
 1 

1. Inledning 
 
 
Varför klär sig somliga unga killar i kjol, små tajta toppar som lämnar magen bar, använder 
make up och bär håret i små tofsar i alla möjliga färger? Detta beteende kan ses som en ren 
utmaning mot den traditionella maskuliniteten i toppen på den hegemoniska skalan. Trots att 
dessa unga män riskerar att bli utsatta för våld väljer de ändå att uttrycka sin personlighet med 
delvis traditionellt kvinnliga attribut. De ägnar sig också att ”hångla” med andra män 
samtidigt som de ser sig själva som heterosexuella. Eventuella flickvänner ser inte samkönat 
hångel som otrohet. För övrigt ägnar sig även de ibland åt samkönat hångel. 
 Genom nyckelpersoner i min närhet kom jag att få inblick i en specifik ungdomsgrupps 
gränsöverskridande beteende. Detta fick mig att undra över gruppens genusidentiteter, 
könsroller och sexuella preferenser samt eventuella kopplingar emellan dessa. Med genus 
avser jag den socialt konstruerade rollen som manlig eller kvinnlig vilken inte behöver vara 
kopplad till sexuell preferens. Med kön avser jag det biologiska könet vilket inte heller det 
behöver höra ihop med sexualiteten. Med sexuell identitet avser jag om en person ser sig som 
homosexuell, heterosexuell eller bisexuell. Vad jag främst kommit att intressera mig för är hur 
genusidentitet och sexuella preferenser ser ut idag och vilken roll dessa spelar i 
konstruerandet av självidentiteten. Enligt min förförståelse är det idag allt vanligare att de 
traditionella gränserna överskrids. 
 En kvantitativ enkätundersökning jag tidigare genomfört, som pilotstudie, i en klass med 
arton studenter i en gymnasieskola, visade att fem av dessa hade erfarenheter av att hångla 
med bägge könen. På frågan om sexuell läggning svarade samtliga att de var heterosexuella. 
Trots detta kunde två av de tillfrågade tänka sig att ha sex med det egna könet. Samtliga 
motiverade detta beteende med ”att det var en kul grej”. Detta resultat förvånade mig mycket 
då jag väntat mig att möjligen en, troligen ingen, skulle svara att de hade så kallade 
”hångelerfarenheter” med bägge könen. Dessutom hade jag förväntat mig att de som hade 
dessa erfarenheter skulle betrakta sig som bisexuella. 
 Under några år studerade jag en grupp ungdomar som jag kommit att få kontakt med. 
Detta resulterade i en b-uppsats. Ungdomsgruppen jag har studerat är i åldrarna 16 – 24 år. 
Gruppens fasta kärna utgörs av ett tiotal ungdomar samt andra ungdomar vilka är lösare 
knutna till gruppen. Endast en tjej är medlem i kärnan. I min b-uppsats drog jag slutsatsen att 
samkönat hångel inte behöver vara kopplat till sexualiteten utan kan vara en del av 
konstruktionen av självidentiteten i form av livsstilsval. Jag upplevde dock att detta endast var 
en del av förklaringen, det fanns mer att hämta. Därför valde jag att fortsätta kontakten med 
ungdomsgruppen för att utveckla mitt arbete till en c-uppsats genom att göra en djupare 
analys. 
 Det är viktigt att förstå hur ungdomar konstruerar sin självidentitet eftersom detta är av 
grundläggande betydelse för den ”självets bana” som sträcker sig in i framtiden. (Giddens, 
2005, s. 89) Konstruerandet av självidentiteten innebär val av livsstil och handlar även om 
kroppen som i vårt postmoderna samhälle kan betraktas som ”en del av ett handlingssystem 
och inte bara som ett passivt objekt” (Ibid. s. 97). Flera teoretiker ser en koppling mellan 
moderniteten och en social omvandling av dels sexualiteten men också av maskuliniteten i sig 
vilken Connell menar befinner sig i kris och är på väg mot någon form av androgynitet 
(1997). 
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2. Problemprecisering och syfte 
 
