar sig uttryck i de symboliska och känslomässiga relationerna. Ur ett 



 37 

symboliskt perspektiv passar Anders inte in i en bild av en stereotyp maskulinitet. 
Samtidigt finns det en reflektion kring kroppen och ett förhållningssätt till en stereotyp 
maskulinitet, men inget ifrågasättande av denna. 
 
Anders intar en förhandlande position i de känslomässiga relationerna. Hans ageranden 
i dessa relationer vittnar om en ambivalens då han vill men är rädd för att visa sina 
känslor. I de känslomässiga relationerna gentemot Sanna är han rädd att bli sårad. 
Kontroll är viktigt vilket kan tyda på ett positivt förhållningssätt till en hegemonisk 
maskulinitet. Det innebär dock problem då både känslor och problem som Anders 
upplever sig inte kunna kontrollera undertrycks. 
 
Genusstereotypa föreställningar kommer framförallt till uttryck i de symboliska 
relationerna och är framförallt utseendemässiga. Dessa ges uttryck i Anders värdering 
av tjejer och vad han tror tjejer gillar. 
 
5.2 En plats de kallar lyckan 
 
Genusskapande och maskuliniteter 
 
”I hela sitt liv hade John sett det som självklart att spela efter reglerna. Man gjorde på 
ett visst sätt, helt enkelt.” (Sandén, 2006 s. 190) John ställer i början upp på de normer 
och oskrivna regler som omgärdar de sociala liv han kommer ifrån. Vissa saker talar 
man inte om, vissa känslor visar man inte. Johns fars svacka är ett av exemplen där ett 
förakt för svaghet också ger sig till känna:  
 

John knep ihop ögonen så hårt han kunde. Det kändes som om han skulle kräkas om han 
öppnade ögonen och såg sin pappa ligga i gruset. Res dig, skrek han inom sig. Res dig för fan! 
Ligg inte där och lipa som en jävla bög! (Sandén, 2006 s. 26) 

 
John fasar för faderns gråt, att gråta är bögigt vilket här ska förstås som nedsättande. 
 

De sista orden kom ut som en viskning, och till Johns fasa följdes de av en tyst gråt. Hans 
pappas axlar skakade utan ett ljud medan ansiktet förvreds i en hjälplös grimas. (…) John ville 
inte se det här men han kunde inte gärna gå. (Sandén, 2006 s. 40- 42)  

 
Sorgen och svagheten är motbjudande på ett sätt som nästan tar sig uttryck fysiskt. John 
skäms i början för sina egna känsloyttringar, men hans inställning förändras: ”Han 
kände hur han rodnade, och för första gången i sitt liv försökte han inte dölja det. Vad 
var det egentligen för lag som sa att man alltid skulle låtsas som om man inte kände det 
man kände?” (Sandén, 2006 s. 199) 
 
Precis som med normerna och de oskrivna reglerna ifrågasätter John till en början inte 
heller de krav som ställs på honom. Det tas förgivet, både av hans omgivning och av 
honom själv, att han ska bli läkare: ” Det finns ingen i min familj som blir imponerad 
om jag läser till läkare. Däremot får jag ett helvete om jag inte gör det.” (Sandén, 2006 
s. 60), även om det kanske inte är vad John helst vill:  
 

’Skulle du vilja bli nåt sånt? Guldsmed eller silversmed?’ ’Nej, jag ska bli läkare’, sa John. 
’Sånt där kan man ju inte leva på.’ Mia gav honom en snabb blick. ’Varför inte det? Det finns 
väl massor med guldsmeder som klarar sig hur bra som helst.’ John körde händerna i fickorna 
och drog bestämt upp axlarna. ’Jag ska bli läkare’, sa han kort. (Sandén, 2006 s. 159)  
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Kraven och den ordning som finns inom den sociala miljö John kommer ifrån, 
uppenbaras för honom efter att han kommit tillbaka från lusthuset (sin fejkade 
språkresa). Moderns bröllopsfest öppnar ögonen på honom och han bestämmer sig för 
att gå sin egen väg:  
 

Hela tillställningen var ett enda bekräftande av en ordning, ett sättande av folk på sin plats. John 
undrade om han hade kunnat se det för ett halvår sedan. Något hade hänt med hans syn på 
sistone, och varje dag upptäckte han saker som han hade blundat för tidigare. (…) Han vände 
sig mot Ebba och plötsligt var det som om han såg henne för första gången också (…) Han såg 
på Ebbas perfekta, bortvända ansikte och visste att han inte längre var beredd att ljuga för att få 
henne. Inte ens för henne. (…) Nu visste han exakt vad han skulle göra. (Sandén, 2006 s. 247-
248) 

 
I början av boken eftersträvar John en hegemonisk maskulinitet. Han kommer från en 
överklassfamilj och siktar på läkaryrket, även om det inte är vad han helst vill göra. Det 
sker en förändring i Johns förhållningssätt, både till de oskrivna regler som omgärdar 
den sociala miljön han kommer ifrån och till de krav som hans föräldrar och 
flickvännen Ebba ställer på honom. Från ett eftersträvande av en hegemonisk 
maskulinitet, en position som tydligt kan karaktäriseras som delaktig, flyttar sig John 
mer mot en underordnad. Han bryter i slutet av boken med överklassvärlden och väljer 
att gå sin egen väg. Detta manifesteras med yttre attribut som exempelvis kläder: ”Även 
om hans mamma aldrig sagt något rakt utförstod han att han helt enkelt inte passade in i 
hennes nya liv (…) Speciellt inte sedan han började klä sig som han gjorde nuförtiden” 
(Sandén, 2006 s. 255) 
 
Medvetenhet om och förhållningssätt till genusstereotypa föreställningar 
 
I den miljö John kommer ifrån finns tydliga genusstereotypa förhållningssätt vilket 
bland annat tar sig uttryck i Johns relation med sin flickvän Ebba. Det tas förgivet att 
det är han som ska betala och bjuda henne när de är på restaurang. Han funderar flera 
gånger på hur hans pengar ska räcka till de presenter det förväntas att han ska köpa: 
 

Han räknade femhundringarna igen, för säkerhets skull, och funderade på vilka knipor som 
egentligen var värst. Ebbas födelsedag var en rysare. Han skulle vara tvungen att lägga minst 
femton hundra på hennes present. (…) Tyst räknade han åtta upp femhundringar som han 
stoppade i ytterfickan på racketväskan. Efter ett ögonblicks tvekan lade han undan tre till. Han 
hade fortfarande kvällens avskedsmiddag med Ebba att tänka på (Sandén, 2006 s. 8) 

 
Samtidigt vet inte John om han älskar Ebba, eller om hon älskar honom, han är 
frånvarande då de är tillsammans:  
 

Munnen fick leverera ursäkterna på autopilot medan han själv befann sig någon helt annanstans. 
Han fick i alla fall se in i hennes ögon, och om han glömde bort situationen kunde han nästan 
lura sig själv att han såg kärlek i dem. Nej, det var orättvist. Det måste väl vara någon slags 
kärlek (Sandén, 2006 s. 50) 

 
De når egentligen inte fram till varandra: 
 

John hade för länge sedan lärt sig att prata med Ebba medan han tänkte på annat. Numera räckte 
det att han kollade av någon gång ibland, mest för att inte bli tagen på sängen om hon ställde en 
direkt fråga. Resten av tiden kunde han bara slänga in ett ord här och var och låtsas som om han 
lyssnade. (Sandén, 2006 s. 57) 
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Drag av den delaktiga maskuliniteten kommer här till känna. Det handlar om att ge 
sken av att han lyssnar, att göra Ebba nöjd, även om hans tankar är på annat håll. Detta 
för att det förväntas vara så, inte för att han egentligen vet om han älskar henne. Detta 
uppenbaras när det tar slut mellan dem: ”’det är inte synd om mig’, sa han. (…) ’Om 
jag hade varit kär i Ebba hade det väl varit det’, sa han. ’Men jag tror inte att jag var 
det.’” (Sandén, 2006 s. 193) När Ebba och Pegge blir tillsammans ser John det som att 
Pegge vunnit Ebba, som i ett spel: ”Pegge vann, tänkte han. Det var han som fick 
henne.” (Sandén, 2006 s. 185) Att vara tillsammans med Ebba innebär framförallt 
status. Att se på förhållandet med henne som ett pris i en tävling avslöjar Johns 
inställning både till relationen med Ebba och till henne som person. Det handlar inte om 
kärlek framförallt utan om att upprätthålla en fasad. Att mötas och att kommunicera på 
ett jämlikt plan är inte det viktiga och kanske inte heller möjligt. 
 
Sammanfattning 
 
Hela utflykten till lusthuset kan ses som ett motstånd mot de uttalade och icke uttalade 
kraven omvärlden ställer. John intar en tydlig delaktig position i början vilket tar sig 
uttryck i samtliga strukturella förhållanden. Maktrelationer kommer till uttryck i Johns 
förhållningssätt till sin pappas känsloyttringar. Att pappan gråter får John att må fysiskt 
illa och han menar att det är bögigt i negativ mening. Connell menar att 
maktrelationerna inte bara handlar om att kvinnlighet är underordnat manlighet utan att 
också ”avvikande” män hamnar i en underordning. I detta fall kan fadern ses som en 
marginaliserad maskulinitet då han inte klarar av att ta sig ur sitt missbruk. Johns 
inställning till sin far vittnar om en allmän vedertagen föreställning om över- och 
underordning. Det finns också maktrelationer inom den sociala miljö John kommer 
ifrån. Johns fars alkoholism blir något som också drabbar John eftersom han på många 
sätt ställer upp på sin far och inte lämnar honom. Det är en outtalad maktrelation som i 
och med faderns sjukdom och vänners och flickvännens avståndstagande, eller 
antydanden, blir synlig. 
 
De känslomässiga relationerna finns dels inbakat i relationen till fadern dels i relationen 
till Ebba. Den delaktiga maskuliniteten kan ses i den känslomässiga relationen 
gentemot Ebba där en förhandlande inställning är tydlig. John vet inte om han 
egentligen älskar Ebba, men deras relation tas nästan förgivet och de har båda sin 
genusstereotypa plats inom denna.  
 
