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1 Inledning 

1.1 Kläcks hackkycklingen i omklädningsrummet?  
Jag borde förstås ha ingripit och förklarat hur jävligt det var att trakassera ”Bonden”. 
Men jag hade inte riktigt positionen att göra det. Inte modet heller. Det enda jag kan 
trösta mig med i dag är att jag i alla fall inte deltog i taskigheterna. […] I 
mellanstadiet var han [”Bonden”] en i mängden, men i högstadiets inledningsfas var 
han helt ensam om att förfoga över ett kalt könsorgan. Detta uppmärksammade 
naturligtvis klassens mest högljudda plågoandar och ”Bonden” blev genast måltavla 
för det ena glåpordet efter det andra. Han kunde bli retad när som helst men värst var 
det efter gympan. Han kom aldrig, aldrig undan…1 

 

Ovanstående citat är saxat ur Filip Hammar och Fredrik Wikingssons bok Två nötcreme och 

en moviebox i vilken de berättar om sin uppväxt i vad de kallar för DDR-Sverige. Många, 

åtminstone vi män födda på 1970-talet, känner nog på ett eller annat sätt igen oss i berättelsen 

om ”Bonden”. Kanske var vi medlemmar i gänget som slängde glåpord på klassens 

hackkyckling, kanske tillhörde vi den stora skaran som stod vid sidan om utan att göra något 

eller kanske var vi rentav den som blev utsatt för omgivningens trakasserier. Oavsett vilken 

roll man befann sig i så är det säkert många som fylls av en stark olustkänsla då man tänker 

tillbaka på dessa tillfällen.  

 

Kanhända har liknande olustkänslor bidragit till att allt fler forskare har börjat studera frågor 

som angränsar till såväl maskulinitet som manlig ungdomskultur. Det ökade intresset för 

ämnet syns även i media som på senare tid har skänkt detta område allt större 

uppmärksamhet. Det är bara att se till ett specifikt område som det manliga 

omklädningsrummet vilket har uppmärksammats med såväl artiklar som inslag i TV-program, 

och detta vid inte mindre än tre tillfällen bara under den här uppsatsens författande.2 

 

Det är också det manliga omklädningsrummet som vi har för avsikt att studera i den här 

uppsatsen. Vi har en tes om att det i dessa sammanhang skapas en manlig struktur som talar 

om vilka värderingar och normer som ska råda. Vi tror att omklädningsrummets fria 

spelutrymme resulterar i en hierarkisk rangordning som ibland leder till ren mobbning. Skolan 

ska dock arbeta aktivt för att motverka trakasserier och förtryck,3 varför vi finner det ytterst 

                                                 
1 Hammar & Wikingsson (2003:194).  
2 Se Johan Hakelius artikel i Aftonbladet den 12/4-06 Omklädningsrum är bisarra platser [www], Kristina 
Kappelins artikel i Aftonbladet den 29/4-06 Omklädningsrummet- ett manligt tempel [www] samt inslaget i TV-
programmet Efter tio som sändes i TV4 den 20/4-06, där kända sportprofiler intervjuades om klimatet i 
omklädningsrummet. 
3 Lpo 94. 
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relevant att närmare undersöka vad som försiggår då eleverna inte längre befinner sig i 

lärarens närhet.  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med den här uppsatsen är att genom en historiesociologisk studie kasta ljus över hur 

pojkar påverkades av klimatet i skolidrottens4 omklädningsrum i form av normer och 

värderingar. Undersökningen kommer inte att visa vilken roll klimatet spelar i dagens 

omklädningsrum, utan mer precist formulerar vi vår frågeställning enligt följande: 

 

• Hur påverkades pojkars normer och värderingar i början på 1990-talet av klimatet i 

skolidrottens manliga omklädningsrum?  

 

1.3 Metod 

1.3.1 Val av metod 

Eftersom detta arbete syftar till att studera och beskriva hur omklädningsrummets klimat var 

och hur detta har påverkat f.d. elever utifrån ett sociologiskt perspektiv har vi valt att bygga 

empirin till vår uppsats på intervjuer. Den främsta anledningen till att vi valde muntliga 

källor, är också den allra enklaste. I vår studie söker vi nämligen svar på en frågeställning som 

ej står att finna i något skriftligt material. Detta betyder självklart inte att vi kommer undvara 

skriftliga källor helt, utan resultatet har bl.a. ställts mot Jesper Fundbergs forskning Kom igen, 

gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter vilken presenteras under punkten 1.4.3. En annan 

anledning, som hade inverkan på valet av metod, är att människors egna berättelser ger 

möjlighet till inlevelse. Detta kan vara problematiskt att hantera rent metodiskt, men fördelen 

är att vi får en möjlighet att sätta oss in i respondenternas situation. En sådan inlevelse är av 

stor vikt för en historiesociologisk undersökning likt vår egen.5 

 

                                                 
4 Idag är den rätta benämningen ”Idrott och hälsa”, men för att underlätta för respondenterna och undvika 
missförstånd har vi valt att använda benämningen ”Skolidrott”.  
5 Kjeldstadli (1998:187). 



 3

1.3.2 Intervjuerna 

En kvalitativ forskning inriktar sig främst åt att tolka den sociala verkligheten utifrån ett 

individperspektiv och därför blir individers upplevda tolkningar av sin verklighet en central 

aspekt för forskaren.6 För oss har det därmed handlat om att tolka de svar som respondenterna 

givit under intervjuerna. I anslutning pekar professor Alan Bryman, författare till 

Samhällsvetenskapliga metoder, på att det i denna process finns utrymme för subjektiva 

tolkningar. Detta är något vi har försökt förhindra genom att i efterhand analysera 

intervjumaterialet tillsammans. Tyvärr hade vi dock inte möjlighet att spela in samtliga 

intervjuer, då fem av dem genomfördes vid tillfällen då vi ej förfogade över erforderlig 

utrustning. Vid dessa tillfällen har respondenternas svar istället antecknats för hand.  

 

Respondenterna intervjuades enskilt med ett löfte om fullständig anonymitet och 

intervjuresultatet kommer därför att presenteras med fingerade namn. Fördelen med ett löfte 

om anonymitet är att vi anser att möjligheterna är större att de intervjuade öppnar sig och ger 

ärliga svar, även på sådana intervjufrågor som kan uppfattas som förhållandevis privata. Vi 

valde att utgå från en s.k. semi-strukturerad intervjuform. Därmed eftersträvade vi ett öppet 

samtal där intervjupersonerna gavs frihet att svara på sitt eget sätt på de frågor som ställdes. 

Intervjuguiden som vi använde oss av har därför syftat till att strukturera samtalen utifrån våra 

valda teman. Med de inledande frågorna hade vi för avsikt att skapa en bild av hur 

respondenterna rent allmänt uppfattade skoltiden. Detta för att ”mjukstarta” samtalen, men 

även för att deras inställning till skolan kan vara bra att känna till då svaren analyseras. 

Exempel på frågor som vi ställde inledningsvis är ”Vad kommer du ihåg som det bästa resp. 

sämsta med skolan”? och ”Vad har du för minne av stämningen på lektionerna”?. Utifrån 

dessa frågor valde vi sedan att fokusera på omklädningsrummen genom att ställa frågor såsom 

”Vad har du för minnen av omklädningsrummet efter skolidrotten”?, ”Hur upplevde du att 

stämningen var?” samt ”Upplevde du att det fanns någon slags mall som man skulle passa in 

i?”.7 

 

Då man använder sig av muntliga källor uppstår två speciella drag som bjuder på källkritiska 

svårigheter. Det ena har att göra med människans minne. Minnena ligger till grund för en 

                                                 
6 Bryman (2002).Vid behov av en vidare redogörelse kring en kvalitativ metod i samband med 
samhällsvetenskaplig forskning, se Bryman (2002), kap 12. 
7 Se bilaga för den fullständiga intervjuguiden. 
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berättelse som ska beskriva en händelse som har inträffat bakåt i tiden.8 Problemet är dock att 

människor har en tendens att minnas selektivt. Detta innebär att ett verkligt förlopp omedvetet 

kan förvrängas, och händelserna a-b-c-d framstår istället i ordningen b-c-a-d i respondentens 

minne. Anledningen till att man inte kommer ihåg förloppet i rätt ordning kan till stor del 

förklaras med att tiden som har förlupit mellan händelse och intervjutillfälle har varit för 

lång.9 För vår studie anser vi dock att detta är av underordnad betydelse då vi inte har 

efterfrågat ett händelseförlopp utan snarare sökt de känslor och tankar som respondenterna 

kopplar samman med skolans omklädningsrum.  

 

Det andra speciella draget hos de muntliga källorna är att de uppstår i ett samtal mellan 

människor. Detta är något som vi har tagit hänsyn till eftersom det lätt kan bli så att både 

intervjuare och respondent samt själva samspelet dem emellan färgar innehållet om man inte 

är uppmärksam.10 Vidare är det även vanligt att en intervjuad person överdimensionerar sin 

egen roll och sätter sig själv i centrum för alla händelser, varifrån alla företeelser betraktas 

och bedöms. Det är också vanligt att respondenterna efterrationaliserar sina egna handlingar 

och ståndpunktstaganden.11  

 

Intervjuformens problematiska sidor, som har beskrivits här ovan, måste dock ställas mot de 

fördelar som det innebär att kunna rätta till missförstånd, fördjupa sig samt följa ett ”sidospår” 

som uppstår under intervjuns gång.12 Vi ser dessutom ingen större risk i att respondenterna 

skulle försöka spela en ”roll” under intervjuerna eftersom det är personer som vi känner sedan 

tidigare.  