 
Som sociologistudent vid Blekinge Tekniska Högskola har jag inför min c-uppsats valt att 
studera en specifik grupp ungdomars, med ett gränsöverskridande beteende, genusidentitet, 
och sexuella preferenser samt eventuella kopplingar emellan dessa. Vad jag främst är 
intresserad av är hur genusidentiteten samt sexuella preferenser ser ut idag, inom denna grupp. 
Enligt min förförståelse är det idag allt vanligare att de traditionella gränserna överskrids. 
 Hur hänger genusidentiteten ihop med sexuell identitet och sexuell preferens? Är 
samkönat hångel att betrakta som bisexuellt beteende, eller kan beteendet, i vissa 
ungdomsgrupper, i själva verket vara frikopplat från sexualiteten? Är det i vissa fall en del av 
konstruerandet av självidentiteten i form av ett val av livsstil? Vilken genusidentitet har killar 
som sminkar sig och går i kjol? Hur ser de på genus traditionella roller? 
 
Min problemprecisering blir följande: 
 
 · Hur ser en specifik grupp ungdomar på genusidentitet och sexualitet? 
 
Syftet med denna undersökning är att belysa hur en specifik grupp ungdomar ser på genus och 
sexualitet för att försöka förstå dess betydelse i konstruerandet av självidentiteten. Med 
genusidentitet menar jag den socialt konstruerade könsrollen medan jag med sexuell identitet 
avser det biologiska könet. För att kunna förstå ungdomarnas beteende är det viktigt att vara 
insatt i de tankar, attityder och värderingar som leder fram till den gränsöverskridande 
handlingen. Ur ett sociologiskt perspektiv är det intressant att belysa genus och sexualitet ur 
ett ungdomsperspektiv eftersom det finns idéer om en pågående normuppluckring. 
 
 
 
3. Bakgrund 
 
 
I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning och klassiska samt modernare teorier och 
begrepp omkring konstruktionen av självidentiteten samt genus och sexualitet. Avsnittet är 
uppdelat under skilda rubriker för självidentitet och genus och sexualitet i syfte att göra texten 
mer överblickbar. Jag inleder detta avsnitt med att redogöra för modernare forskning och 
begrepp under rubriken ”Globala livsstilar”. Därefter följer tidigare forskning om 
konstruerandet av självidentiteten varefter jag går över till forskning och teorier om genus och 
sexualitet. Under en fjärde rubrik presenteras den valda teori som är bärande för denna 
undersökning, nämligen Giddens struktureringsteori. Slutligen knyter jag ihop teorier och 
begrepp under rubriken ”Teoretisk bas”. Jag väljer att använda mig av längre citat där jag 
menar att författarens mening framgår som klarast formulerad i sin ursprungsversion i sitt 
sammanhang: 
 