John ställer i början upp på det som förväntas av honom när det kommer till symboliska 
uttryck. Då han väljer att i slutet av boken gå sin egen väg är det genom de symboliska 
relationerna detta tar sig tydligast uttryck.  
 
Det enda tydliga fall där bild av produktionsrelationer kommer till uttryck är i denna 
bok. Det tas förgivet att John ska läsa till läkare och det är inget han ifrågasätter. Detta 
kan ses på ett genusstereotypt plan och ett socialt plan. Dels kan läkaryrket ses som 
mansdominerat, dels kommer John från en social miljö där en karriär inom läkaryrket, 
eller ett annat välbetalt yrke, ses som självklar. Samtidigt får vi reda på att hans mor är 
läkare vilket delvis går emot detta. Mia däremot har en arbetarbakgrund och jobbar på 
en pizzeria, ett lågbetalt yrke. Klyftan mellan John och Mia kan alltså tolkas utifrån 
Connells tanke om produktionsrelationer som är betingade av deras respektive 
könstillhörighet. Samtidigt kan klyftan sägas bero på deras sociala tillhörighet. 
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Efter att John kommit tillbaka från lusthuset går han från ett relativt tydligt delaktigt 
maskulinitetsskapande mot något nytt. Det nya förhållningssättet kan karaktäriseras 
som underordnat då det tydligt inbegriper ett aktivt motstånd mot den överordnade 
positionen han av omgivningen förväntas inta. 
 
5.3 Utanför 
 
Genusskapande och maskuliniteter 
 
Danne känner sig utanför i laget då han inför en match riskerar att bli degraderad på 
grund av Ricken:  
 

Som vanligt gick han till skolan tillsammans med Ricken. Fortfarande kände han lite agg mot 
sin kompis och idag hade han hellre promenerat på egen hand, men det hade varit allt för tjurigt 
och fånigt. Danne valde att hålla sin motvilja för sig själv. (Larsson, 2005 s. 21)  

  
Känslan av misslyckande är inte är något han visar. När Robin, en lovande 
innebandyspelare, kommer in i boken som: ”[Ä]nnu ett irriterande stjänskott” (Larsson, 
2005 s. 69) känner Danne sig hotad av honom: ”Besvikelsen sköljde genom Danne. 
Han undvek att möta någon annans blick, för att inte visa vad han kände. (…) Helst 
hade han velat gå hem med detsamma, men det passade sig inte.” (Larsson, 2005 s. 71) 
Att lämna laget då han känner sig utanför föresvävar honom kanske, men han gör det 
inte. Istället försöker han arbeta för att bli bättre.  
 
Känslan av utanförskap kan tolkas som något som finns inom Danne och människor 
omkring honom tycks snarare peppa honom att fortsätta. Hans far, liksom tränaren, 
påpekar att spelet ska vara roligt framförallt (Larsson, 2005 s. 33) I samtalet med fadern 
ger Danne inte uttryck för sin besvikelse att ha blivit degraderad i laget, men fadern 
förstår ändå: 
 

Pappa förstod givetvis att det var tråkigt att bli petad. Han påpekade att det fanns olika sätt att se 
på sitt idrottande. Man kunde träna för att det var nyttigt att röra på sig eller så kunde man satsa 
på att bli duktig på något, så duktig det nu var möjligt för en själv att bli. Men inget av detta 
fungerade bra om man inte tyckte att träningen i sig var rolig. Det måste vara kul. (Larsson, 
2005 s. 29).  

 
Återkommande är strävan efter att tjejerna som Danne tycker om ska se honom på 
planen: ”I sin drömvärld lät han sina ’span’ få se honom göra stordåd och avgöra 
matcher.” (Larsson, 2005 s. 23) Danne vill framstå som en hjälte på planen, en 
handlingsinriktad person, samtidigt som han vill bli beundrad. I en episod träffas Danne 
och Erika efter en match som Dannes lag vunnit. Erika kommenterar Dannes 
skicklighet på planen. Danne är blygsam och känner samtidigt press på sig att säga 
något bra: 
 

Erika såg imponerad ut, där hon stod vid sargkanten, framför en svettig Daniel Bjurman. (…) - 
Ni var ju mycket bättre, fortsatte hon. - De är inget topplag, Lövet, svarade Danne. - Nu ska du 
inte låtsas om att det inte var nåt. Du är ju jättenöjd, sa Erika, med ett retfullt och charmigt 
leende. Det pirrade i Dannes mage. Nu borde han säga något bra, göra ett drag. (Larsson, 2005 
s. 57) 
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Med Sofi känner sig Danne tryggare än med Erika: ”Sofi var mer hans typ. Hennes 
lugn och behagliga säkerhet gjorde även Danne trygg. (…) Det var lätt att prata men det 
gick bra att vara tyst en stund också.” (Larsson, 2005 s. 146) Sofi har ett mod som 
Danne upplever smittar av sig på honom. I och med det enda sexuella mötet mellan 
Danne och Sofi reflekterar Danne över Sofis mod: 
 

Danne tänkte på vilken modig tjej Sofi verkade vara. Det var hon som hade tagit initiativen, som 
först sagt att hon gillade honom och som gett honom en puss. Och han kände att hon var sig 
själv helt och hållet. (Larsson, 2005 s. 138)  

 
Efteråt känner sig Danne som om han blivit vuxnare: ”Det var som om han hade vuxit 
en storlek inombords under mötet med Sofi.” (Larsson, 2005 s. 142) Mötet med Sofi 
kan tolkas som en viktig del i Dannes genusidentitetsskapande. 
 
Danne jämför sig själv med andra killar omkring honom, tydligast är jämförelsen med 
Ricken:  
 

Ricken var varken kort eller lång, men senig och stark. Danne själv var lite kortare och inte 
vidare stark, egentligen ganska svag. Håret var rufsigt och blont, ögonen klarblå. Det var en 
kombination som vissa tjejer var svaga för, det visste han. (Larsson, 2005 s. 18) 

 
Dannes träffar sin barndomskompis Jesper en bit in i boken. Jesper har hamnat i 
nynazistiska kretsar och i det gäng han tillhör finns aggressivitet och rädsla som 
påpekas när Danne och Ricken bevittnar misshandeln som Jesper är delaktig i (Larsson, 
2005 s. 100) Danne påpekar fegheten han upplever de misshandlande har i sitt samtal 
med Jesper (Larsson, 2005 s. 110) och när han ser Jesper bland dem som misshandlar 
går han inte till polisen utan till Jesper: 
 

 - Jag såg dig. De egna orden fick Dannes hjärta att slå så hårt att han själv nästan kunde höra 
det. Han såg att Jesper genast förstod. -Vadå? Med flackande blick gjorde Jesper ändå ett dåligt 
försök till att verka oförstående. (…) -Hur kunde du hänga på något sånt? Killen hade ju dött. 
(…) Jesper dolde inte att han grät. (…) - Jävlar, snörvlade Jesper fram. det gick för långt. 
(Larsson, 2005 s. 109-110)  

 
Jespers öppenhet, att han inte döljer sin gråt, behöver inte tolkas som ett tecken på 
svaghet utan snarare ett tecken på tillit. Han döljer inte sina känslor till skillnad från 
Danne. Jesper kan sägas tillhöra en marginaliserad maskulinitet. Trots den tuffhet som 
han försöker manifestera lyckas han inte bli accepterad. Jespers ageranden förklaras 
med hans bakgrund: ”Danne kände Jesper som en tillbakadragen kille. Hade 
mobbningen tvingat på honom ett så hårt skal?” (Larsson, 2005 s. 107) Han är 
marginaliserad från början och försöker ta sig ur marginaliseringen men misslyckas, 
kanske delvis på grund av sin bakgrund och delvis på grund av att han söker bekräftelse 
på fel sätt. 
 
Medvetenhet om och förhållningssätt till genusstereotypa föreställningar 
 
Det finns inget ifrågasättande eller problematiserande av exempelvis de 
utseendemässiga värderingarna. Danne gillar inte att Erika sminkar sig så mycket, eller 
att hon luktar och smakar rök. Han ger inte uttryck för detta inför Erika, men inför 
Ricken. Samtidigt är det viktigt att påpeka att det finns avsnitt där Danne värderar sitt 
eget utseende och Rickens utseende. Sexuella anspelningar förekommer kopplat till 
tjejernas utseende:  
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- Hon är snygg, tycker jag i alla fall. –Hon ser bra ut, men hon sminkar sig lite mycket, svarade 
Danne. –Det ser du inte om ni släcker lyset, sa Ricken och skrattade, tuffare än han egentligen 
var. Danne lät bli att svara. Han hade aldrig varit själv med någon tjej i ett nedsläckt rum och 
han visste att Ricken inte varit det heller. (Larsson, 2005 s. 47) 

 
Komplimanger då det gäller utseende kommer från pojkarna, medan exempelvis Erika 
ger Danne komplimanger för den prestation han visar på planen. De positiva saker som 
går utanför utseendet, exempelvis Dannes uppfattning av Erika som tuff, eller Sofi som 
modig, är inget som Danne ger uttryck för högt inför någon annan utan enbart något 
han tänker för sig själv. 
 
Sammanfattning 
 
Dannes genusskapande sker i relation till vänskapsrelationerna med Jesper och Ricken 
och i relationen till de tjejer han är intresserad av. De känslomässiga relationerna spelar 
en avgörande roll. Dannes självförtroende hänger dels på prestationen på planen och 
dels på tjejers uppmärksammande av honom. Danne intar en delaktig position, även om 
denna är relativt svag. Ifrågasättande av laget, och hierarkiseringen inom laget, passar 
sig inte. Ändå känner Danne kluvenhet i relation till maktstrukturen, han känner sig 
besviken men väljer medvetet att inte visa det. Maktrelationerna och de känslomässiga 
relationerna har alltså båda en framträdande plats i Dannes skapande av en delaktig 
genusidentitet. 
 