 

1.3.3 Urval och avgränsningar 

I boken Två nötcreme och en moviebox, vilken nämndes ovan, beskriver författarna sina egna 

uppväxter där de bl.a. berättar om händelser som utspelade sig i omklädningsrummet efter 

idrottslektionerna. När vi läste detta avsnitt kom vi att tänka på hur starka minnen vi själva har 

av dessa stunder och därigenom väcktes ett intresse att undersöka vår egen åldersgrupp. 

Denna avgränsning till vår egen åldersgrupp ger oss en fördel med tanke på att våra egna 

                                                 
8 Kjeldstadli (1998:188). 
9 Jacobsen (1993:47-48). 
10 Kjeldstadli (1998:189). 
11 Norborg (1968:243). 
12 Kjeldstadli (1998:189). 
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upplevelser och erfarenheter har givit oss som intervjuare en förförståelse, vilket bl.a. har 

hjälpt oss att ställa relevanta följdfrågor samt underlättat i analysprocessen.  

 

Samma fördel ligger också bakom valet att enbart intervjua personer av det manliga könet. 

Tilläggas bör även att vi är av uppfattningen att vi själva som män når mer sanningsenliga 

svar av manliga respondenter. Det är dock viktigt att poängtera att den förförståelse som har 

beskrivits som en fördel även kan innebära att vi i respondenternas svar läser in saker som 

baseras på våra egna erfarenheter och därmed blir styrande.  

 

Sammanlagt har vi intervjuat åtta svenska män vilka alla gick på högstadiet i början på 1990-

talet. I uppsatsen kommer respondenterna att presenteras under namnen: Magnus, Klas, 

Niklas, Johan, Mikael, Peter, Lars och Gustav. Deras skolor varierade i storlek, men 

gemensamt var att samtliga var belägna i medelstora städer i södra Sverige. Urvalet av 

intervjupersoner kan inte sägas vara representativt för den här åldersgruppen, utan för oss har 

det istället handlat om att de intervjuade ger en inblick i det klimat som rådde i 

omklädningsrummet. För att ge en större bredd till undersökningen har vi valt att söka 

intervjupersoner som skiljer sig åt på punkter som vi sett har betydelse för studien. Vi ansåg 

t.ex. att det var intressant att intervjua såväl de personer som hade ett stort intresse för idrott 

som de personer vilka hade ett lite svalare intresse. Det finns nämligen en särskilt stark 

tendens inom idrottskulturen till att då man ägnar sig åt idrott, så ägnar man sig samtidigt åt 

sin identitet.13 Därmed finns det anledning att tro att de personer som hade en positiv bild av 

idrottslektionerna även fick en positiv bild av klimatet i omklädningsrummet.  

 

1.4 Forskningsläge 

En historiesociologisk studie som har för avsikt att beskriva klimatet i killarnas 

omklädningsrum efter skolidrotten gränsar till flera forskningsområden. Här nedan följer 

därför en framställning som syftar till att ge en bild, om än inte heltäckande, av den forskning 

som anknyter till denna uppsats. Vi har framförallt koncentrerat oss på forskning som berör 

följande områden: maskulinitet, manlig ungdomskultur och manliga normer samt maskulinitet 

kopplad till idrott.  

 

                                                 
13 Rønholt (2001a:71). 
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1.4.1 Forskning om maskulinitet 

Trots att maskulinitet har blivit ett aktuellt ämne att debattera, så måste det fortfarande 

betraktas som ett jämförelsevis nytt forskningsfält. Eftersom maskulinitetsforskningen 

dessutom har växt fram i kölvattnet av feminismen kan man anta att man har lånat en hel del 

idéer av denna mångfacetterade idétradition.14 Detta innebär dock inte att det saknas forskning 

på området. En av de ledande forskarna i frågor som rör maskulinitet är Robert W Connell, 

som även sätter en stark prägel på vår studie. Hans bok Maskuliniteter anses av många vara 

den mest inflytelserika på fältet och det är även i den som Connell utvecklar begreppet 

hegemonisk maskulinitet.15  

 

Bo Nilsson, som är etnolog och verksam vid Institutionen för kultur och medier vid Umeå 

universitet, ger genom boken Maskulinitet – Representation, ideologi och retorik ett svenskt 

perspektiv på samma ämne. Nilsson diskuterar den nutida manligheten genom att göra ett 

antal nedslag i 1900-talets Sverige. Bl.a. så lyfter han fram och diskuterar de krav som 

ställdes på 1930-talets scoutpojkar om att vara ridderliga, offervilliga, stridslystna och 

självdisciplinerade.  

 

1.4.2 Forskning om manliga normer 

En forskare som täcker in ovanstående rubrik med ett otal publikationer och forskningsanslag 

är sociologen Thomas Johansson. Han har sedan 1990-talet sysslat med ungdomsforskning 

och har bl.a. studerat gym- och kroppskultur samt ungdomars konstruktioner av såväl sexuella 

livsstilar som könsidentiteter. Johansson har dessutom varit produktiv inom områdena 

mansforskning och kultur- och socialpsykologi. Det första könet är en bok i vilken han lyfter 

en rad viktiga frågor om dagens manlighet.16 Bl.a. diskuterar han Connells tidigare nämnda 

begrepp, hegemonisk maskulinitet, samt kroppens betydelse för män och manlighet.  

 

1.4.3 Forskning om maskulinitet kopplat till idrott 

Michael Messner är en av världens ledande idrottsforskare med inriktning på köns- och 

genusstudier. I boken Taking the Fields. Women, Men and Sports17 tar Messner upp sina egna 

                                                 
14 Jfr. Connell (1999:46ff). 
15 Connell (1999). För en vidare förklaring av begreppet hegemonisk maskulinitet se pkt. 2.1.1. 
16 Johansson (2000). 
17 Messner (2002). 
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livserfarenheter och beskriver den könshierarki som han upplever i samband med sitt eget 

barns fotbollsutövande. Messner menar att mycket av det hierarkiska beteende som man kan 

se i vuxenvärlden löper också parallellt hos barnen. I samband med fotbollsmatcher syns detta 

genom att föräldrarna har en uppdelning där papporna coachar medan mammorna står för 

runtomkringverksamheten och för barnen handlar det om att pojklagen visar ett ogillande mot 

tjejlagen. Det vi framförallt vill uppmärksamma är att han pekar på att idrotten fungerar 

bevarande av rådande könsstrukturer. I boken analyserar Messner vad som ligger till grund 

för en sådan uppdelning där männen, medvetet eller omedvetet, ställer sig själva i förgrunden 

framför kvinnorna.  

 

Jesper Fundberg är lärare och forskare på Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet 

där han föreläser om ungdoms- och maskulinitetsfrågor. Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll 

och maskuliniteter är hans doktorsavhandling och i den presenterar han sin studie av ett 

pojkfotbollslag som han följt under fyra års tid.18 Likheterna med Messners studie är slående 

då även Fundberg lyfter fram ett resultat som tydligt påvisar att lagidrott, fotboll även i det här 

fallet, ofta är starkt bidragande till att rådande könsstrukturer bevaras. Det handlar om att 

såväl manlighet som kvinnlighet skapas, återskapas och iscensätts med mannen som den 

självklara normen.19 

 

Speciellt intressant för vår forskning är det kapitel vilket Fundberg benämner ”Den intima 

zonen”. Med detta namn vill han symbolisera den avskildhet från omvärlden som en träning 

innebär både vad gäller tid och rum. I kapitlet viger författaren ett stort utrymme för att 

diskutera omklädningsrummets betydelse i idrottssammanhang. ”Omklädningsrummet är för 

det första en vattendelare som upprätthåller och legitimerar tudelning mellan kön. Kanske är 

det det senare som gör omklädningsrummet så utmanande och intressant. Där får inga blickar 

från det motsatta könet finnas.”20 Omklädningsrummet är en intim plats där pojkarna klär av 

sig nakna, byter om och duschar tillsammans. Avsaknaden av flickor är dock inte tillräcklig 

för att alla pojkar ska känna sig trygga i att klä av sig nakna inför varandra och en simpel sak 

som i vilken ordning man klär av sig kan komma att kommenteras med gliringar.21 

 

                                                 
18 Fundberg (2003). 
19 Fundberg (2003:19). 
20 Fundberg (2003:73). 
21 Fundberg (2003:78). 
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Vidare beskrivs omklädningsrummet även som en social plats där den ena historien avlöser 

den andra. Flera av dessa berättelser är starkt anknutna till ämnen såsom manlighet och 

sexualitet och det är dessutom inte ovanligt att skämten anspelar på manlig homosexualitet. 