3.1 Globala livsstilar 
Lalander och Johansson skriver i ”Ungdomsgrupper i teori och praktik” om ungdomars 
livsvillkor och identitetsarbete (2002). Här kände jag igen drag av det beteende den 
ungdomsgrupp jag observerat uppvisar nämligen gränsöverskridande och sökande efter 
identitet. Författarna berättar om globala livsstilar, neostammar och cyberspace. De tar upp 
just det som sker alltmer idag, att ungdomar i större eller mindre utsträckning har övergett det 
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traditionella sättet att umgås i grupper ansikte mot ansikte. Idag träffas ungdomar på 
cybercaféer, via Internet eller identifierar sig med någon global livsstil. För att tydliggöra 
skillnaden mellan dessa olika typer av ungdomsgrupper används en rad begrepp som 
exempelvis livsstilar, föreställda (imaginära) gemenskaper, neostammar, simulation 
kosmopoliter och så vidare, skriver författarna. I boken kan man vidare läsa att dagens 
gemenskaper i allt större utsträckning upprätthålls genom föreställningar om gemenskap, 
snarare än verkliga möten ansikte mot ansikte. Denna gemenskap bibehålls och stärks genom 
olika dokument, symboler, ritualer och så vidare. 
 Eftersom dagens ungdomar är ombytliga beträffande stil och grupptillhörighet har vi vad 
som kallas Neostammar vilka präglas av rotlöshet och avsaknad hemvist. Stammar skapas, 
gestaltas och upplöses inom en tämligen kort tidsrymd. Eftersom den ungdomsgrupp jag 
studerar känns något mer stabil även om några i gruppens periferi tycks komma och gå, så 
sökte jag vidare i texten och fastnade mer för begreppet subkultur som innebär en viss 
stabilitet. Berger & Luckman, definierar begreppet subsamhälle som ett slags motsamhälle, ett 
samhälle där man har sina egna regler och normer för att definiera verkligheten (2003). Dessa 
regler och normer är således inte desamma som för det traditionella samhället. Under rubriken 
”Globala stilar” sägs att vissa subkulturella stilar från början endast berört en liten utvald 
skara människor men sedan efterhand spritts till en större publik och därmed har subkulturen 
omvandlats till mainstream.” (Lalander & Johansson, 2002) Detta, att den egna stilen blir 
allmängods, var något som mina ungdomar förfasade sig över. 
 Vidare beskriver författarna hur ungdomliga subkulturer hämtat sin inspiration från 
andra kulturer. Redan under tidigt 1900-tal togs element från afroamerikansk kultur över av 
ungdomar i USA. Dessa influenser har idag utvecklats till rapkultur. Idag går allt så oändligt 
mycket snabbare genom Internet, fanzines och annan media. Ungdomskulturer sprids som 
saknar fast förankring i lokala miljöer, vad som är globalt, lokalt, autentiskt eller inte blir allt 
svårare att hålla isär, förklarar författarna. 
 Lalander och Johansson skriver vidare att det intensiva arbetet med att söka en identitet 
och livsstil ibland leder till återvändsgränder och icke-identitet, ett slags dynamiskt sökande 
och flytande identitet som hela tiden förändras. Vad jag framförallt känner igen i författarnas 
beskrivningar är vad de kallar stiliserade ironiker vilka skapar sina identiteter och stilar 
genom en negation, de väljer de symboluttryck som inte används av andra vilket är ett svårt 
projekt då de ständigt tvingas överge sina symboler så snart de blivit allmängods. De 
använder ironin för att slippa bli klassificerade såsom tillhörande någon kategori och 
individualiteten står i centrum.  Däremot hittade jag ingenting av dessa författare som jag 
kunde relatera till heterosexuellas ”hångel” med samkönade. 
 Coupland beskrev i den numera klassiska boken ”Generation X” en grupp ungdomar 
vars förhållningssätt påminde om attityden hos de ungdomar jag studerar. Boken var Douglas 
Couplands debutroman ”Generation X. Tales for an Accelerating Future” från 1991, en bok 
som fick stor uppmärksamhet när den kom ut. Boken handlar om ett gäng ungdomar som i 
stort lever genom sina medieupplevelser. Upplevelser och önskningar är relaterade till eller 
framsprungna ur medieupplevelser. De provar olika stilar och så kallade ”Mcjobs” dvs. 
lågbetalda tillfälliga arbeten. Generation X består av olika subgrupper varav en kallas 
”Basement subculture”, vars kulturella kod var sträng. Allt var reglerat, klädsel, utseende och 
intressen. 
 I sin studie av ”oredans nytta” (1996) analyserar Richard Sennett det samtida stadslivet 
där han varnar för en annalkande ”nedgång för den offentliga människan”. Han syftar till den 
långsamma men obevekliga inskränkningen av offentliga urbana utrymmen och det ohejdbara 
avlägsnandet av stadsborna ifrån ”de bleka skuggor” av torg som undgick förstörelse. I sin 
studie menar Sennett att försöken att ”homogenisera” stadsrummet och att göra det 
funktionellt, läsbart eller logiskt resulterade i en upplösning av de skyddsnät som vävts av 
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banden mellan människor och i en psykiskt förödande upplevelse av övergivenhet och 
ensamhet parad med en känsla av inre tomhet och skräck inför de utmaningar livet innebär. I 
en artificiellt formulerad omgivning som kalkylerats för att försäkra anonymitet och en 
funktionell specialisering av rummet fann sig stadsborna plötsligt stå inför ett närmast olösligt 
identitetsproblem”. (Sennett, 1996) 
 
3.2 Konstruktionen av självidentiteten 
I detta avsnitt utgår jag ifrån Giddens tankar om modernitetens villkor samt Bourdieus arbeten 
om fältet och olika kapitalformer. 
 