De symboliska relationerna tar sig framförallt uttryck i förhållningssätt till och 
gentemot tjejer. Danne kan sägas värdera vissa tjejers utseende och han ger uttryck för 
vilka attribut han inte gillar. Han reflekterar också över sitt eget och Rickens utseende 
utifrån de symboliska relationerna. Inom denna struktur finns de tydligaste uttrycken 
för genusstereotypa föreställningar. Danne ger inte uttryck för sina uppfattningar om 
Erika som tuff eller Sofi som modig. Genom att välja att ge uttryck för vissa saker då 
det gäller kvinnor och andra saker då det gäller män reproduceras en föreställning om 
vissa  genusstereotyper. 
 
I förhållande till Jesper, som på många sätt intar en marginaliserad position, blir Dannes 
position som delaktig tydligare. Jesper eftersträvar en hegemonisk position men 
misslyckas. Att Jesper har hamnat fel förklaras med hans tidigare marginalisering. 
 
 
5.4 En (anti)tonårings dagbok 
 
Genusskapande och maskuliniteter 
 
Spencer och Zac kan ses som två motpoler. Medan Spencer inte vill utvecklas i 
samförstånd med det omgivande samhällets förväntningar, går Zac helt och fullt in i 
den kategori han tilldelats. På så sätt kan man i de två karaktärerna se tydliga bilder av 
motstånd och delaktighet. Motståndet tycks dock inte resultera i underordning, något 
jag kommer att återkomma till nedan. 
 
Både kompisen Zac, och Spencers föräldrar talar om tonårslivet och att Spencer är, eller 
borde vara, på väg dit. Tjejer, sexualitet och utseende, är i detta fall karaktäristiska för 
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tonåringen och Spencer känner motvilja mot dessa. Detta visar sig bland annat i en 
episod där han får en bok om sex och samlevnad av sina föräldrar:  
 

Jag tog upp den, men så såg jag vad den innehöll och gjorde en äcklad grimas. Boken handlade 
om sex och samlevnad. (…) ’Öppna den och titta’, uppmanade pappa mig. Jag ville inte vara 
oförskämd, så jag bläddrade lite. (…) ’Vi tänkte att den där boken kunde vara till hjälp.’ ’Du 
kommer trots allt att bli tonåring snart’, sa pappa. (Johnson, 2006 s. 31) 

 
Förändringen framställs som ofrånkomligt. Spencer gör dock motstånd mot vad som 
förväntas av honom:  
 

Jag tänker fortsätta att vara mig själv genom hela tonåren. Jag vill inte ha nåt med märkeskläder, 
tjejer, piercing och allt sånt att göra. Jag ska inte oroa mig ett dugg för vad folk tänker om mig. 
Jag ska ignorera allt det där. (Johnson, 2006 s. 43)  

 
Utifrån Connells maskulinitetsmatris kan Spencer karaktäriseras som underordnad.  
Spencer börjar efter ett tag sakta att överge den benhårda antitonåringslinjen: ”Jag 
skulle inte ha något emot att kyssa en tjej på prov. Av ren nyfikenhet, bara. Men jag är 
inte speciellt angelägen.” (Johnson, 2006 s. 49) När skolkamraten Emily visar sig vara 
intresserad av Spencer förändras hans inställning. Efter att ha kysst Emily märker 
Spencer själv att han börjar förändras: ”Jag håller på att förvandlas till det jag mest av 
allt fruktade: EN TONÅRING. Utan tvivel kommer fler tecken att dyka upp.” (Johnson, 
2006 s. 73) Ändå gör Spencer klart för sig själv i slutet av boken att han: ”tänker vara 
tonåring på mina egna villkor.” (Johnson, 2006 s. 74-75) 
 
Medvetenhet om och förhållningssätt till genusstereotypa föreställningar 
 
Genusstereotypa föreställningar kommer till uttryck i förutfattade meningar om tjejer. 
Spencer ser cyniskt på Zacs ”förvandling” till tonåring. Zac är inriktad på att få en tjej 
och de talar om hur man ska bete sig i detta sammanhang och vad tjejer gillar och inte 
gillar: ”’Man pratar inte om modellflygplan med tjejer.’ ’Varför inte?’ Zac skrattade till 
och klappade mig på axeln. ’Åh, Spencer, du vet ännu mindre om tjejer än vad jag 
gör.’” (Johnson, 2006 s. 22) De förutfattade meningarna ställs dock på huvudet i slutet 
av boken då Emily visar sig vara intresserad av Spencer, trots att Spencer inte har 
ansträngt sig för att ”gå hem” hos tjejerna. 
 
Sammanfattning 
 
Att bli till tonåring ses som ofrånkomligt och Spencer ser i slutet av boken med fasa på 
hur han förvandlas. Eftersom accepterar han förvandlingen och bestämmer sig för att 
”bli tonåring”, men på egna villkor. Spencer går, trots sitt motstånd i början, mot en 
delaktighet. Han ställer upp på de förväntningar omgivningen har på honom, men han 
är medveten om dessa och inte beredd att acceptera dem fullt ut vilket framförallt tar 
sig uttryck i de symboliska och känslomässiga relationerna. När Spencer i slutet av 
boken kapitulerar för kraven är det framförallt på det känslomässiga området det tar sig 
uttryck. Han blir intresserad av Emily, vilket också innebär att han ställer upp på en av 
de saker tonårsskapet och samhället utifrån hans egenskap av att vara pojke tillskriver 
honom. Medvetenhet om de symboliska relationerna visar på en reflektion kring 
föreställningar om hur man som tonårig kille (och tjej) förväntas vara. 
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Spencers utveckling kan tolkas som en väg från att helt vägra den genusinpassning som 
föreskrivs honom, till en genusinpassning han upplever är hans egen. Från en relativt 
tydlig underordning går Spencer mot delaktighet, dock bara på det känslomässiga 
planet. 
 
5.5 Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket 
 
Genusskapande och maskuliniteter 
 
Ibland kan det vara svårt att avgöra om det är Betty eller Morris som talar i texten. 
Kanske finns det en poäng med detta. I relationen är de nära varandra och tycks ibland 
nästan flyta in i varandra. Reflektionen över detta återkommer:  
 

’Jag flyr in i dig och du flyr in i mig. (…) ’Det ska finnas något mellan människor, ett bord där 
man lägger upp något av sig själv och diskuterar det utifrån.’ ’Jag behöver inte något sånt bord.’ 
’Hur ska jag då kunna veta vem som är jag?’ (Ardelius, 2006 s. 76)  

 
Morris eftersträvar självständighet samtidigt som han tycks känna oförmåga att vara 
självständig: ”Det svänger i honom (…) Att de ska stanna hos varandra, tanken på att 
de inte ska det, båda är skrämmande.” (Ardelius, 2006 s. 38) När han är ensam fylls han 
av saknad som tar sig uttryck i någon sorts handlingsförlamning: ”Ringer hon snart? 
(…) Vad gör människor när de är ensamma? Han vet inte.” (Ardelius, 2006 s. 97) 
 
Även om Morris och Betty är nära varandra känner Morris en oförmåga att öppna sig 
helt för Betty: ”Allt blir så rytmiskt, så balanserat när hon sover. De kan prata om allt 
tillsammans men inte med varandra. Det är nu han öppnar sig på riktigt.” (Ardelius, 
2006 s. 90) Det är nu de kan tala om allt, men inte med varandra. Morris reflekterar 
över förändringen som hela tiden pågår, att minnena av Betty inte alltid är desamma 
”sättet han minns henne på förändras hela tiden. Det han känner nu kommer att 
förvrängas i framtiden.” (Ardelius, 2006 s. 46) Båda dessa egenskaper förmedlar en 
bild av Morris som ensam trots närheten samt en känslan av att inget är fast, att allt är 
osäkert och föränderligt. 
 
Morris och Betty upplever sin kärlek som annorlunda och de vill vara tillsammans och 
avskärma sig från omvärlden: ”Vi hör ihop som Hennes & Mauritz. De där ute är några 
andra. Gå inte dit.” (Ardelius, 2006 s. 41) Samtidigt vill de visa upp det de har:  
 

’Jag tänkte på dig hela dagen idag (…) Hur vi skulle gå ner längst gatan, vilka skyltfönster vi 
skulle stanna framför och vilka vi bara skulle gå förbi. På alla människor som skulle se oss och 
undra vilket roligt ställe vi var på väg till.’ (Ardelius, 2006 s. 20) 

 
Morris är rädd för att bli som sin far. Han berättar inte om sin fars psykiska sjukdom för 
Betty. När Betty i en episod påpekar att Morris är lik sin far reagerar Morris starkt:  
 

’Men’, hon andas som hon gör när hon kommer på något, lätt men ryckigt, ’då beter han sig 
precis som du.’ Det blir mjölkigt framför ögonen och allting snurrar (…) Han rafsar åt sig sina 
saker på golvet och stoppar halvhjärtat ned dem i en ryggsäck, resten får han ta någon annan 
gång. Nu måste han bara ut. (Ardelius, 2006 s. 71) 
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Medvetenhet om och förhållningssätt till genusstereotypa föreställningar 
 
Både Betty och Morris förhåller sig till en bild av hur det ska vara när man är ihop. 
Samtidigt upplever de att något är fel trots att de försöker göra på det sätt som 
föreskrivs dem: 
 

’Om vi alltid kunde vara här.’ En ton av vemod hörs i hennes röst. (…) ’Ja, men det skulle inte 
fungera. Vi skulle inte stå ut. Någon skulle bli tokig efter ett par veckor som han i the Shining 
och försöka stycka den andra med en yxa.’ ’Jag förstår inte, vi gör väl allting rätt? Det är alla 
andra människor som är ivägen hela tiden. Jag vill bort från dem. (Ardelius, 2006 s. 110)  

 
Att göra vad som föreskrivs dem i en kärleksrelation räcker alltså inte. Insikten om att 
det krävs mer än detta lämnar båda rådlösa. Betty vill isolera sig, men Morris ser det 
destruktiva i en sådan handling. I en episod talar Morris om en dröm han har: ”Jag ska 
vara hemmaman, köpa ett förkläde pyntat med små fickor fyllda av lösgodis.” 
(Ardelius, 2006 s. 111) Detta kan tolkas som en drift med bilden av hemmafrun, kanske 
på det stora hela en drift med bilden av den perfekta kärleksrelationen. 
 