Här menar Fundberg att skämten inte enbart ska ses som kommentarer, utan skratten som 

följer ”… anger också vilken tolkning som bör göras bland pojkarna”.22 På det här sättet blir 

det viktigt för pojkarna att veta vad som är ”roligt” och vad som ”inte är roligt” och 

alltsammans ”… blir ett sätt att delta i och formulera manlig heterosexuell fostran”.23  

 

Fundbergs forskning är snarlik vår egen, men skiljer sig markant åt på en punkt. Till skillnad 

från Fundberg, som studerar föreningslivet, så tar vi avstamp i skolans värld och väljer att titta 

på klimatet i skolans omklädningsrum. Förutom Fundbergs forskning så är rapporten Unga 

och föreningsidrotten det närmaste vi kommer en liknande undersökning. Rapporten 

överlämnades till regeringen i december 2005 och baseras på en studie om föreningsidrottens 

plats, betydelse samt vilka konsekvenser den får för ungas liv. Studien bygger på en enkät om 

de ungas (13-20 år) egna upplevelser av föreningsidrotten. Det som framförallt är intressant 

för vår uppsats är att de tillfrågade svarar att mobbning är mycket ovanligt inom idrotten och 

betydligt mer vanligt i skolan. 14 procent av de tillfrågade instämmer dock helt eller delvis i 

påståendet ”Det kan vara ganska tuffa tag i vårt omklädningsrum. Man kan få slag av våta 

handdukar och sådant.” Studien visar vidare att hårda tag är speciellt vanligt bland pojkar 

inom lagidrott men att nästan ingen av dem upplever dessa handduksslag som mobbning.24 

 

Fundbergs doktorsavhandling och rapporten Unga och föreningsidrotten utreder alltså 

klimatet i föreningslivets omklädningsrum. Vi finner det dock anmärkningsvärt att det saknas 

forskning som utreder hur klimatet är i skolans omklädningsrum eftersom undersökningar 

visar att mobbning är ett betydligt vanligare fenomen i skolan än i föreningslivet.25 Med detta 

i åtanke anser vi att syftet till att genomföra den här studien styrks ytterligare. 

 

1.5 Disposition 

Hittills har vi gått igenom syfte, metod och forskningsläge. Nästa kapitel, uppsatsens andra, är 

de teoretiska utgångspunkter vilka behandlar maskulinitet samt sociala relationer. Avsnittet 
                                                 
22 Fundberg (2003:76). 
23 Fundberg (2003:77). 
24 Ungdomsstyrelsen (2005) [www]. 
25 Se bl.a. Ungdomsstyrelsen (2005) [www]. 
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om maskulinitet bygger till största delen på Connells forskning medan avsnittet som tar upp 

sociala relationer mellan män är influerat av flera olika forskare. Under det tredje kapitlet 

lägger vi fram den här studiens resultat. Resultatet är uppdelat i fyra underrubriker och i 

anslutning till varje underrubrik följer en analys. Slutdiskussionen är arbetets fjärde kapitel 

och där knyter vi ihop säcken genom att lyfta in vårt resultat i ett större sammanhang. Arbetet 

avslutas med en kort sammanfattning.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Maskulinitet 

Maskulinitet är ett begrepp som har vuxit sig allt starkare under de senaste åren och detta syns 

inte minst genom ett ökat intresse för litteratur och media som behandlar ämnet. Connell 

lyfter dock fram ett problem med detta ökade intresse. Han menar att många av de mest 

populära böckerna inte tar hänsyn till de resultat som forskning inom ämnet lägger fram. 

Detta innebär vidare att media återger en felaktig bild av maskulinitet och därmed har fokus 

hamnat på föråldrade idéer och tankesätt om naturliga skillnader mellan könen.26 

 

I tidig mansforskning fanns en bild som gjorde mer eller mindre klart att manlighet är ett 

singulärt fenomen där idealtypen utgjordes av en vit, vital och heterosexuell man. Mot detta 

riktades kritik från exempelvis etniska minoritetsgrupper som menade att maskulinitet inte 

utgjorde ett enskilt fenomen. De menade snarare att olika individer och sammansättningar av 

människor skapar skilda varianter av manlighet.27 Enligt Harry Brod, professor i filosofi, 

framstår bilden av manlighet som mer mångtydig och varierad desto mer man forskar om 

den.28 Klass, sexualitet, ras och etnicitet samt ålder är variabler som har betydelse för hur 

maskulinitet konstrueras. Undersökningar styrker detta och visar på att maskulinitetens 

innebörd förändras över tid och beroende av kultur.29 Fundberg lyfter fram liknande tankar 

och menar även han att situationella och relationella omständigheter påverkar hur 

maskuliniteten skapas.30 

 

Vad är då egentligen maskulinitet? Connell för ett resonemang kring ”sann maskulinitet” och 

beskriver att det finns en bild av ett oföränderligt mansideal ute i samhället. Det talas om 

”riktiga män” och om en djupt rotad maskulinitet som tar avstamp i manskroppen. Han menar 

att män styrs utifrån kroppen som antingen driver på eller sätter gränser för ett handlande. 

Detta innebär t.ex. att män av naturen skulle vara aggressivare än kvinnor och att våldtäckt 

skulle ha sitt ursprung i en okontrollerbar lust eller en medfödd längtan efter våld. Att män 

                                                 
26 Connell (1999:9).  
27 Nilsson (1999:14-15).  
28 Harry Brod återgiven i Nilsson (1999:15). 
29 Nilsson (1999:15). 
30 Fundberg (2003:23). 



 11

skulle vara avståndstagande mot spädbarn och hysa en rädsla inför homosexualitet är också 

ageranden som kan härledas till bilden av en ”sann maskulinitet”.31  

 

2.1.1 Hegemonisk maskulinitet 

Vidare finner vi det intressant att koppla ihop diskussionen kring maskulinitet med makt och 

dominans. När Connell för samma diskussion tar han sin utgångspunkt i begreppet 

hegemonisk maskulinitet. 
 

Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som 
innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet. 
På så sätt garanteras (eller förmodas göra det) mäns dominanta position och 
kvinnornas underordnande.32 

 

Connell menar att män inordnas i tre olika roller inom den manliga hierarkin: hegemonisk-

dominant, delaktig och underordnad. Dock ska alltid den allmänna samhälleliga hierarkin, 

som baseras på faktorer som klass, status, etnicitet o.s.v., ligga till grund när den manliga 

hierarkin analyseras. Utifrån detta kan män inta olika positioner och olika maskuliniteter. 

Vidare menar Connell att männen med de tydligaste tecknen på hegemonisk maskulinitet inte 

alltid är de som innehar den största makten. Likaledes innebär detta även att de mäktigaste 

männen i ett samhälle inte nödvändigtvis behöver besitta kvalitéer som kännetecknar det 

hegemoniska mönstret. Detta till trots bygger hegemonisk maskulinitet ändå på ett kollektivt 

samband mellan institutionell makt och de kulturella ideal som råder i ett samhälle.33 

 

Som exempel på områden vilka innehar en stark och ohotad kollektiv bild av maskulinitet 

lyfter Connell fram staten. Män med positioner inom dessa områden har ekonomisk makt, 

men även kulturell makt eftersom de kan påverka utformningen av samhället. På detta sätt har 

de inflytande över vilka värden som andra människor ser som normativa riktlinjer. 

Hegemonin kännetecknas därmed av auktoritet, men auktoriteten kan även stödjas och 

underbyggas av våld.34 Det finns också män som är delaktiga i hegemonins varaktighet och 

kan utnyttja de fördelar den innebär trots att de inte befinner sig i patriarkatets frontlinje. 

                                                 
31 Connell (1999:69). 
32 Connell (1999:101). 
33 Connell (1999:101). 
34 Connell (1999:101). 
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Dessa män stoltserar inte med den makt som de innehar eftersom de istället har ingått 

kompromisser som ger deras auktoritet legitimitet.35  

 

De flesta män har dock ett mer komplext förhållande till makten i samhället än så. Samtidigt 

som män i stor utsträckning ägnar sig åt ett slags medlöperi genom att acceptera strukturer i 

samhället är de i det vardagliga livet i en ständig förhandlig av samma strukturer. Detta 

innebär att bilden av vad som är manligt är under en oavbruten konstruktion. Dock har män 

alltid goda möjligheter att gå tillbaka och bidra till den hegemoniska maskuliniteten och dess 

reproduktion av maktstrukturerna.36 Maskulinitet kan därför ses som ett instabilt varande 

vilket kan liknas vid en process med en oupphörlig strävan efter något och där olika former av 

makt ständigt är aktuella.37 

 

Hegemoni handlar alltså om en dominans i samhället vilket innebär att det måste finnas 

motpoler som står i relation till varandra. Det tydligaste exemplet i vår tid är att 

heterosexuella män innehar en dominerande ställning medan homosexuella män återfinns i en 

underordnad roll. Connell betonar dock att de homosexuella inte är den enda underordnade 

maskuliniteten. Han poängterar att även andra män och pojkar utestängs från den manliga 

gemenskapen. Glåpord används för att markera uteslutandet ur gruppen och kännetecknande 

för dessa skällsord är att de ofta syftar på feminitet. Exempel på tillmälen som används idag är 

kärring, fikus, bög, fitta och hora.38  

 