3.2.1 Modernitetens villkor 
Konstruktionen av självidentiteten pågår som intensivast under tonåren och de tidiga 
vuxenåren. I vårt postmoderna samhälle har den kommit att bli ett komplicerat projekt. 
Modern teknik har inneburit att tid och rum krymper. Våra ramar har blivit globala. Genom en 
knapptryckning flyttas pengar. Vi kan sitta på en plats och studera i en skola på andra sidan 
klotet med hjälp av modern kommunikationsteknik. Sammanträden kan hållas utan att 
deltagarna befinner sig på samma plats. Vi umgås med människor vi aldrig sett via nätet, 
konsulterar virtuella doktorer och handlar i cyberbutiker. Samtidigt som vi fått gemensamma 
globala ramar har vår tillvaro blivit alltmer fragmentariserad. En rad specialiseringar har 
uppstått där kompetensen begränsar sig till kunnande inom just specialiteten. Kunskap om 
helheten minskar. För individen innebär detta att fasta riktlinjer om hur livet ska levas och se 
ut saknas. Samtidigt har de offentliga rummen, människors naturliga mötesplatser, i rask takt 
reducerats. Vi träffas inte längre i den lilla butiken på hörnet eller på Posten. De små lokala 
torgen byggs bort. Vi handlar på stormarknader eller beställer via Internet. Somliga av oss går 
inte ens till jobbet utan arbetar hemifrån. Detta gör att individens lokala interpersonella sfär 
minskar. Ett slags ensamhet uppstår där det är upp till individen att på egen hand konstituera 
självet, den egna identiteten och det egna livsförloppet. Möjligheterna är oändliga. Vi 
översköljs konstant av information via olika former av media. 
 Vem ska man vara, hur ska man handla och vad ska man göra? Valen är många och 
måste göras, att inte välja är ett val i sig. Val innebär risker eftersom man måste ta ställning 
till många olika möjligheter. Det kan handla om att fundera över nya handlingsinriktningar 
som innebär att mer eller mindre helt bryta med det förflutna. Vi väljer bland annat livsstil, 
vilken utgör en materiell inramning till vår speciella berättelse om vår självidentitet. Även 
kroppen och dess praktiska deltagande i vardagslivets interaktioner är en väsentlig del av 
upprätthållandet av en sammanhängande känsla av självidentitet. Här avser jag såväl vad vi 
stoppar i kroppen som hur vi använder den och klär den. ”Livsstilar är rutiniserade praktiker, 
där rutinerna införlivats i klädvanor, matvanor, handlingssätt och umgängesmiljöer. Men de 
rutiner som följs är reflexivt öppna för förändringar utifrån självidentitetens rörliga karaktär.” 
(Giddens, 2005, s. 102) Ju mer posttraditionell den miljö är som individen rör sig i, desto mer 
berör livsstilen själva kärnan i självidentiteten, hur den skapas och återskapas, menar Giddens. 
Har en individ valt en viss livsstil så anser han med nödvändighet att vissa saker är helt 
oförenliga med denna livsstil. Denna åsikt delas av dem han interagerar med. Val eller 
skapande av livsstilar påverkas dessutom av sociala och ekonomiska förhållanden, synliga 
förebilder och grupptryck.  
 I de förmoderna kulturerna levde vi i sociala miljöer som var nära förbundna med 
varandra. Så är det inte idag. De moderna sociala miljöerna är mer olikartade och 
segmenterade. Vi rör oss dessutom mellan olika livsstilssektorer. En dylik är ett tidsrumsligt 
”utsnitt” av en individs handlingsrepertoar det vill säga vad en person normalt sett sysselsätter 
sig med (Giddens 2005, s.104). En livsstilssektor kan vara handboll på fredagar, en annan 
Dartklubben på söndagar. För individen gäller att dessa sektorer någorlunda passar ihop med 
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övrig livsstil, att det som är acceptabelt i en sektor också är acceptabelt i en annan. Annars 
kan livet bli ganska komplicerat. 
 De expertsystem som under modernitetens villkor ersatt erkända uppfattningar innebär 
ytterligare val eftersom de inte erbjuder entydiga vägledningar. Dessutom kan man bara lita 
på dem ”tills vidare”, då nya rön kan förändra eventuella handlingsrecept. Slutligen påverkas 
vi av förmedlade erfarenheter via mediaströmmen. Media gör att vi får tillgång till miljöer vi 
annars inte skulle få kontakt med. Genom kontaktannonser och träffpunkter på Internet har vi 
idag en mängd valmöjligheter som inte längre begränsas av social eller geografisk position 
när det gäller att välja vän eller partner. 
 