Sammanfattning 
 
De egenskaper Morris uppvisar faller mellan Connells idealtyper. Den underordnade 
passar kanske närmast in på Morris, men vi ser inte ett uttalat aktivt motstånd mot 
genusstereotypa föreställningar. Connell menar att känslomässiga relationer kan vara 
negativa, positiva och ambivalenta. Morris visar en tydlig ambivalens då han upplever 
tanken på ensamheten som skrämmande samtidigt som han har svårt att nå fram till 
Betty. Relationen erbjuder inte en fullständig närhet. De inser båda att det inte fungerar 
trots att de gör vad som förväntas av dem. 
 
Morris rädsla för att bli som sin far vittnar om osäkerhet och/eller rädsla för att hamna 
utanför en accepterad struktur. Vi kan tolka detta förhållande utifrån de symboliska 
relationerna då fadern, på grund av sin sjukdom, bryter mot dessa. Fadern kan utifrån 
Connells idealtyper ses som en marginaliserad maskulinitet och kanske är det rädslan 
för att hamna där som bidrar till Morris starka reaktion mot tanken på att bli som sin 
far. Detta är inte tydligt uttalat vilket gör att reaktionen lika gärna skulle kunna bero på 
något annat. 
 
5.6 Mitt liv som GameBoy-nörd 
 
Genusskapande och maskuliniteter 
 
Malte blir bättre i skolan då han lägger Gameboyet åt sidan. Från att ha varit mobbad 
övergår han till att bli vän med mobbaren (Isak). Stina vänder Malte ryggen i och med 
detta: ”- Jag tycker inte om dig längre, säger Stina. (…) Du är inte du! du är bara en 
dålig kopia av Isak!” (Schwartz, 2006 s. 113) Att Malte kommer närmare Isak bidrar 
till en förändring i hans sätt att se på denne. Isak anförtror sig till Malte och Malte 
förstår att Isak har det dåligt hemma: ”Jag ser att Isak hatar sitt liv. Han känner sig 
fången i den mörka lägenheten. Fången i familjen. (…) Isak känner inga snälla 
människor som vill hjälpa honom.” (Schwartz, 2006 s. 141) Isak gråter och döljer inte 
detta för Malte när de är ensamma. Överhuvudtaget är gråtandet något som Malte tar 
upp och något han förändrar inställning till. I början uttrycker han att han: ”hatar folk 
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som gråter.” (Schwartz, 2006 s. 45) Senare i boken har inställningen förändrats ”- Det 
är okej, hör jag mig själv säga. Sonja (Sams mamma) skakar på huvudet. – Sam 
avskydde tanter som gråter. – Han var väl rädd för sina egna tårar, säger jag.” 
(Schwartz, 2006 s. 184) 
 
Malte kan ses som marginaliserad i början. Han är mobbad och ses som ett 
problembarn med tanke på sina dåliga betyg och bristande uppmärksamhet. Med 
marginaliseringen kommer en stigmatisering som Malte reflekterar över, speciellt i 
relation till Ali som försöker bli kompis med honom. Ali är ny i skolan och har få 
kompisar, han är döv och har utländsk bakgrund. ”Varför ska jag prata med en person 
som är ännu konstigare än jag” (Schwartz, 2006 s 47), frågar sig Malte ”han kan bara 
ge mig ännu mer otur” (ibid.) Att två marginaliserade individer umgås innebär, enligt 
Malte, bara mer problem. Malte eftersträvar istället en överordnad position: ”Jag 
behöver en tuff kompis som ger mig hög status” (ibid.) Malte vill bryta med sitt gamla 
liv och marginaliseringen. I relationen med Isak vinner Malte status: ”Under dagen är 
klasskompisarna trevliga mot mig. (…) De berättar att det blir fest på Alla hjärtans dag. 
Jag är välkommen på festen om den blir av.” (Schwartz, 2006 s. 118) 
 
Malte återkommer till de gamla vännerna i slutet av boken, vilket kan ses som ett 
medvetet val. Positionen förändras från en marginaliserad till en delaktig till en 
underordnad. Motståndet ligger i att Malte trots insikten om att de tidigare vännerna 
inte är ”tuffa” ändå väljer dessa framför de tidigare mobbarna. Han går inte tillbaka till 
en förtryckt position utan har i och med sin ”utflykt” mot en delaktig position kommit 
till insikt om förmågan att förändra sin ställning. 
 
Medvetenhet om och förhållningssätt till genusstereotypa föreställningar 
 
De få genusstereotypa föreställningar som kommer till uttryck är kopplade till Maltes 
känslor för Stina. Malte tror sig veta vad tjejer tycker: ”Stina kanske skulle gilla mig 
om jag började slåss. En del tjejer drömmer om modiga hjältar” (Schwartz, 2006 s. 41) 
Maltes uppfattning om vad vissa tjejer gillar kan tolkas som en inställning som utgår 
från genusstereotyper. Det eftersträvansvärda hos det maskulina är i detta fall 
aggressiviteten och aggressivitet och mod kopplas samman på ett till synes självklart 
sätt. 
 
Sammanfattning 
 
Att gå tillbaka till sina gamla vänner och en underordnad position visar på ett val. Från 
att bara drömma om att handla utvecklas Malte till att verkligen våga handla.  
 
Det förekommer reflektion kring den marginaliserade positionen vilket tar sig uttryck i 
Maltes förhållningssätt gentemot Ali som också kan ses som marginaliserad. 
Övergången från en marginaliserad till en delaktig position möts med avståndstagande 
från Stinas sida. Detta tar inte Malte hänsyn till vilket tyder på att status i hans ögon är 
mer värd än relationen till Stina. Det finns alltså ingen förhandling i den delaktighet 
Malte manifesterar, istället är den homosociala gemenskapen med Isak viktigare under 
denna period. I relationen med Isak förändras Maltes sätt att vara och syn på Isak. Detta 
kan ses som en insikt om den delaktiga positionens dolda sidor. Kanske är det just 
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vänskapen med den före detta mobbaren som ger Malte insikt och bidrar till hans val att 
ta ett steg mot en underordnad position. 
 
Det förekommer genusstereotypa föreställningar om hur tjejer är. Att Stina tar avstånd 
från Malte när han närmar sig den delaktiga positionen kan ses som ett ifrågasättande 
av genusstereotypen och kanske bidrar också detta till att ge Malte insikt. Det är dock 
inget som uttrycks tydligt. 
 
5.7 Döden dö 
 
Genusskapande och maskuliniteter 
 
Johns far sviker genom att inte ställa upp på saker som planerats i förväg. John tillåter 
sig dock inte att bli nedslagen av sveken:  
 

Jag som hade längtat. Äntligen skulle jag och mina kompisar fått åka i pappas nya bil. Inte 
heller fick han se mig spela match. Jag som ville att han skulle sitta där på läktaren och bara titta 
på mig. (…) Jag kände klumpen i halsen, men jag ville inte gråta. Det skulle han i alla fall inte 
få mig till. Det var han inte värd. (Bengtsson, 2006 s. 30-31) 

 
Implicit finns en jämförelse mellan Johns relation till sin far och Björns relation till sin 
far Janne. I en episod då John är på besök tycks Björn och Janne förlora sig i ett av sina 
projekt: 
 

Vi gick in i rummet där de brukade meka. Där var det prylar precis överallt. På en bänk stoden 
modell av en bil. (…) – Det här är min och Björns nya uppfinning, sa Janne stolt. (…) De 
började fixa med bilen. Björn hämtade vatten och hällde i tanken. Janne tände en tändsticka och 
värmde något under motorn. (Bengtsson, 2006 s. 65-67)  

 
John iakttar Björn och Janne gemensamma entusiasm för sin uppfinning, men han 
känner sig utanför: ”Jag (John) fattade ingenting, utan kände mig bara dum.” 
(Bengtsson, 2006 s. 68) 
 
När Björns far blir sjuk börjar John och Björns andra vänner att undvika honom: “vi 
pratade inte om det. Vi undvek nästan Björn. Jag hade slutat hämta honom på 
morgonen. Istället cyklade jag ensam till skolan.” (Bengtsson, 2006 s. 44) Rädslan för 
att umgås med Björn bottnar i den osäkerhet John känner för hur han ska agera: ”Jag 
kände att jag borde fråga Björn hur det var med Janne. Men jag var för feg.” 
(Bengtsson, 2006 s. 46)  
I detta fall känner John att han borde fråga, det är ett krav som inte är uttalat från någon 
annan. I andra fall uttrycks kraven högt av andra: ”- Nu måste du göra en insats och gå 
hem till Björn, sa Malte (tränaren) allvarligt. (…) – Men jag vill inte gå hem till honom. 
– Varför inte det? Jag blev tyst. Jag hade inget svar. Det kändes bara så obehagligt i 
magen. – Du måste göra det. Björn behöver dej” (Bengtsson, 2006 s. 78)  
 
Julia och Amina verkar inte känna samma tvekan inför att fråga och ta kontakt med 
Björn: ”- Hur är det med honom? (Björns far) frågade Julia rakt på sak.” (Bengtsson, 
2006 s. 47)  
 
När Björns far dör blir rädslan för de känslomässiga reaktionerna än mer påtaglig hos 
John. Det handlar inte bara om Björns sorg utan också om Johns egen: ”Jag ville inte se 
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honom gråta. Då skulle jag själv också börja. Hur pinsamt var inte det?” (Bengtsson, 
2006 s. 81) Många undviker Björn när han kommer tillbaka till skolan, men Amina 
visar sitt deltagande: ”Som tur var gick Amina fram till honom. Hon gav honom en 
kram och sa: - Vi har saknat dej. Det var så fint gjort av Amina att jag blev rörd. Det 
var tur att det ringde in, för jag kände att det kom tårar i ögonen.” (Bengtsson, 2006 s. 
88) 
 
John erkänner att han är feg vid flera tillfällen men kämpar med att förmedla en annan 
bild av sig själv, framförallt inför tjejerna: ”Egentligen ville jag inte, men nu fick jag 
chansen att visa mig modig inför Julia och Amina.” (Bengtsson, 2006 s. 55) 
 
Medvetenhet om och förhållningssätt till genusstereotypa föreställningar 
 

Julia hade under många år varit min hemliga kärlek. I somras var det nära att vi hade blivit ihop. 
Men jag var för blyg. Jag stod inte ut med tanken på att bli nobbad. Då hade min dröm krossats 
för evigt. (Bengtsson, 2006 s. 12)  

 
Tanken på att Julia skulle nobba John om han visade vad han kände hindrade honom 
från att handla. Det handlar inte om rädsla för en sårad stolthet, snarare rädsla för att 
hans dröm ska gå sönder. 
 