Thomas Johansson anser att den manliga hierarkin som Connell beskriver bör kompletteras 

med två typer: den oppositionella och den nostalgiska manligheten. Den oppositionella kan 

jämföras med den förhandlande genom den samverkan med kvinnor som utspelas, men den 

utgör även en utgångspunkt för en grogrund till en symbolisk såväl som verklig kamp mot den 

manliga hegemonin. Den nostalgiska mannen innehar en längtan tillbaka till en urmanlighet 

där män inte funderade över sin identitet utan bars (i alla fall trodde sig bäras) upp av den 

starka inre manligheten.39 

 

                                                 
35 Connell (1999:103-104). 
36 Johansson (2000:38-39). 
37 Nilsson (1999:35-36). 
38 Connell (1999:102-103). Jfr även Stark (2005) [www]. 
39 Johansson (2000:39-40). 
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Det finns en allmän kamp för jämställdhet i samhället som måste tas i beaktande när man 

analyserar bilden av manlig hegemoni. Flertalet män håller sig inte för jämnan till samma 

position utan kan pendla mellan delaktighet och förhandling. Samtidigt har de oftast en stark 

beroendeställning till den dominerande manligheten. Dagens samhälle präglas trots detta av 

en omstrukturering gällande de yrken som anses manliga och med detta följer även en 

förändring av den manliga hierarkin. Denna omstrukturering behöver dock inte hota den 

manliga hegemonin. Även om det leder till en förändrad syn och en mer flexibel manlighet 

innebär det inte att den manliga hegemonin håller på att vitra sönder. Istället kan det uppstå 

motstrategier när män som genom att de marginaliseras förlorar sina privilegier och 

positioner. Detta tenderar att förstärka den manliga hegemonin genom att de marginaliserade 

männen intar en strikt och traditionell syn på vad manlighet egentligen är.40 

 

2.1.2 Den manliga kroppen 

I vår kultur definieras manligt och kvinnligt i stor utsträckning av det fysiologiska. Detta 

bidrar till att även den kulturella tolkningen av genus till stor del bestäms av den fysiska 

upplevelsen. Vad som är manligt kan beskrivas som muskelformer och spänningar, hållningar 

eller ett särskilt sätt att röra sig. Denna tydliga fokusering på det fysiska innebär en stor 

betydelse för det kroppsliga när det kommer till förståelse av vem och vad vi egentligen är.41  

 

Det blir allt mer tillåtet för män att bry sig om sitt utseende och bete sig ”mjukt”. Trots detta 

finns det starka tabun och gränser som reglerar skillnaderna mellan manligt och kvinnligt. De 

män som överskrider dessa oskrivna regler betraktas ofta som feminina och homosexuella 

vilket innebär att de underordnas andra män. Efterhand som det tillåts att experimentera med 

de manliga reglerna blir gränserna allt mer diffusa och den ständiga förhandlingen, som vi 

tidigare nämnde, blir än mer komplicerad.42 

 

Thomas Johansson presenterar en hypotes som kännetecknar dagens kroppsideal. Han 

beskriver strävan efter den perfekta kroppen som en ändlös och ouppnåelig kamp. Johansson 

menar att anledningen står att finna i dagens kroppsideal som är en produkt av medias 

retuscherade bilder, där man ”förbättrat” originalet. Resultatet har blivit att många fått en 

                                                 
40 Johansson (2000:40-41). 
41 Connell (1999:78). 
42 Johansson (2000:39). 
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närmast fixerad strävan efter den ”perfekta kroppen”. Johansson lyfter även fram aspekten att 

kroppen har blivit ett verktyg för identitetsskapandet. Han menar att personer med hjälp av 

kroppen vill framstå och betraktas som kapabla och kraftfulla. Johansson avslutar med att 

peka på att det idag inte bara är pengar och makt som speglar framgång, utan nu ses även 

kroppen som en tillgång i denna kontext.43      

 

Kropp och identitet är nära förknippade eftersom det är genom kroppen vi förnimmer vår 

omvärld.44 Kroppen kan ses som funktionell bas och utgångspunkt för alla människans 

handlingar och blir därmed en inordnad del av vår sociala och personliga identitet.45 När 

Connell diskuterar kroppens betydelse i sociala sammanhang berör han ett för vår uppsats 

intressant område, nämligen kosmetisk kirurgi. Han menar att de som inte kan uppnå en 

genuspräglad kropp som motsvarar dagens sociala kroppsnormer istället kan nå detta genom 

kirurgi. Ingreppen kan handla om allt från viktminskning till penisförlängning och framförallt 

det senare beskrivs vara en kirurgisk produktion av maskulinitet.46   

 

2.2 Sociala relationer 

Social identitet formas utifrån människors umgänge i sociala sammanhang där andra 

personers uppfattningar om oss är av avgörande betydelse.47 Individens bild av sig själv 

uppstår i betraktarens ögon och därmed är det av vikt att känna att man är någon i andras ögon 

samt att uppleva sin egen existens som meningsfull.48 Vid de tillfällen då man inte känner sig 

bekräftad eller uppmärksammad kan det leda till att man utvecklar en negativ identitetskänsla 

och därmed även en bristande självkänsla.49 Psykologen Seija Wellros menar att självbilden 

kan förändras beroende på vilka normer som råder i den miljö i vilken man befinner sig. 

Accepteras man inte av kamraterna kan detta få konsekvenser för ens självkänsla och 

självbild, vilket i sin tur påverkar självförtroendet.50  

 

                                                 
43 Johansson (1998:3). 
44 Duesund (1996:30-31). 
45 Rønholt (2001b:309). 
46 Connell (1999:75). 
47 Gripsrud (1999:20) 
48 Wellros (1998:83), jfr Duesund (1996:36-37). 
49 Ekberg & Erberth (2000:170). 
50 Wellros (1998:83-84). 
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Manlig vänskap brukar ofta betraktas som ett problematiskt område. Bakom detta ligger att 

män i allmänhet har mindre erfarenhet av att kommunicera och uttrycka känslor. Många 

gånger är mäns mest intima relationer och försök att uttrycka känslor starkt ritualiserade. 

Dessa ritualiseringar kan ses som en blandning mellan spontant beteende och en rutinmässig 

samt grundläggande rädsla för intimitet och kroppslighet. Detta ger en föraning av de 

paradoxer som dessa stunder av manlig intimitet innebär för dagens manlighet. I anslutning 

till dessa sammanhang finns en blandning av känslor där aggressivitet blandas med längtan 

efter närhet och intimitet. Detta innebär att formen ofta tar överhanden och mäns hårdhänthet 

kan därför många gånger ses som ett bevis på ömhet. Det är endast i vissa sociala 

sammanhang och på vissa arenor som intimitet får förekomma.51 Detta gör att när pojkar 

under en fotbollsmatch kramar om varandra eller daskar varandra i baken så är det fullt 

acceptabelt.  

 

2.2.1 Sociala normer 

Det är i våra sociala liv som normer skapas och formas.52 Vi är alla normtagare, men 

betydelsen av vem som sänder ut normerna varierar och ändras under en människas livstid. I 

tonåren blir kamraterna allt viktigare och det är framförallt de som agerar normsändare 

samtidigt som föräldrarnas roll blir mindre betydelsefull. Det kan dock inte med säkerhet 

fastställas hur positivt eller negativt ungdomar uppfattar och omvandlar normer.53 Däremot 

vet vi att handlingar och beteenden styrs av sociala normer, vilka emellertid inte är absoluta. 

Därmed kan normer ändras beroende på tid, plats och person.54 Detta innebär att normer är av 

väsentlig betydelse i en gruppsammansättning och fungerar som beteenderegler för gruppens 

medlemmar. Dessa regler tjänar som mönster för likformigt beteende och en avvikelse från 

sådana regler åtföljs av en sanktion, t.ex. mobbning.55 

 

2.2.2 Mobbning 

Av allt att döma har mobbning funnits genom alla tider men det är först under 1970-talet som 

man började samla in och bearbeta fakta och information om företeelsen. Enligt sociologen 

                                                 
51 Johansson (2000:138-139, 141). 
52 Rolfsson (1994:26). 
53 Rolfsson (1994:18). 
54 Rolfsson (1994:25). 
55 Rolfsson (1994:21). 
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Hans-Edvard Roos, vilken var en av de första som intresserade sig för begreppet, har 

mobbning kunnat härledas cirka trehundra år tillbaka i tiden. Vid denna tid löste folk ofta sina 

sociala problem med hjälp av våld och så skedde inte minst under franska revolutionen. 