3.2.2 En relationell teori 
Bourdieu strävar efter att redogöra för en vetenskapsfilosofi som han kallar relationell då den 
sätter relationerna främst. I sin bok ”Praktiskt förnuft – Bidrag till en handlingsteori 
presenterar han sin handlingsfilosofi som han menar ” […] utgår från de möjligheter som ges 
av agenterna tagna som grupp och av strukturen i de situationer där agenterna handlar, eller 
närmare bestämt, av relationen mellan dem.” (Bourdieu, 1999, s. 7) Bourdieu menar att man 
inte kan reducera handlande individer till enkla fenomen i strukturen, utan ser dem som i 
högsta grad just aktiva och handlande. Han använder sig av nyckelbegreppen det sociala 
rummet, habitus, fält och kapital. Det sociala rummet är ett samhälleligt rum av sociala 
positioner organiserat utifrån differentieringsprinciper. Den första är den totala mängd kapital 
som aktörerna besitter. Den andra är fördelningen mellan ekonomiskt och kulturellt kapital. 
Tänker man sig en kvadrat indelad i fyra symmetriska kvadrater så kommer kvadraterna i de 
vertikala dimensionerna att göra åtskillnad mellan dem som har liten respektive stor 
kapitalvolym. De horisontella dimensionerna gör åtskillnad mellan dem som har ekonomiskt 
respektive kulturellt kapital. Föreställningen om skillnad är avgörande och grundläggande för 
själva begreppet rum, alltså en mängd åtskilda och samtidigt existerande positioner vilka är 
yttre i förhållande till varandra och som definieras i förhållande till varandra genom deras 
”ömsesidiga exteriositet” samt genom närhets- och avståndsrelationer liksom 
ordningsrelationer. Kapital har tre huvudformer nämligen ekonomiskt, det vill säga pengar 
och materiella resurser, kulturellt som bildning och utbildning, samt socialt vilket innebär 
resurser en aktör har tillgång till genom medlemskap i en specifik grupp. Dessutom finns 
symboliskt kapital vilket kan beskrivas som en överordnad kapitalform i form av anseende 
och prestige. Övriga kapitalformer kan man säga transformeras till symboliskt kapital när de 
uppfattas som legitima på ett specifikt fält. Ett fält är ett nätverk av objektiva relationer 
mellan positioner som bestäms utifrån deras placering i förhållande till de aktiva 
kapitalformerna på fältet. Varje fält har sina egna regler och intressen. Man kan se 
modevärlden som ett fält. Konstvärlden eller medievärlden är andra. Merparten av allt 
mänskligt handlande tar sin plats på olika ”spelfält” menar Bourdieu (1999). Dessa fält 
framträder, ur ett synkront perspektiv, som positionsstrukturerade rum där varje positions 
egenskaper beror på dennas plats i dessa rum. (Ibid. 1997)  
 Det kreativa konstnärliga fältet är ett rum i ständig omvandling och förändring. Denna 
förändring är så omfattande att det inte behövs mer än att visa att en konstnärs stil ”bara är en 
upprepning av en stil som funnits sedan länge” för att bringa densamme i vanrykte. (Ibid. 
2003, s. 183) Modevärlden utgör ett fält där innehavarna av de dominerande positionerna, de 
som har mest specifikt kapital står emot nykomlingarna som har mindre specifikt kapital. De 
dominerande ägnar sig åt bevarandestrategier medan de nyinkomna har 
omstörtningsstrategier. En sådan är att få de gamla att avtyna genom att fältets underförstådda 
lag är skillnaden. Modet, för ett dominerande märke, är alltid det senaste modet, den senaste 
skillnaden. När ett mode blir allmänt spritt utgör inte längre en skillnad och därmed avtynar 
det märkets makt. ”När minikjolen når fram till arbetarstaden Béthune, då börjar man om från 
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noll” skrev författaren i sin ”Kultur och kritik” (Ibid.). 
 Habitus kan ses som ett system av varaktiga men också föränderliga dispositioner 
igenom vilka aktörerna uppfattar, bedömer och handlar i världen. Habitus omvandlar våra 
sociala positioners relationella karakteristika till en integrerad livsstil. (Ibid. 1999) En 
violinists habitus är på en och samma gång ett yrke, ett kapital av tekniker, referenser och en 
samling trosföreställningar. Habitus är såväl villkoret för fältets funktionssätt som dess 
produkt. (Ibid. 1997) Habitus utgör generativa principer för distinkta praktiker som 
exempelvis vad arbetaren äter, hur han eller hon äter, politiska åsikter med mera. Dessa 
praktiker skiljer sig från exempelvis företagsledaren, förklarar Bourdieu (1999). Habitus 
bestämmer skillnaden mellan bra och dåligt men denna skillnad är inte alltid densamma. Ett 
visst beteende kan för olika personer framstå som antingen distingerat, pretentiöst eller 
vulgärt. Mot varje klass av positioner i det sociala rummet svarar en klass av habitus eller 
smaker som har producerats dels av de sociala betingningar vilka är förenade med 
motsvarande sociala villkor, dels via habitus egen generativa förmåga det vill säga tillgångar 
och egenskaper inbördes förenade av en enhetlighet i stil. (Ibid.) 
 Smak är enligt Bourdieu något som oftast uttrycks på ett negativt sätt, ”man kan alltid 
säga vad man inte vill ha, dvs. vanligtvis de andras smak” (2003). Smaker frambringas i mötet 
mellan utbud och efterfrågan, eller som författaren uttrycker det mellan ”klassificerade 
föremål och klassificeringssystem. Bourdieu beskriver habitus som en socialiserad och 
strukturerad kropp som har införlivat de inneboende strukturerna i en värld eller en viss sektor 
av en värld, ett fält, och som strukturerar hur agenterna uppfattar och handlar i denna värld. 
 Detta för oss in på att varje fält har sin doxa vilket kan förklaras som sin säregna 
uppfattning om rätt och orätt, normalt och onormalt. Det handlar om allt som betraktas som så 
naturligt och självklart att det inte behöver förklaras. Bourdieu talar om doxa som något som 
blivit så djupt rotat i oss att det blivit förkroppsligat. Han menar att vi utifrån vår doxa 
uppfattar världen med en tro som ”är så mycket djupare än alla andra former av tro eftersom 
de [vi] inte uppfattar det som tro”. Bourdieu uttrycker sig så här om doxa: 
 Underkastelsen under den etablerade ordningen är en följd av de kognitiva  strukturer, 
som genom den kollektiva historien (fylogenes) och den individuella  historien (ontogenes) 
förts in i kropparna, överrensstämmer med de objektiva  strukturerna i den värld på vilken 
dessa kognitiva strukturer appliceras:[…]. (1999, s. 107) 
 