John beundrar Julia, dels utseendemässigt: ”Jag kunde inte slita blicken från henne. 
Hon var det vackraste som fanns.” (Bengtsson, 2006 s. 37-38) och dels hennes mod. 
Julia frågar Björn hur det är med hans far, något John inte vågar. John är blyg och det 
är Julia som i slutet berättar för John att hon tycker om honom. Det finns ingen uttalad 
diskussion kring genusstereotypa föreställningar men alltså flera faktorer som visar på 
en brytning mot dessa. Bland annat är det ofta tjejerna som framställs som de aktiva, 
modiga och handlingsinriktade. 
 
Sammanfattning 
 
Utifrån Connells maskulinitetsmatris ser vi tendenser till eftersträvande av en delaktig 
maskulinitet. John vill dölja sin feghet och inte visa sina känslor. Han vågar inte fråga 
Björn om ”det jobbiga” samtidigt som han känner att han borde. Han slits mellan 
uppfattningar om vad de symboliska relationerna föreskriver och ett krav omvärlden 
ställer som inte överresstämmer med dessa. Kravet att fråga om ”det jobbiga” rimmar 
inte med upplevelsen av att man inte ska ge uttryck för ”det jobbiga” på ett visst sätt. 
Balansgången är svår och det är istället tjejerna som frågar, kanske för att de inte står 
inför samma krav på känslokontroll som killarna. Tjejerna framställs som modigare.  
 
Det identitetsskapande som John manifesterar handlar om brytning på ett medvetet 
plan. Han känner de krav som en hegemonisk maskulin stereotyp föreskriver och han 
agerar i mångt och mycket, åtminstone känslomässigt, i samklang med detta. Inom 
honom finns dock en ambivalens och ett ifrågasättande av hur han väljer att handla. 
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5.8 En enda kväll 
 
Genusskapande och maskuliniteter 
 
När Martin får känslor för Alexandra kommer en sida av honom fram som inte 
Esperanza har sett tidigare då han i hennes ögon varit ”en kille som inte var som alla 
andra (…) inte macho, inte kaxig, utan mjukare, mer lyssnande.” (Berggren, 2006 s. 68) 
I bråket med Esperanza kommer en annan sida av Martin fram:  
 

’Nej…jag menar bara att du kunde vara lite mer…kvinnlig.’ ’Jaha. Och hur manlig är du då?’ 
’Jag uppför mig i alla fall inte som en tjej.’ (…) ’Killar och tjejer är olika av naturen. Varför vill 
du inte se det?’ (Martin) Esperanza trodde inte sina öron. Var det verkligen Martin som vräkte 
ur sig det här skitsnacket? Hennes Martin? De hade pratat om det här massor av gånger – och 
varit överens. (Berggren, 2006 s. 90)  

 
Martin inser dock sitt misstag: ”Den största idiotin av alla den här kvällen var hans sätt 
att behandla Esperanza. (…) Hur i helvete hade han kunnat vräka ur sig allt det där till 
henne (…) Han menade det ju inte. (Berggren, 2006 s. 110) Martins uppfattning om 
Alexandra spelar in i hans agerande mot Esperanza. Bråket som resulterar i en brytning 
mellan Martin och Esperanza blottlägger Martins inställning och uppfattning om 
Alexandra också för Alexandra:  
 

’Varför sa du att hon skulle vara mer kvinnlig?’ undrade Alexandra. (…) ’Jag borde ha gjort slut 
för länge sen. Vi passade inte ihop. Jag vill ha nån som är mera…som du.’ ’Hur är det då?’ 
Fattade hon verkligen inte? Hennes blick hade ju rört vid honom, de hade känt igen och kysst 
varandra. Så hade åtminstone han upplevt det. ’Det vet väl du…?’ svarade han.  (Berggren, 
2006 s. 98)  

 
Alexandra avvisar Martin då hon uppfattar honom som någon som har för mycket 
åsikter om hur tjejer ska vara: 
 

du har för mycket åsikter om hur tjejer ska vara. Jag är så djävla trött på alla som talar om för 
mig hur jag ska vara och vad jag ska göra. (…) du säger att jag är snygg och smal. Vet du hur 
jobbigt det är att bli snygg och smal? (Berggren, 2006 s. 102)  

 
En tendens till delaktig maskulinitet kan skönjas hos Martin. Samtidigt trycker han inte 
undan den desperation han känner när Alexandra låser in sig på toaletten för att ta livet 
av sig. Att behålla ett lugn och en stabilitet, som kan ses som ett kännetecken för en 
hegemonisk maskulinitet, eller ett eftersträvande av en sådan i fallet delaktig 
maskulinitet, finns inte i detta fall. Det Martin känner beskrivs dock som något nytt: 
”Han trodde först att han skulle börja gråta, men så var det över honom, ett raseri han 
aldrig förut känt (…) ’Jag slår fan sönder hela jävla fucking huset om du inte öppnar!’ 
vrålade han med tårarna sprutande.” (Berggren, 2006 s. 50) 
 
En marginaliserad maskulinitet, eller Martins uppfattning om att vara marginaliserad på 
grund av sin klass, kommer till uttryck i vissa situationer. Ett exempel är Alexandras 
nedlåtande sätt att behandla Martin i ett av deras första möten (Berggren, 2006 s. 41) 
och ett i Martins reflektion kring omöjligheten i en kärleksrelation med Alexandra: 
”Vad hade han inbillat sig? Trots deras möte, trots att hon påstod att hon skulle kunna 
bry sig om en som han, var det omöjligt för dem att vara ihop.” (Berggren, 2006 s. 109) 
 
Martin ser dock möjligheter i slutet av boken. Han har förändrats i och med mötet med 
Alexandra. Martin bemöter sin mors anklagande och ger uttryck för en framtidstro eller 
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någon slags hopp: ”Det pirrade i armar och ben som av ett tyst fnitter. Den här dagen 
skulle han aldrig glömma. Egentligen var det inte klokt att så mycket skulle behöva 
hända för att han skulle klara av att stå emot morsan. (…) Ändå hade mötet med henne 
(Alexandra) förändrat honom. Hans liv skulle bli annorlunda nu.” (Berggren, 2006 s. 
126-127) Det är en rörelse från vissa tendenser till delaktig maskulinitet mot något 
annat. Vi tycks lämna honom precis i brytningen då självreflektion och tankar kring sig 
själv övergår i handling. 
 
Medvetenhet om och förhållningssätt till genusstereotypa föreställningar 
 
Det förekommer både uttalad och outtalade ifrågasättanden av genusstereotypa 
föreställningar och värderingar. Martin inser att han behandlat Esperanza fel och inte 
menat det han sagt. Han reflekterar dock inte i lika stor utsträckning över sin bild av 
och inställning till Alexandra. Martin känner dock en samhörighet med Alexandra. 
Trots den stereotypa bild han har av henne beundrar han Alexandras mod vilket inte 
passar ihop med hennes egenskap av snygg överklasstjej:  
 

Han hade aldrig trott att han skulle möta någon som kände som han. I alla fall ingen som vågade 
visa det. Ännu mindre hade han trott att den personen skulle vara en överklasstjej med perfekt 
yttre. Men ytan spelade alltså ingen roll. Det handlade som sagt inte om det. (Berggren, 2006 s. 
84) 

 
Esperanza är feministiskt medveten vilket kommer till uttryck i den hiphoptext hon 
håller på att skriva (Berggren, 2006 s. 45) Esperanza och Martin har talat om 
genusstereotypa föreställningar och de har varit överens om att bilderna är fel. Det visar 
sig dock i bråket att det är precis dessa föreställningar som Martin använder sig av när 
han ser på Esperanza och Alexandra. Att Alexandra inte ”faller” för den inställning 
Martin ger uttryck för kan tolkas som ett motstånd mot föreställningarna. 
 
Sammanfattning 
 
Det är tydligt att Martin förhåller sig till genusstereotypa föreställningar och hans 
position kan på många sätt tolkas som förhandlande vilket framförallt syns i den 
känslomässiga relation Martin har haft med Esperanza. Känsla av att tillhöra den 
marginaliserade maskuliniteten finns dock då Martin reflekterar över klasskillnaden 
mellan honom och Alexandra. 
 
Avslöjandet av Martin som delaktig resulterar i avståndstagande från Alexandra och 
Esperanza, vilket bidrar till en medvetenhet hos Martin. Slutet kan tolkas som ett steg 
bort från delaktigheten. 
 
Även om Martin inte ifrågasätter vissa genusstereotypa uppfattningar han ger uttryck 
för så reflekterar han över sina handlingar, detta efter att Alexandra och Esperanza tagit 
avstånd från honom. 
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5.9 Resultat 
 
1. Vilka bilder av maskulinitet finns i ungdomslitteratur idag? 
 
De bilder av maskulinitet som framkommer i dagens ungdomslitteratur är många och 
komplexa. Maskulinitetsskapandet verkar i de flesta fall vara något som pågår i 
böckerna vilket gör att bilderna inte är fasta och oföränderliga. Att tala om idealtyper 
kan tyckas svårt då generaliseringar kan bidra till att vissa aspekter av en 
karaktär/person/kategori lätt förbises. Att redogöra för vilka idealtyper som bäst passar 
in på respektive huvudperson öppnar dock för en bredare diskussion vilken kan bidra 
till att ge svar på mina frågeställningar. 
 