Termen ”mob” är enligt Roos en förkortning av latinets mobile vulgus och en direkt 

översättning är den föränderliga, opålitliga hopen. På svenska betyder verbet mobba att 

pöbla, anfalla, angripa eller bråka i gäng eller grupper.56 

    

Gunilla Björk som är specialist i klinisk och pedagogisk psykologi menar att dessa 

beskrivningar inte talar om vad mobbning egentligen handlar om. Hon anser att ofreda eller 

plåga skulle vara mer lämpliga översättningar, men poängterar samtidigt att de inte passar i 

dagens språkbruk. Björk lyfter fram kamratförtryck, eller pennalism som mer passande i 

framförallt enkönade miljöer. Hon gör dock klart att mobbning, kamratförtryck och pennalism 

inte ska ses som synonymer även om de ibland kan vara utbytbara mot varandra. Hon menar 

att det finns en väsentlig skillnad mellan kamratförtryck och mobbning.57 ”Kamratförtryck 

utgör ett socialt, mänskligt fenomen av det slag som mer eller mindre understöds av 

organisationen i fråga.”58  

 

Mobbare beskrivs ofta som aggressiva och att de i allmänhet har en positivare inställning till 

våld. De är även mer benägna än den genomsnittliga personen att tillämpa våld och har 

dessutom ett större behov att dominera sin omgivning. Detta är något som inte enbart riktas 

mot mobbningsoffren, utan även mot exempelvis lärare och föräldrar. Författaren och f.d. 

läraren Gunnar Höistad skrev på 1990-talet att en vanlig uppfattning av mobbare var att de 

dolde ängslan och osäkerhet bakom en mur av aggressivitet och tuffhet. Han tar dock upp att 

det inte finns några belägg för den teorin. Detta eftersom undersökningar som har gjorts 

istället åskådliggör mobbare som en person vilken är mindre osäker än genomsnittet.59  

 

Ovanstående myt nämns även i litteratur från 2000-talet av den danska psykologen och 

läraren Helle Høiby. Hon beskriver myten som gammal och seglivad. Høiby bygger stora 

delar av sin bok på forskning utförd av Dan Olweus som är professor i psykologi.  

 

                                                 
56 Hans-Edvard Roos återgiven i Björk (1999:14). 
57 Björk (1999:14). 
58 Björk (1999:14-15). 
59 Höistad (1994:80-81). 
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En av myterna är att mobbarna är ängsliga och osäkra personer som det bara gäller 
att bemöta med vänlighet och förståelse. Detta är fel! Det är en vanlig uppfattning att 
mobbarna kompenserar sin osäkerhet och sin dåliga självbild genom att mobba 
andra. Jag tror att den bilden har uppstått för att man vill göra det hela acceptabelt 
eller begripligt. Den åsikten får dock viktiga följder när det gäller synen på och 
attityden till mobbarna. Många tror att om man bara ger dem en bättre självbild så 
kommer de att sluta med sin mobbning. Men det kan tvärtom bidra till att förstärka 
den utveckling som de kommit in i. Det krävs istället negativa konsekvenser.60 
 

Olweus forskning inom området tyder på att mobbarnas inlevelseförmåga helt saknas eller är 

svagt utvecklad. Han menar vidare att mobbarna ofta har fått allt för lite kärlek och omsorg i 

sin tidiga barndom. P.g.a. avsaknad av inlevelseförmåga är det inte någon mening att 

omgivningen försöker få mobbarna att sätta sig in i offrens situation. Olweus förespråkar 

istället klara och tydliga gränser för att visa att mobbning är ett oacceptabelt beteende.61   

 

Det finns föreställningar i vårt samhälle om att de som mobbas skulle se ut på ett speciellt 

sätt. Detta stämmer inte, nästan alla människor har någon form av avvikelse och därmed går 

det inte på förhand att säga vem som kan komma att utsättas för mobbning.62 Anledningar till 

varför någon mobbas står snarare att finna i psykiska kännetecken. I boken En tryggare skola 

listar författarna följande orsaker: sociala problem, brist på stöd från omgivningen, låg 

självkänsla och ett desperat behov att ”passa in”.63 Olweus nämner dock ett undantag – de 

pojkar som blir offer för mobbning är ofta svagare rent fysiskt än sina jämnåriga kamrater.64 

 

Det finns även en myt som säger att mobbningssituationer förvärras av att man lägger sig i. 

Detta är också felaktigt och Olweus menar att ett passivt agerande istället enbart är av ondo. 

Han är dessutom noggrann med att poängtera att det inte är tillräckligt att ”upptäcka” 

händelsen. Genom att åskådliggöra situationen och sedan inte agera accepteras mobbningen. 

Riskerna är då stora att mobbningen istället eskalerar.65 

 

 

                                                 
60 Dan Olweus återgiven i Høiby (2004:15-16).  
61 Høiby (2004:16-17). 
62 Høiby (2004:17). 
63 Herlin & Munthe (2005:57). 
64 Høiby (2004:17). 
65 Høiby (2004:19). 
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3 Resultat och analys 

3.1 – De tillfrågade trivdes med såväl skolan som skolidrotten 

Intervjun inleddes med en mer övergripande fråga om hur respondenterna trivdes i skolan. 

Samtliga hade överlag en mycket positiv bild av sin högstadietid. På frågan vad som var det 

bästa med den här tiden kan två svar urskiljas. Dels lyftes den sociala gemenskapen som det 

innebar att varje dag träffa sina klasskamrater fram och dels beskrevs idrottsämnet som något 

de trivdes med. När frågan ställdes om vad de upplevde som det sämsta med sin högstadietid 

gavs det en mängd olika svar. Respondenterna tog upp saker såsom ämnen, lärare, respekten 

för äldre elever samt de ökade prestationskrav som betygen innebar. 

 

Vidare ställdes frågan om de mindes hur stämningen var på lektionerna. Samtliga 

respondenter beskrev att det var en bra stämning. Flera gav dock svar som målade upp 

lektionerna som både högljudda och stökiga där lärarna ibland fick svårt att behålla 

kontrollen. Här får Klas svar stå som ett talande exempel; ”Vi betraktades som den värsta 

klassen på skolan. Stämningen under lektionerna kan jämföras med den på rasterna, men det 

kändes inte negativt.” Hur var då stämningen bland eleverna? För att få en fingervisning om 

detta ställde vi frågan om det fanns några gruppindelningar. Flertalet av de tillfrågade var 

överens om att grupper existerade, men var dock av olika åsikter vad beträffar gruppernas 

utformning. Respondenterna lyfte fram geografiskt läge, kön, fritidsintresse samt attityd 

såsom tuff och mesig som bakomliggande orsaker till dessa gruppindelningar. 

 

Intervjun ledde sedan in på frågor som behandlade skolidrotten och vilket kan utläsas i svaren 

ovan fanns det en positiv inställning till ämnet. Flertalet av de tillfrågade använde superlativ 

såsom ”Kanonbra!”, ”Super!” och ”Jättebra!” i sina beskrivningar av detta praktiska ämne. 

Det fanns dock även exempel där svaren antydde en mer negativ inställning och återigen får 

Klas svar fungera som exempel; ”Man brydde sig inte att ta med kläderna ibland och ibland 

skippade man lektionen för att hinna med bussen”. Oavsett om man var positivt eller negativt 

inställd till idrottsämnet så var i princip alla överens om att bollsport var det bästa. Dans, 

simning och gympa var aktiviteter som inte var fullt lika uppskattade.  

 

Under intervjuerna framkom att respondenterna inte var av samma uppfattning vad gäller 

gruppindelningar på idrottslektionerna. Vissa hävdade att det inte existerade några grupper 



 19

alls medan andra hävdade att grupper bildades genom elevens idrottsliga färdigheter och 

prestationer. Detta resulterade i en uppdelning mellan de som var duktiga på idrott och de som 

var mindre bra eller rentav skolkade.  

  

3.1.1 Analys 

Av resultatet ovan kan utläsas att det fanns en överlag positiv inställning till skolan såväl som 

skolidrotten. En sådan uppfattning ser vi kan färga respondenternas svar eftersom en positiv 

inställning många gånger tenderar att ge överdrivet positiva beskrivningar av händelser och 

minnesbilder. Att flera av de tillfrågade lyfter fram den sociala gemenskapen som det bästa 

under skoltiden kan förklaras genom den betydelse som relationen med kamrater har vid den 

här tidpunkten i livet. Intressant att belysa är att även respondenternas svar över vad som var 

det sämsta kan härledas till den viktiga roll som de sociala relationerna spelade.  

 

Varför var då dessa relationer så viktiga för ungdomarna? En anledning kan vara att 

föräldrarnas betydelse minskar och nya kamratgrupper skapas vilket Rolfsson menar är 

vanligt i tonåren. Här uppstår en desperat kamp för att passa in i en av dessa kamratgrupper. 

Grupptillhörigheten kunde enligt våra respondenter bestämmas utifrån t.ex. kön, 

fritidsintresse eller geografiskt läge, men även av en persons attityd. Här är vår uppfattning att 

attityden inte bör inräknas då den snarare bör ses som ett resultat av de normer som bildas i en 

grupp. Detta eftersom det i samhället redan existerar uppfattningar som säger vilka attityder, i 

form av mesig eller tuff, som ska förknippas med olika grupper. Vi menar att samhällets 

uppfattning av en grupp bidrar till hur medlemmarna ser sig själva, vilket ligger till grund för 

gruppens rådande normer. Dessa normer leder till ett likformigt beteende och legitimerar 

därmed vad gruppens medlemmar ska uppfatta som positivt och negativt.  

 

Ovan framgick att respondenterna hade en positiv inställning till skolidrotten och de använde 

t.o.m. superlativ vid sina beskrivningar av detta praktiska ämne. Många gånger tror vi att detta 

kan förklaras genom att dessa pojkar var högpresterande vid idrottsaktiviteter. Om en pojke å 

andra sidan var negativt inställd till skolidrotten menar vi att detta kan vara kopplat till svaga 

idrottsliga prestationer. Vi tror nämligen att en sådan negativ inställning bl.a. grundar sig i att 

personer som gör mycket svaga resultat i fysiska aktiviteter får svårare att bevisa sin 

manlighet gentemot sina ”bättre” kamrater. Detta kan mynna ut i trakasserier som får sitt 

utlopp i omklädningsrummet där läraren inte är närvarande. Även Olweus nämner att fysisk 
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svaghet ofta är en bakomliggande orsak till mobbning. Vidare finner vi det intressant att 

respondenterna lyfter fram dans och gympa som de tråkigaste momenten. Detta härleder vi till 

samhällets uppfattningar om vad som bör ses som maskulint respektive feminint. Connell 

säger att manligt och kvinnligt till stor del definieras av det fysiologiska. Därmed är det inte 

förvånande att de intervjuade lyfte fram de mer estetiska aktiviteterna, vilka ofta ses som 

feminina, som de tråkigaste. Vi menar att det är gruppens normer som har färgat de enskilda 

individernas uppfattningar.  

 

3.2 – I omklädningsrummet var stämningen bra? 

När vi styrde in samtalen på omklädningsrummet ställdes en öppen fråga om vilka minnen 

respondenterna har från dessa stunder. Svaren som vi fick var av blandad karaktär, men de 

flesta valde att reflektera över den grabbiga och skämtsamma stämning som var vanlig vid 

dessa tillfällen. Magnus starkaste minnen av omklädningsrummet var de handduksfajter som 

ofta utspelade sig och alla de gånger det skrattades åt de klasskamrater som var mindre fysiskt 

utvecklade. Det han syftade på var de pojkar som ännu inte fått något hår kring könsorganet.  

 

Det grabbiga och ”skämtsamma” klimatet till trots, beskrivs ändå omklädningsrummet som en 

plats där respondenterna trivdes. De var dock inte lika säkra på att samtliga klasskamrater var 

av samma uppfattning. Lars menade att det syntes på vissa att de tyckte att 

omklädningsrummet var en jobbig plats. ”Vissa tyckte det var jobbigt! De väntade t.ex. med 

att byta om och duscha till andra var klara.” De övriga intervjuade trodde även de att det fanns 

personer som tyckte att det kunde kännas jobbigt i omklädningsrummet. En anledning som 

nämndes till varför personer inte skulle ha trivts var att det ofta fokuserades och tjatades om 

små snoppar samt att glåpord såsom ”tjockis” användes. 

 

3.2.1 Analys 

I skolans omklädningsrum beskrevs stämningen som grabbig och skämtsam. Detta var ett 

klimat som de flesta av de intervjuade sa sig trivas med. Frågan är dock om man därav kan 

dra slutsatsen att stämningen i omklädningsrummets var bra? Här menar vi att så inte är fallet 

då respondenterna genom sina svar visar på att det fanns de elever som blev utsatta för vad vi 

skulle benämna rena trakasserier. Glåpord såsom ”tjockis” fungerade som både utpekande och 

uteslutande, något som även styrks av Connell. Anmärkningsvärt är att respondenterna ser 
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dessa handlingar som enbart skämt och inte relaterar till att det skulle vara mobbning. Kanske 

kan detta förklaras genom att de intervjuade var vad Connell skulle beskriva som medlöpare. 

Ett passivt agerande när någon utsätts för ”skämt” och trakasserier innebär även ett 

accepterande av dessa gärningar. Björk resonerar i samma banor som Connell och benämner 

dessa ”skämt” och trakasserier som en form av kamratförtryck. Detta menar hon vara ett 

socialt mänskligt fenomen som här understöds av klassens medlöpare. 

 

Även om respondenterna inte rent ut talade om mobbning så framkom det ändå att det fanns 

pojkar som kände sig utsatta och därmed uppfattade omklädningsrummet som en jobbig plats. 

De intervjuade beskrev att personer med liten snopp eller avsaknad av könshår ofta blev offer 

för trakasserier. Vi ser att denna fokusering på det manliga könet kan härledas till de manliga 

kroppsnormer som råder i dagens samhälle. Det manliga könet har många gånger en stor 

betydelse när det diskuteras maskulinitet. I en enkönad miljö såsom omklädningsrummet, där 

man tvingas byta om och duscha inför andra pojkar, blir denna symbol för manlighet speciellt 

viktig. Även Fundberg uppmärksammar hur jobbigt det kan vara att behöva klä av sig och 

visa sig naken i denna enkönade miljö. Detta förklarar han med den manliga struktur som 

råder och därmed styr hur pojkar bör se ut samt bete sig.   

 

3.3 – En del pojkar syntes och hördes mer än andra  

Under intervjuerna beskrev respondenterna att det fanns pojkar som märktes mer än övriga 

klasskamrater. Dessa personer sades vara livliga, högröstade och dessutom skämtade de med 

alla. Skämten kunde handla om allt från andras utseende till att inför sina kamrater ”göra 

helikoptern”66. På frågan om det var någon som utmärkte sig sa Lars följande; ”En del, ofta 

var det de personer som tog stor plats på idrotten som tog stor plats i omklädningsrummet. De 

utmärkte sig genom att snacka mycket och ta stor plats, ibland på andras bekostnad”. Ett annat 

exempel är Peters svar; ”En av killarna donade lite väl mycket när läraren kom in. Han drog i 

bananen. Två stycken satt och skulle mäta, men då stack jag”. Som anledning till varför vissa 

pojkar syntes och hördes mer än andra nämner Peter att det nog kan grunda sig i både en 

rädsla och en svaghet. Han menade att en stark person inte skulle agera på detta sätt. Även 

Mikael ansåg att det fanns personer som utmärkte sig; ”Framförallt de som hade kommit långt 

i [den fysiska] utvecklingen. Innekillarna hade utvecklats mer och drog upp trenderna, t.ex. 

                                                 
66 Att ”göra helikoptern” innebär att snurra det manliga könsorganet. 
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vilket schampo som man skulle använda”. Ovan beskrivs uteslutande pojkar som tog stor 

plats, men under intervjuerna berättades även om de personer som var mer tystlåtna och 

tillbakadragna. Magnus menade att man lätt kunde urskilja dessa personer från övriga då det 

syntes på kroppsspråk och rörelsemönster. 

 

Vidare ställde vi frågan vad det var för samtalsämnen som berördes i omklädningsrummet. 

Saker som det pratades om var sport, fester och tjejer, men framförallt sex. Respondenterna 

menade att det fanns ämnen som det inte pratades om och nämnde känslor och 

homosexualitet. Vilka var det då som pratade? Lars menade att; ”Det var många gånger 

samma personer som snackade om allt annat”. Detta trodde han berodde på att dessa personer 

var snackiga i allmänhet, ”… men också på att de kanske ville visa sig tuffa eller kanske bara 

var osäkra”. Flertalet av de tillfrågade var av uppfattningen att det fanns en uppdelning mellan 

de som var drivande och de som var passiva i samtalen. 

 

3.3.1 Analys 

Av intervjuerna kan utläsas att de som presterade bra resultat på idrottslektionerna även var de 

som märktes mest i omklädningsrummet genom att var livliga och högröstade. Här ser vi en 

tydlig koppling till Rønholt och Connell som båda skriver att kroppen till stor del styr 

människans handlingar. Detta gör att våra fysiska egenskaper har betydelse för vår personliga 

och sociala identitet. Vi ser tecken på att omklädningsrummets klimat resulterar i att pojkar 

lätt hamnar i vad vi skulle kalla för en positiv eller en negativ spiral.  

 

Den positiva spiralen innebär att pojkar som kommit långt i sin fysiska utveckling fungerar 

som trendsättare. Detta kan förklaras av att de inte ifrågasätts i sina manliga roller och 

bekräftelse från omgivningen driver på den positiva spiralen. P.g.a. dessa pojkars position i 

hierarkin blir de dominerande i omklädningsrummet där de hörs och syns mest. I vissa fall 

kan denna dominanta grupps agerande ta sig negativa uttryck och innebära trakasserier. En 

del av våra respondenter menade att detta kunde bero på rädsla och osäkerhet. Vi menar, likt 

Olweus m.fl., att detta är felaktigt eftersom undersökningar snarare visar att dessa personer är 

mindre osäkra än genomsnittet. Den negativa spiralen å sin sida drabbar de pojkar som är 

outvecklade rent fysiskt. Även respondenternas svar tyder på detta när de beskriver att pojkar 

som besatt svagare fysiska egenskaper ofta var tystlåtna och tillbakadragna i 

omklädningsrummet. Enligt oss förstärks den negativa spiralen av att de intar en underlägsen 
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position och även visar detta genom kroppsspråk och rörelsemönster. Detta är ett bevis på hur 

kroppen kan fungera gränssättande för individer och i värsta fall leda till utsatthet.     