Betong fjäril betong (2006) – Anders kan sägas uppvisa en delaktig förhandlande 
position även om denna inte är tydlig. 
 
En plats de kallar lyckan (2006) – John går från tydligt delaktig och förhandlande till 
en tydligt underordnad position. 
  
Utanför (2005) – Danne intar en tydlig delaktig position. 
 
En (anti)tonårings dagbok (2006) – Spencer går från en relativt tydlig underordnad 
position till en delaktig även om denna är relativt svag. 
 
Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket (2006) – 
Morris kan beskrivas som ambivalent underordnad maskulinitet. 
 
Mitt liv som GameBoy-nörd (2006) -  Malte går från en tydlig marginaliserad position 
till en delaktig ej förhandlande, till underordnad position i slutet. 
 
Döden dö (2006) – John intar en svag delaktig position men ifrågasätter till viss del 
denna. 
 
En enda kväll (2006) – Martin intar en delaktig position med ett tydligt förhandlande 
förhållningssätt, men upplever sig själv som marginaliserad i relation till Alexandra. En 
brytning mot detta sker i slutet av boken och vi tycks lämna honom mitt i förändring 
mot något annat. 
 
Det finns inga tydliga tecken på att några av karaktärerna intar en hegemonisk 
maskulinitet, däremot förhåller sig de flesta av karaktärerna i mer eller mindre 
utsträckning till en uppfattning om en hegemonisk maskulinitet.  
 
Några huvudpersoner har en relativt fast identitet i början, men går igenom en 
utveckling i boken. John i En plats de kallar lyckan (2006) är den av karaktärerna som 
går från en ganska tydlig idealtyp (delaktig) till en annan tydlig idealtyp (underordnad). 
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2. Hur uttrycker och/eller skapar de manliga huvudpersonerna sin genusidentitet i 
dagens ungdomslitteratur? 
 
Utifrån Connells teori om maskuliniteter är det tydligt att karaktärerna inte kan sägas 
eftersträva ett utan flera sätt att förhålla sig till den normativa/hegemoniska maskulina 
kategorin. Karaktärernas identitetsskapande processer skiljer sig också från bok till bok. 
 
Identitetsskapandet sker ofta utifrån karaktärer omkring huvudpersonen som vänner, 
flickvänner och familj och/eller i relation till det omgivande samhället. 
Identitetsskapande utifrån en homosocial miljö förekommer, men i åtminstone fem av 
de undersökta böckerna står relationer med det motsatta könet i centrum för 
huvudpersonernas identitetsskapande. I de fall huvudpersonen kan karaktäriseras som 
en delaktig maskulinitet innebär i det flesta fall en balansgång och förhandlande, 
framförallt med en karaktär av det motsatta könet. I de fall en utveckling från en 
delaktig position till något annat sker gör det ofta detta i relation till vänners, 
flickvänners eller, i huvudpersonens ögon, presumtiva flickvänners krav eller brytning. 
 
Det omgivande samhällets normativa krav, vilka innebär krav på hur huvudpersonens 
identitetsskapande ska bedrivas, uttrycks i En plats de kallar lyckan (2006) och i En 
antitonårings dagbok (2006). De respektive huvudpersonernas utveckling är dock 
motsatta i dessa två böcker. Från att vara mot samhällets krav går Spencer mot en 
inpassning, medan John bryter med sin sociala bakgrund och således gör aktivt 
motstånd. Att det skiljer sig åt kan bero på hur höga kraven är. Det kan också bero på 
vilken bakgrund och social position karaktären har från början.  
 
Som tidigare nämnts menar Connell att marginaliseringen innebär en oförmåga för den 
enskilde personen att bryta sig loss helt från den övergripande strukturen. Även om en 
marginaliserad individ kan få fördelar inom vissa områden förändrar det inte strukturen 
eller den marginaliserades position på andra områden. I Utanför (2005) kan Jesper ses 
utifrån detta medan Malte i Mitt liv som GameBoy-nörd (2006) inte utvecklas i 
överensstämmelse med detta. Malte tar sig ifrån en i början marginaliserade position 
och går i slutet av boken mot en underordnad position. 
 
En brytning mot omgivningens förväntningar förekommer, men i några fall ställer 
omgivningen krav vars konsekvenser kan ”riskera” att bli normbrytande. I Döden dö 
(2006) ställer omgivningen krav på John som kan innebära att han går emot den 
symboliska strukturen, något som är svårt för honom. Samhällets krav, vare sig det 
gäller inpassning eller brytning med genusstereotypa mönster, verkar dock ha mindre 
inverkan på huvudpersonens faktiska identitetskapande än de krav som kommer från de 
karaktärer huvudpersonerna har, eller eftersträvar, en nära relation till. 
 
3. Finns det genusstereotypa föreställningar i dagens ungdomslitteratur och/eller 
diskuteras den genusstereotypa maskuliniteten? Om det finns en diskussion hur 
tar den sig uttryck? 
 
Genusstereotypa föreställningar och diskussioner kring dessa förekommer i materialet. 
Diskussionerna är dock inte alltid tydligt uttalade. Ifrågasättande av genusstereotyper 
och en hegemonisk/normativ maskulinitet tar sig olika uttryck och kan tyckas mer eller 
mindre genomgående eller hållbara från fall till fall.  
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I flera av böckerna kan vi skönja en implicit diskussion och/eller ifrågasättande av 
genusstereotypa föreställningar. I Mitt liv som GameBoy-nörd (2006) handlar det om 
Stinas avståndstagande från Malte när denne börjar gå mot en delaktig position, ett 
avståndstagande som sker trots att Malte tror att Stina i sin egenskap av tjej gillar vissa 
saker som Malte, genom att gå mot en delaktig position, ger uttryck för. I Jag behöver 
dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket (2006) kan ifrågasättandet 
ses i föreställningar om kärleksförhållandet och i avsnitt som kan tolkas som drifter 
med en heteronormativ relationsstruktur. I Döden dö (2006) får genusstereotypa 
föreställningar sitt uttryck i Johns förhållande till känslor och rädslan för att ge uttryck 
för dessa på ett visst sätt. John beskriver sig som feg och blyg framförallt inför Julia. I 
boken är det tjejerna som framställs som de modiga och handlande vilket på ett sett kan 
ses som omvända genusstereotypa roller, vilket kan tolkas som en alternativ bild eller 
en början till diskussion kring dessa bilder. 
 
I En plats de kallar lyckan (2006) kan genusstereotyperna bland annat ses i Johns 
relation till Ebba. Diskussionen tar sig uttryck i en allmän diskussion kring den 
överklass miljö John i slutet av boken bryter med. I En enda kväll (2006) är 
diskussionen tydligt uttalad då både Alexandra och Esperanza ifrågasätter den 
genusstereotypa bild Martin har av dem båda. Deras ifrågasättande av och 
avståndstagande från Martin bidrar till att han ifrågasätter sig själv. I En antitonårings 
dagbok (2006) ser Spencer hur hans vän Zac använder sig av genusstereotypa uttryck 
för att skapa sin identitet. Zac och Spencer ger uttryck för föreställningar om hur tjejer 
är, vad de gör och hur man som kille beter sig mot dem. Diskussionen kring dessa 
föreställningar tar sig uttryck i Spencers motstånd mot tonårsskapet och de symboliska 
uttryck för en tonårig maskulin genusidentitet som Zac manifesterar. 
 
I Utanför (2005) är ifrågasättandet och diskussionen kring genusstereotypa 
föreställningar jämförelsevis otydlig. Att vissa symboliska kännetecken berörs, 
exempelvis att Danne ifrågasätter att Erika sminkar sig, kan tolkas som ett försök till ett 
ifrågasättande av en genusstereotyp handling. Samtidigt menar jag att det kan bidra till 
att upprätthålla en ordning där killarna tycker sig ha rätt att ifrågasätta tjejers utseende. 
I Betong fjäril betong (2006) finns genusstereotypa föreställningar då Anders 
utseendemässigt och känslomässigt förhåller sig till en normativ maskulin 
genusstereotyp. Han ställer dock inte upp på denna. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 
Under denna rubrik kommer jag utifrån frågeställningarna presentera, diskutera och 
problematisera mina slutsatser samt återknyta till de förändringar som dessa visar i 
förhållande till tidigare forskning inom området. Slutligen presenteras förslag på 
fortsatt forskning. 
 
6.1 Slutsatser 
 
Mitt syfte var att undersöka vilken bild av maskulinitet kopplat till pojkar/unga mäns 
identitetsskapande som förmedlas i åtta stycken samtida skönlitterära ungdomsböcker. 
Jag ville också undersöka om diskussioner och problematiserande av genusstereotypa 
föreställningar förekommer och i de fall de förekommer hur de tar sig uttryck. Jag 
kommer nedan att presentera varje frågeställning samt kort redogöra för mina 
slutsatser. 
 
Vilka bilder av maskulinitet finns i ungdomslitteratur idag? 
 
Mina slutsatser visar ingen enhetlig bild av maskulint identitetsskapandet i det 
undersökta materialet. Precis som tidigare forskning har påpekat är 
maskulinitetsskapandet något som pågår. De former som skapandet tar sig uttryck 
genom är inte heller alltid enhetliga. Komplexiteten är alltså ett genomgående drag. 
Även om den hegemoniska maskuliniteten inte förekommer på ett tydligt sätt menar jag 
att huvudpersonerna förhåller sig till uppfattningar om denna. Utifrån Connells 
maskuliniteter/idealtyper framkommer i det undersökta materialet få fall där 
huvudpersonerna helt kan inpassas i en enskild idealtyp. 
 
Hur uttrycker och/eller skapar de manliga huvudpersonerna sin genusidentitet i 
dagens ungdomslitteratur? 
 
Som tidigare forskning visat sker identitetsskapandet också i mitt material i stor 
utsträckning i relation till andra personer/karaktärer. När den homosociala 
gemenskapens betydelse har betonats i den tidigare forskningen visar dock mina 
resultat på mycket av en motsatt bild. Även om en homosocial gemenskap förekommer 
i några av böckerna är det inget som har en framträdande och viktig plats för 
huvudpersonen, åtminstone inte i den utsträckning som den tidigare forskningen låtit 
påskina. Flera av huvudpersonerna har istället nära relationer med en karaktär av 
motsatt kön. Dessa relationer kan vara både kärleksrelationer som vänskapsrelationer. 
 