 

Att klimatet i omklädningsrummet präglades av en rå och grabbig stämning där samtalen mest 

handlade om sport, fester, tjejer och sex ser vi inte som särskilt förvånande. Detta grundar vi 

bl.a. på Fundbergs beskrivning av omklädningsrummet som en social plats där historier, 

skämt och handlingar, vilka är starkt anknutna till ämnen såsom manlighet och sexualitet, 

avlöser varandra. Vidare menar han att dessa samtal blir ett sätt att delta i och formulera en 

manlig fostran som sätter regler för vad som ska anses vara roligt eller inte. Under 

intervjuerna framkom ett exempel som brukar kallas ”att göra helikoptern”. Detta anser vi 

vara en ironisering av det manliga könsorganet och det är endast de som har ett stort 

självförtroende grundat i en fysiskt välutvecklad kropp som vågar utföra denna handling.  

 

I omklädningsrummet talade man inte om känslor och detta tror vi kan förklaras av de normer 

som formar strukturer för vad som anses vara manligt. Likt Johansson menar vi att även en 

brist i träning kan vara en orsak att män i allmänhet talar mindre om känslor. Enligt Fundberg 

är homosexualitet ett ämne som berörs i omklädningsrummet, men detta är inget som våra 

respondenters svar tyder på. Vi tror anledningen till detta till viss del står att finna i våra 

respondenters egna tankar om att detta inte var ett lika aktuellt ämne att samtala om i början 

på 1990-talet. Fundbergs undersökning är nutida och idag är homosexualitet mer belyst såväl i 

media som i forskning.     

 

3.4 – Man skulle gärna vara lite häftig, ball och cool 

Vi inledde denna del av intervjun med frågan om det fanns en mall i vilken man skulle passa 

in. Respondenterna var här av skilda åsikter. Dels fanns det de som menade att en sådan mall 

inte existerade och dels fanns det de som t.o.m. beskrev vilka egenskaper som krävdes för att 

passa in. Häftig, ball och cool lyftes fram som egenskaper att sträva efter. Tyckte de 

intervjuade att detta var viktigt? Lars svarar; ”Viktigt och viktigt, men det var ju lite den 

jargongen i den åldern. Man skulle vara lite tuffare för att passa in”. Även Mikael var av en 

liknande uppfattning och sa; ”Spontant, nej! Men visst var det ändå viktigt, annars var det ju 

ingen som såg en”. Trots att flera av de intervjuade svarade nekande på om det existerade 

någon mall vilken man skulle passa in i så var samtliga av uppfattningen att det fanns 

egenskaper som ändå var av betydelse. Respondenterna menade dock att en avsaknad av 
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dessa egenskaper inte automatiskt innebar att personen uteslöts från gemenskapen, men att 

risken var större. Vidare menade de att det fanns personer som avvek i beteende eller utseende 

och därför inte blev accepterade fullt ut. Gustav sa följande; ”En del personer, 

utseendemässigt eller beteendemässigt, stack ut och blev trakasserade. Det kunde vara att man 

hade jättestora glasögon eller att huvudet var som ett ägg. […] Att man var mesig eller väldigt 

tystlåten, konstig dialekt kanske”.      

 

När vi ställde frågan om det förekom mobbning i omklädningsrummet skildrade svaren två 

olika uppfattningar. Dels fanns det de som menade att mobbning existerade och dels fanns det 

de som enbart såg händelserna som skämt. Respondenterna sa även att mobbningen eller 

”skämten” till största delen var av psykologisk karaktär. Det kunde handla om att det retades 

och gavs gliringar eller att vissa personer trakasserades genom att klasskamraterna gömde 

deras saker. Trots att det var de psykologiska skämten som dominerade förekom det även 

fysiskt våld. Detta gavs uttryck i form av t.ex. handdukssnärtar och slag på ryggen. 

Intervjuerna avslutades med frågor som sökte svar på huruvida någon elev agerade mot 

trakasserier och mobbning, men få svar tydde på sådana initiativ. Här sa Lars att detta berodde 

på att det i pojkarnas omklädningsrum kunde vara en rå stämning. Därför menade han att man 

inte vill bryta in och riskera att hamna utanför själv. Vad gäller lärarna menade flertalet av 

respondenterna att ingen agerade och detta trodde de berodde på att lärarna inte kände till vad 

som föregick i omklädningsrummet. Peter belyste att; ”Om man inte vet om något kan man 

inte heller agera. De var väl inne ett par vändor [i omklädningsrummet], men…”.   

 

3.4.1 Analys 

Utifrån vårt resultat menar vi att det existerade en mall som styrde hur pojkarna skulle vara i 

omklädningsrummet. För trots att inte alla respondenters svar styrker denna tes så kunde de 

ändå namnge egenskaper som var av vikt för att uppfattas som t.ex. häftig och cool. Att det 

fanns de som menade att en mall inte existerade tror vi kan förklaras med att de tillfrågade 

uppfyllde de krav som ställdes för att passa in i strukturen. Vidare menade våra respondenter 

att det inte var så viktigt att passa in, utan istället handlade det om en jargong som gällde i den 

åldern. Enligt oss grundar sig denna jargong i en strävan efter att uppfattas och bekräftas som 

manlig genom att vara häftig och cool.   
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De som inte innehade ovanstående egenskaper och därför inte heller passade in var enligt våra 

respondenter avvikande till antingen utseende eller beteende. Detta kunde i värsta fall mynna 

ut i mobbning. Enligt Höiby går det dock inte att på förhand säga vem som kommer att 

utsättas för mobbning då nästan alla människor har någon form av avvikelse. Vi håller med 

om att det inte går att förutsäga vem som kan komma att bli offer för mobbning, men är 

samtidigt övertygade om att utseende och beteende är av betydelse. Herlin och Munthe å sin 

sida nämner sociala problem, brist på stöd från omgivningen och låg självkänsla som orsaker 

till mobbning. Vi menar att vem som kan komma att utsättas för mobbning inte går att förstå 

med vare sig Herlin och Munthes eller Höibys förklaringar allena. En person som avviker 

utseendemässigt kan komma att utsättas för mobbning, men denna avvikelse kan uppvägas av 

exempelvis idrottsliga prestationer. 

 

Att handdukssnärtar var vanligt förekommande i omklädningsrummet kan förklaras med hjälp 

av Johanssons teori om att formen ofta tar överhanden och att mäns hårdhänthet därför många 

gånger kan ses som ett bevis på ömhet. Hur man ska uppfatta denna hårdhänthet menar vi är 

beroende av tid, plats och person. Ena stunden ges en handdukssnärt som ett bevis på 

kamratskap, medan den i nästa stund fungerar som en förtryckande handling. I studien Unga 

och föreningsidrotten framkommer att handdukssnärtarna inte uppfattas som mobbning och 

våra respondenter är av samma uppfattning. Detta menar vi kan förklaras av att dessa personer 

tillhör den grupp där denna handling uppfattas som ett uttryck för vänskap.   

 

Respondenterna mindes inte att det fanns några exempel på elever som tog initiativ för att 

stävja mobbning. Detta kan förklaras av den starka beroendeställning som finns till den 

dominerande gruppen, vilken också poängteras av Johansson, och att sticka ut från denna 

manliga struktur innebär en risk att själv bli utsatt för trakasserier. Brist på agerande från 

andra elever i kombination med lärarens ovetskap innebär en acceptans, vilket i sin 

förlängning kan innebära att mobbningen eskalerar. Härmed kan vi skriva under på Connells 

resonemang om att män i stor utsträckning ägnar sig åt ett slags medlöperi genom att 

acceptera strukturer i samhället.  
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4 Slutdiskussion 
Minnen grundar sig på upplevelser och styr hur individers identitet utvecklas. För vår studie 

är detta av stor vikt eftersom högstadietiden är en period med många nya gruppkonstellationer 

samtidigt som föräldrarnas betydelse minskar. Bildandet av dessa nya grupper kan leda till 

både positiva och negativa upplevelser och därmed skapas det även minnen vilka är av 

betydelse för pojkars personliga och sociala utveckling. Här menar vi att skilda erfarenheter 

ligger till grund för hur personers liv gestaltar sig. Därför är det också lätt att förstå att 

tillhörandet av en grupp är av väsentlig vikt för pojkar i denna formativa fas i livet. Av våra 

respondenter beskrevs skolan som en plats där flertalet gruppsammansättningar existerade, 

men för att nå bekräftelse och ”få medlemskap” i de grupper som befann sig på toppen av den 

hierarkiska trappan krävdes att man var häftig, ball och cool. Vi menar att det var pojkar med 

dessa egenskaper som dominerade klimatet i skolan så pass mycket att även undervisningen 

kunde drabbas. Härav blev läraren utmanad i sin kamp som normsättare. Vårt resultat visar på 

att ovanstående var sådant som bevisade ens manlighet. För detta krävdes dock ett starkt 

självförtroende vilket enligt vår undersökning många gånger hade sitt ursprung i en fysiskt 

välutvecklad kropp.  

 

Under studiens gång har vi kommit fram till att flera faktorer gjorde pojkarnas 

omklädningsrum till en skådeplats för befästandet av dessa manliga strukturer och normer. 

För det första bar pojkarna med sig både positiva och negativa upplevelser från 

idrottslektionen in i omklädningsrummet. Dessa grundade sig på att man under idrotten skulle 

visa prov på sin fysiska kapacitet samtidigt som man blev uttittad och bedömd. För det andra 

var omklädningsrummet en enkönad miljö där kroppen fick central betydelse. En påtvingad 

nakenhet, genom vilken fysiska skavanker blev synliga, kunde få konsekvenser i form av 

exempelvis mobbning. För det tredje gav avsaknaden av lärare ett fritt spelutrymme för 

pojkarna att testa och praktisera de manliga normer som florerade ute i samhället. 

 

Hur påverkades då pojkarna av klimatet i omklädningsrummet? Vi menar att manliga normer 

och den hierarkiska rangordningen, vilken enligt Connell återfinns mellan män i samhället, 

blir som tydligast i pojkarnas omklädningsrum. Enligt oss objektifieras ofta pojkar som män 

under idrottslektioner och förväntas även prestera därefter. Detta grundar sig i samhällets 

normer om vad som anses vara manligt och ett exempel på detta är att det är viktigare att 

prestera i fotboll än i dans. Enligt oss fick detta konsekvenser för pojkarna när de klev in i 
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omklädningsrummet. Vi menar nämligen att de som ”misslyckades” på idrottslektionen, 

likväl som de vilka hade ett avvikande utseende, blev klassade som mindre manliga. Här ser 

vi ett utlopp för kamratförtryck, snarare än mobbning, vilket innebär att handlandet 

legitimerades genom att kamraterna inte agerade eller ifrågasatte.   

 

Vidare menar vi att samhällets normer reproducerades i pojkarnas omklädningsrum och vi vill 

belysa att detta skedde utan vare sig insyn eller påverkan från vuxenvärlden. Utifrån detta drar 

vi slutsatsen att det fria utrymme som omklädningsrummet gav pojkarna innebar att 

återskapandet av normerna tenderade att utvecklas mot något ännu ”manligare” än det som 

Connell benämner ”sann maskulinitet”. Vårt resultat visar också på att det i 

omklädningsrummet framträder tre tydliga roller vilka är kopplade till specifika beteenden. 

Dessa roller är kamratförtryckare, medlöpare och hackkycklingar vilka på många sätt kan 

liknas vid Connells benämningar hegemonisk-dominant, delaktig och underordnad. Vilket vi 

redogjorde för i analysen så framträder det en positiv och en negativ spiral som pojkarna kan 

hamna i p.g.a. klimatet i omklädningsrummet. Vi menar att det är rimligt att anta att det är 

större chans att kamratförtryckarna och medlöparna hamnar i den positiva spiralen medan 

mycket talar för att hackkycklingarna hamnar i den negativa spiralen. Dessa spiraler kan få 

konsekvenser i form av bra eller dåligt självförtroende och följa pojkar/män genom livet. 

Precis som Wellros menar vi att om man inte accepteras av kamraterna kan detta få 

konsekvenser för ens självbild och självkänsla.  

 

Vi vill dock poängtera att man inte ska tolka det som att den negativa spiralen per automatik 

innebär ett dåligt liv precis som inte den positiva spiralen innebär ett bra liv. Vi ser t.ex. att då 

en pojke hamnar i den positiva spiralen finns det risk att all den positiva respons som man får 

för sina fysiska kvalitéer kan innebära att man ensidigt utvecklar dessa sidor på bekostnad av 

andra. Då det gäller den negativa spiralen anser vi att detta mönster kan brytas av att man t.ex. 

i hemmet möts av en stark motbild genom vilken man kan skapa en egen identitet. 

Avslutningsvis vill vi även påpeka att det naturligtvis är så att oavsett vilken roll pojkarna haft 

i omklädningsrummet har de alla påverkats på ett eller annat sätt.  

 

4.1 Vidare forskning 

Vi har tidigare i den här uppsatsen påpekat att även om maskulinitet är ett aktuellt ämne att 

debattera måste det fortfarande betraktas som ett nytt och till viss del outforskat fält. Tanken 
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med vår studie har varit att kasta ljus över hur pojkar påverkades av klimatet i skolidrottens 

omklädningsrum i form av normer och värderingar i början på 1990-talet eftersom vi ej funnit 

att någon sådan studie är gjord sedan tidigare. En c-uppsats, vilken begränsas till tio veckors 

studier, kan dock aldrig bli heltäckande och så här i efterhand ser vi flera 

utvecklingsmöjligheter. Först och främst har vi funderat över att det vore givande att fördjupa 

sig än mer i det manliga omklädningsrummet genom att söka intervjupersoner som skiljer sig 

åt på andra punkter än vad våra respondenter gjorde. Exempelvis skulle det vara intressant att 

ge undersökningen ett etnicitetsperspektiv genom att även intervjua män med utländsk 

bakgrund. Vi har även funderat över och funnit det fruktbart att göra en komparativ 

undersökning där man jämför klimatet i det manliga omklädningsrummet med klimatet i det 

kvinnliga omklädningsrummet. Slutligen vill vi poängtera att i en större studie skulle det 

dessutom ha varit intressant att intervjua lärare för att få deras tankar om hur 

omklädningsrummets klimat påverkar deras yrkesroll.  
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Sammanfattning 
Inför det här arbetet hade vi en tes om att det i manliga omklädningsrum skapas en struktur 

som talar om vilka värderingar och normer som ska råda. Detta var vi intresserade av att 

undersöka och med tanke på vårt blivande yrke som lärare valde vi att fokusera på skolmiljön. 

Omklädningsrummet efter skolidrotten är en plats där elever många gånger är avskärmade 

från vuxenvärlden. Vi hade en tanke om att detta innebär ett fritt spelutrymme vilket resulterar 

i en hierarkisk rangordning som ibland leder till ren mobbning. Vårt syfte har mer precist varit 

att undersöka hur klimatet i skolidrottens manliga omklädningsrum påverkade pojkars normer 

och värderingar i början på 1990-talet. Våra teoretiska utgångspunkter bygger på tidigare 

forskning som behandlar maskulinitet samt sociala relationer och dessa har vi använt för att 

bearbeta vår empiri. Empirin bygger på djupintervjuer med åtta män vilka samtliga gick på 

högstadiet i början på 1990-talet. Studiens resultat visar att grupptillhörighet var viktigt för 

pojkarna i den här åldern och för att passa in var det en fördel om man sågs som häftig, ball 

och cool. Vårt resultat visar också på att det i omklädningsrummet framträder tre tydliga roller 

vilka är kopplade till specifika beteenden. Dessa roller har vi benämnt som kamratförtryckare, 

medlöpare och hackkycklingar och beroende på vilken roll man fick har också pojkarnas 

självförtroende påverkats på olika sätt. 
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Bilagor 

Intervjufrågor – Omklädningsrummets klimat 

Allmänna frågor 

 Hur trivdes du i skolan på högstadiet? 
o Vad kommer du ihåg som det bästa resp. sämsta? 
o Vad har du för minne av stämningen på lektionerna? 
o Upplevde du att det fanns några grupper? (gruppindelningar) 
o Kan du komma ihåg något speciellt kännetecken för dessa grupper? 

 

 Vad tyckte du om skolidrotten? 
o Vad kommer du ihåg som det bästa resp. sämsta? 
o Vad har du för minne av stämningen på lektionerna? 
o Upplevde du att det fanns några grupper? (gruppindelningar) 
o Kan du komma ihåg något speciellt kännetecken för dessa grupper? 

 

Omklädningsrummet 

 Vad har du för minnen av omklädningsrummet efter skolidrotten? 
 

 Hur upplevde du att stämningen var? 
o Tror du att andra upplevde det annorlunda? 
o Tror du att det fanns de som tyckte att omklädningsrummet var en jobbig 

plats? Utveckla! 
o Fanns det personer som utmärkte sig?  
o På vilket sätt utmärkte sig dessa personer? (starka/svaga) 

 

 Upplevde du att det fanns någon slags mall som man skulle passa in i? (Maskulinitet) 
o Var det viktigt att vara tuff (manlig)? 
o Vad innebar det att vara tuff (manlig)? 
o Var det ok att inte vara tuff (manlig)? 
o Fanns det några sätt som inte var accepterade? 

 

 Kan du minnas att sexualiteten hade någon roll vid dessa tillfällen? 
o Pratades det mycket om sex? 
o Vad pratade ni om? 
o Fanns det några saker som man inte pratade om? 
o Kändes det som om ni intog olika roller i dessa samtal?  

 

 Förekom det mobbning i omklädningsrummet? 
o Hur gav det sig uttryck? 
o Var det mest fysiskt eller psykiskt? 
o Kan du komma ihåg att eleverna agerade för att motverka mobbning? 
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Skolans roll 

 Tror du att lärarna hade någon aning om vad som skedde innanför omklädningsrummets 

väggar? 

o Agerade lärarna någon gång? 
o Vad tror du var orsaken till att läraren agerade vid dessa tillfällen? 
o Fanns det några tillfällen då läraren inte agerade, men borde ha gjort det? 
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