Finns det genusstereotypa föreställningar i dagens ungdomslitteratur och/eller 
diskuteras den genusstereotypa maskuliniteten? Om det finns en diskussion hur 
tar den sig uttryck? 
 
Genusstereotypa föreställningar förekommer och i vissa av böckerna diskuteras också 
genusstereotyper även om det i de flesta fall sker på ett sätt som inte är tydligt uttalat. 
Genusstereotypa föreställningar och diskussion kring dessa förekommer också för det 
mesta i förhållande till personer av motsatt kön. 
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6.2 Diskussion 
 
Jari Kuosmanen skriver i Antologin Rädd att falla (1998) att männen idag förhåller sig 
till maskulinitet på ett sätt än tidigare. Han refererar till Zeihe som menar att 
moderniteten, och det senmoderna, har inneburit en uppluckring av manligheten och 
maskuliniteten. De vägar för identitetsskapande som funnits tidigare är inte självklara 
längre. Istället finns det flera vägar att gå, flera möjligheter och sätt att skapa sin 
identitet:  
 

det är svårt att säga åt vilket håll manligheten, eller rättare sagt männen är på väg. (…) Här finns 
män som känner osäkerhet i de möjlighetsperspektiv som den kulturella friställningen erbjuder; 
de söker stöd för sin mansidentitet bland annat i teorier och trossatser som beskriver 
manligheten i termer av mer eller mindre eviga sanningar. (…) Men här finns även de som ser 
möjligheterna i den frizon som skapats och, istället för att stärka de sociokulturella 
könsgränserna, överskrider och allt mer suddar ut dem. (Rädd att falla, 1998 s. 243)  
 

Jag menar att detta tydligt visar sig i min undersökning. Mångfalden av förhållningssätt 
både till krav och normativa föreställningar som samhället står för, och 
krav/påtryckningar från enskilda karaktärer som står nära huvudpersonen, visar på 
detta. I undersökningen Horor, players och de Andra i antologin Sexualitetens 
omvandlingar (2003) skriver Nils Hammarén, doktorand i socialt arbete vid Göteborgs 
universitet, att killarna i hans undersökning tycks ”kryssa mellan flera olika varianter av 
manskonstruktioner.” (Sexualitetens omvandlingar, 2003 s. 101) Samtidigt menar 
Hammarén att killarna i undersökningen kanske inte heller kan sägas vara del av den 
maskulina hierarkin och därför kan de inte heller ”förkroppsliga den hegemoniska 
maskulinitet Connell beskriver.” (ibid.) Om karaktärerna kan sägas bli män reflekterar 
också Åsa Stenwall över i sin undersökning av några ungdomsförfattares skönlitterära 
verk. Huvudpersonerna i Stenwalls material visar på en hemlöshet och ett 
identitetssökande som i många fall pågår då berättelsen slutar. Det är intressant att sätta 
min undersökning i ljuset av detta. Precis som Stenwall menar att huvudpersonerna i 
hennes material kanske inte blir män, menar jag att identitetssökandet hos 
huvudpersonerna i mitt material i de flesta fall pågår då vi lämnar dem. 
Huvudpersonerna står inte inför en fast maskulin identitet och vi lämnar flera av dem 
mitt i, eller i början av ett skapande. Ekenstam, Johansson och Kuosmanen skriver i 
Sprickor i fasaden (2001) att forskningen kring den samtida manligheten visar på detta 
ständigt pågående och oavslutade identitetsskapande: 
 

påverkad av allmänna samhällsförändringar, motstridiga makt- och jämställdhetssträvanden, 
skilda etniska influenser och kulturella yttringar. (…) Här finns på en gång möjligheter för 
framväxten av mer jämställda och livsbejakande manligheter och risker för reaktiva reaktioner. 
(Sprickor i fasaden, 2001 s. 10)   

 
Stephens och Romøren menar i sin undersökning som behandlar australiensisk och 
norsk ungdomslitteratur att ”any particular version of masculinity is not simply 
identifiable in the content of a fictive text as a reflection of a cultural formation, but is 
present more relationally and dialogically through several possible constructions of and 
attitudes towards masculinity” (Stephens & Romøren, 2002 s. 232) Även om inte 
speciella maskuliniteter är urskiljbara finns det sätt att förhålla sig som är färgade av 
föreställningar och det finns olika vägar att välja. I mitt material är idealtyperna inte 
tydliga även om det finns tecken som visar åt vilket håll de enskilda huvudpersonernas 
rör sig. Insikten om de många förhållningssätten som erbjuds i identitetsskapandet och 
kryssande mellan dessa bidrar till ambivalens, något flera forskare pekat på (Johansson, 
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Manlighetens omvandlingar, 2005 s. 15) Jag menar att ambivalens inte behöver vara 
negativt. Fasta kategorier kan låsa en individ och på detta sätt hämma vissa 
utvecklingsmöjligheter. Även om forskningen fokuserat det negativa i många fall och 
ambivalensen mycket lätt kan ges ett negativt uttryck så behöver inte detta alltid vara 
fallet. Ambivalens och avsaknad av tydliga fasta kategorier kan ge en insikt i att det 
finns möjligheter att skapa något nytt eller något eget. De ramar vi valt att använda oss 
av för att kategorisera individer (i detta fall karaktärer) kan också bidra till låsning. Som 
forskare och uttolkare är det viktigt att visa på avvikelserna, det som faller utanför 
ramarna vi använder oss av i vår tolkning. 
 
Fiktion kan inte tas för verklighet men den kan säga något om den verklighet i vilken 
det skapats. McCallum (1999) skriver att personlig identitet formas i en dialog med 
andra, med språk och med samhället (McCallum, 1999 s. 256). Den homosociala 
gemenskapens betydelse för det maskulina identitetsskapandet påpekas i flera av de 
tidigare forskningsbidragen inom området. Det är intressant att sätta mitt material i 
ljuset av detta då den homosociala gemenskapen inte förekommer i omfattande 
utsträckning i mitt material. Andræs (2001) undersökning visar att den tidigare 
pojkbokens huvudpersoner ofta representerade normer för hur man som pojke/ung man 
skulle förhålla sig till en grupp av män och genom utmaningar formades dessa 
huvudpersoner till män. Relationen till andra män var således av vikt för det maskulina 
identitetsskapandet. I undersökningen Brudar, bärs och bögar i Sexualitetens 
omvandlingar (2003) skriver Jesper Andreasson att den manliga gemenskapen ofta 
skapats på bekostnad av respekten för kvinnor (Sexualitetens omvandlingar, 2003 s. 34) 
och att den har som en funktion att fungera som förberedelse för inträdandet i den 
manliga sfären (Sexualitetens omvandlingar, 2003 s. 36) Jag menar att det är svårt att se 
en uttalad underordning av kvinnor i mitt material, men i de titlar där en homosocial 
gemenskap förekommer finns i några fall värderande uttalanden av tjejer kopplat till 
denna. Relationen med andra enskilda karaktärer, ofta av motsatt kön, är av vikt för de 
identitetsskapande processerna och för vilken väg huvudpersonen väljer att gå. Den 
manliga gemenskapen förekommer bara tydligt i Utanför (2005), En antitonårings 
dagbok (2006) och till viss del i Döden dö (2006). Det är intressant att dessa böcker till 
skillnad från övriga visar en tendens hos karaktärerna att dra sig mot en mer delaktig 
position. Att sluta sig till att detta beror på en homosocial gemenskap som är av vikt för 
huvudpersonens identitetsskapande är dock att dra för stora slutsatser. 
 
Stephens och Romøren (2002) skriver att klyftan mellan vänner (av manligt kön) och 
flickvänner var ett återkommande tema i deras undersökta material. (Stephens & 
Romøren, 2002 s. 228) I min undersökning är den enda titeln där liknande problematik 
finns Betong fjäril betong (2006) där huvudpersonen Anders slits mellan vänskapen 
med Silja och relationen med Sanna som han är kär i. 
 
Även om en hegemonisk maskulin stereotyp inte förekommer så förhåller sig 
huvudpersonerna till föreställningar om en sådan. Detta kan bland annat utläsas i 
karaktärernas förhållningssätt till den egna kroppen. Connell skriver att den manliga 
kroppen blir en bild av föreställningen om sann maskulinitet (Connell Maskuliniteter, 
1996 s. 69)  
 

Idrotten visar oavbrutet upp manliga kroppar i rörelse, kroppar som tävlar med varandra. (…) 
Genom det kroppsliga uppträdandet, tungt arbete som kräver uthållighet, tuffhet och 
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gruppsolidaritet stärks kroppen samtidigt som det skapas en tydlig distinktion till den mer 
’mjuka’ kvinnliga kroppen. (Andreasson, Sexualitetens omvandlingar, 2003 s. 28) 

 
I Betong fjäril betong (2006) reflekterar Anders över sin kropp vilken han upplever som 
”omanlig” och därför inte speciellt attraktiv. I Utanför (2005) jämför Danne sin kropp 
med Rickens och ger uttryck för vilka egenskaper hans respektive Ricken har som är 
till ”fördel”. Att förhållningssätt som inte ifrågasätter en maskulin stereotyp på det 
utseendemässiga planet förekommer innebär inte att ifrågasättande eller brytningar med 
genusstereotyper är frånvarande. I flera fall tycks huvudpersonerna inte reflektera över 
eller skämmas för att de inte beter sig på ett hegemoniskt maskulint vis. Ur ett 
genusstereotypt perspektiv finns också bilder av den handlingsinriktade och modiga 
tjejen och den blyge pojken. I Manlighetens omvandlingar (2005) skriver författarna att 
nutida genus- och mansforskning beskriver en förändring i balans mellan killar och 
tjejer. De genusstereotypa egenskapernas komplexitet och ofta motsägelsefullhet blir 
tydliga vid närmare granskning (Johansson, Manlighetens omvandlingar, 2005 s. 12) 
Detta är något som blir synligt i mitt material. Tendenser till att vissa genusstereotypa 
egenskaper som tidigare tillskrivits flickor/kvinnor nu även tillskrivs pojkarna finns i 
materialet. Detta kan ses som positivt, även om jag menar att ett tydligt byte av en 
uppsättning symboliska egenskaper kan bidra till att reproducera en dikotomi utan att 
egentligen ifrågasätta denna. Trots det menar jag att bilden och ifrågasättandet av 
genusstereotypa föreställningar ändå är relativt nyanserad i det undersökta materialet.  
 
Sexualitet är en kategori som är och har varit viktig i de identitetsskapande processerna, 
åtminstone i väst. Att heterosexualiteten varit och är den normerande kategorin i vårt 
samhälle är inget nytt. Jag upplever dock att ifrågasättanden av denna ordning ofta 
kommer till uttryck idag. Det är förvånande att heterosexualiteten verkar vara den enda 
sexualitet som kommer till uttryck i det undersökta materialet och att en diskussion runt 
heterosexualiteten som normerande inte förekommer, något jag hade förväntat mig. Det 
är dock svårt att dra generaliserande slutsatser om hur maskulinitetsskapande framställs 
i dagens ungdomslitteratur utifrån det undersökta materialet, vilket inte heller är mitt 
syfte. Jag vill visa på en möjlig tolkning och bidra till en diskussion runt de bilder som 
finns och som förmedlas genom ungdomsböckerna. Att en diskussion kring 
heterosexualiteten som normerande inte förekommer i materialet behöver inte betyda 
att den är helt frånvarande i dagens ungdomslitteratur. För att få en bredare uppfattning 
om hur ungdomslitteratur i Sverige idag behandlar frågor inom de områden jag här 
undersökt skulle kräva en större studie. Kanske skulle det inte heller vara möjligt att 
visa en enhetlig bild då de kulturella uttrycken, som behandlar olika frågor inom en 
avgränsad period, kanske inte alltid är enhetliga. 
 
Genom att använda och fokusera kategorierna man, kvinna, homo, hetero etcetera kan 
dessa riskera att reproduceras (Wasshede, Manlighetens omvandlingar, 2005 s. 82) 
vilket är något jag har reflekterat över under arbetets gång. Att visa på andra 
möjligheter, egenskaper och motsättningar inom kategorierna kan dock bidra till en 
uppluckring och därmed ett ifrågasättande av de föreställningar som omgärdar dessa. I 
Manlighetens omvandlingar (2005) skriver Anja Hirdman, doktor i journalistik vid 
Stockholms universitet, att en verklig dekonstruktion av maskulinitet kräver mer än att 
se olika maskuliniteter och att fokus på den offentliga mannens agerande riskerar att 
upprätthålla en polarisering. Istället är det viktigt att söka efter de komponenter som 
inte passar in eller överensstämmer med denna offentliga manlighet (Hirdman, 
Manlighetens omvandlingar, 2005 s. 145) I relation till detta menar jag att det är viktigt 
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att bredda perspektivet i den fortsatta forskningen och att dekonstruera de bilder som 
finns av olika maskuliniteter och maskulinitetsskapande processer i litteratur, inte bara 
ungdomslitteratur.  
 
Som förslag på fortsatt forskning skulle det vara intressant att undersöka olika 
maskuliniteter inom genrer där vissa till synes ”fasta” maskulina typer förekommer. 
Det skulle även vara intressant att se hur och om ifrågasättande av genusstereotyper och 
genusstrukturer finns och hur de tar sig uttryck i ett antal samtida skönlitterära 
ungdomsböcker från några icke västerländska länder. Inom biblioteks- och 
informationsvetenskap finns det fortfarande lite forskning kring maskulinitet och 
manlighet även om det finns bidrag med genusperspektiv. Det är därför ett område där 
fortfarande mycket finns att undersöka inom ramarna för vårt ämne. 
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7. Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar samtida skönlitterär ungdomslitteratur ur ett genusperspektiv, 
med fokus på de manliga huvudpersonernas maskulina identitetsskapande. Inom 
biblioteks- och informationsvetenskap faller uppsatsen inom ramen för kollegie 1 då 
den är litteratursociologisk med utgångspunkt i hur samhället skildras i litteraturen. 
Litteratur bidrar till att skapa, omskapa diskutera och ifrågasätta kulturella och 
samhälleliga normer och värderingar. Ungdomslitteratur vänder sig till unga och 
ungdomstiden kan ses som en viktig identitetsskapande och identitetssökande period då 
vi är mottagliga för intryck som formar oss och som vi bär med oss till senare i livet. 
Skönlitteratur speglar samhället vi lever i och kan således säga något om både 
uppfattningen av pojkar/unga män och bidra till pojkars/unga mäns uppfattningar av sig 
själva. Ämnet är relevant för biblioteks- och informationsvetenskap då det berör frågor 
som är av vikt för litteraturförmedlingen till ungdomar samt bidrar till bibliotekariers 
medvetenhet om hur viss litteratur kan tolkas och hur dessa tolkningar svarar mot 
uppfattningar, stereotyper och diskurser som finns i vårt samhället. 
 
Uppsatsens syfte är att i analys av åtta stycken samtida skönlitterära ungdomsböcker 
undersöka vilken bild av maskulinitet kopplat till pojkar/unga mäns identitetsskapande 
som förmedlas, samt att undersöka om diskussioner och problematiseranden av 
genusstereotypa föreställningar förekommer. Detta för att bidra till en förståelse för de 
samhälleliga aspekterna som de litterära uttrycken bidrar till och är en del av. 
 
Den övergripande frågeställningen är: 
 
Vilken bild förmedlas av pojkars/unga mäns maskulina identitetsskapande i samtida 
skönlitterära ungdomsböcker och hur ställer sig den bilden, eller bilderna, mot 
genusstereotypa föreställningar? 
 
De tre delfrågeställningarna är: 
 

- Vilka bilder av maskulinitet och manlighet finns i ungdomslitteratur idag? 
- Hur uttrycker och/eller skapar de manliga huvudpersonerna sin genusidentitet i 

dagens ungdomslitteratur? 
- Finns det genusstereotypa föreställningar i dagens ungdomslitteratur och/eller 

diskuteras den genusstereotypa maskuliniteten? Om det finns en diskussion hur 
tar den sig uttryck? 

 
Det teoretiska ramverket är genusteori med inriktning mot maskulinitet. R.W Connells 
teori om maskuliniteter, vilken kan användas för att bidra till en förståelse för 
förändringar i genusmönster och inom maskuliniteter, tjänar som utgångspunkt för 
undersökningen. Connell använder begreppet hegemonisk maskulinitet utifrån vilken 
han urskiljer ytterligare tre maskuliniteter: underordnade, marginaliserade och 
delaktiga, vilka alla ska ses som idealtyper. Connell menar att vi i vår analys av genus 
och maskulinitet måste skilja mellan fyra strukturer. I undersökningen bildar de 
strukturella relationerna ett underlag till förståelse för olika maskulinitetsskapande 
processer och till möjligheten att ge och få en mer komplex och därmed mer nyanserad 
bild av genusskapande och inställningar till genusstereotypa föreställningar. 
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I kapitel 2 Tidigare forskning presenteras internationell och nationell forskning inom 
området. Inom biblioteks- och informationsvetenskap finns det få bidrag inom området 
mans- och maskulinitetsforskning med inriktning litteratursociologi. Av intresse är 
dock Jenny Samuelssons uppsats om bilden av unga kvinnors sexualitet i svensk 
ungdomslitteratur. Vidare presenteras sociologisk och litteratursociologisk forskning 
med fokus på ungdomslitteratur, identitetsskapande och unga män. 
 
Metoden är idéanalys och analysapparaten konstrueras utifrån fyra idealtyper baserade 
på Connells teori om maskuliniteter. Analysen sker utifrån de fyra idealtyperna och de 
strukturer/relationer inom vilka de identitetsskapande processerna försiggår. 
 
Resultatet visar att bilderna av maskulinitet i dagens ungdomslitteratur är många och 
komplexa. Maskulinitetsskapandet är något som pågår och huvudpersonerna intar i 
flera fall olika idealtypiska positioner under berättelsens gång. Det finns inga tydliga 
tecken på att några av huvudpersonerna intar en hegemonisk maskulinitet, däremot 
förhåller sig de flesta av dem till en överordnad manlighet i större eller mindre 
utsträckning. 
 
De enskilda huvudpersonernas identitetsskapande utgår från vänner och flickvänner 
men sällan från en homosocial gemenskap, även om sådana förekommer. I de fall 
huvudpersonen kan karaktäriseras som delaktig finns ett förhandlande förhållningssätt 
gentemot det motsatta könet. Kraven från vänner och flickvänner bidrar i större 
utsträckning till förändring i huvudpersonens förhållningssätt och identitetsskapande än 
exempelvis krav från samhället. Där genusstereotyper finns kan de i många fall kopplas 
till utseende och symboliska relationer. Diskussion runt genusstereotypa föreställningar 
förekommer men är mer eller mindre uttalad från bok till bok. Huvudpersonernas 
identitetsskapande pågår i många fall även när berättelsen slutar. Det finns en 
ambivalens i handlingar och sätt att förhålla sig både gentemot andra karaktärer och 
gentemot en maskulin stereotyp. Detta behöver dock inte vara negativt. 
 
Då man i tidigare forskning visat på den homosociala gemenskapens betydelse finns det 
maskulina identitetsskapandet finns det i det undersökta materialet få sådana relationer. 
Teman som behandlar klyftan mellan den homosociala gruppen och en flickvän och hur 
huvudpersonen slits mellan dessa, förekommer inte i omfattande utsträckning i det 
undersökta materialet.  I förslagen på fortsatt forskning påpekas vikten av att belysa de 
egenskaper som avviker från normativa föreställningar om olika maskuliniteter, samt 
att bredda perspektivet till att omfatta forskning inom området men med fokus på icke 
västerländsk litteratur.  
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