3.3 Genus och sexualitet 
I detta avsnitt tar jag upp hur sexualiteten blev en diskurs, den plastiska sexualiteten, 
förkroppsligandet av normer och manlighetens dominans. 
 
3.3.1 Hur sexualitet blev en diskurs 
Enligt Michel Foucault finns det historiskt sett två procedurer för att avslöja sanningen om 
könet. Vi har samhällen som skapat en kärlekskonst, ars erotica, bland andra Kina, Japan och 
Rom, som presenterar en sanning ur själva njutningen. Å andra sidan har vi den västerländska 
civilisationen med sin scientia sexualis som uttrycker sanningen om könet i ett språk grundat 
på makt och vetande vars främsta yttring är bekännelsen. Denna sanningsritual med kristen 
botgöring och detaljerade bekännelser går tillbaka till 1200-talet enligt Foucault (2002). 
Författaren sammankopplar således den västerländska synen på könen med maktfrågan. Det 
var på 1700-talet könet kom att utvecklas till en diskurs, något som skulle administreras och 
kontrolleras.”Staten bör veta hur det förhåller sig med medborgarnas kön och vilket bruk de 
gör av det, men var och en bör också själv kunna kontrollera vilket bruk han gör av det. 
Mellan stat och individ har könet blivit en insats, och en offentlig insats; ett invecklat system 
av tal, vetande, analyser och påbud har inneslutit det.” (Foucault, 2002, s.51) Ett av de 
maktmedel som nyttjades för att utöva kontroll var att reglera talet om könet, när, var och hur 
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man fick tala om det. Normer utvecklades för kontroll av sexualiteten. Denna kontroll sträckte 
sig ända in i den äktenskapliga sängkammaren och barnkammaren. Familjen var på 1800-talet 
ett nät av njutningar-makter där njutningar var något man åtrådde samtidigt som man 
anställde jakt på dem genom närhet framställd i form av övervakningsförfaranden vilka i sig 
kom att fungera som intensifieringsmekanismer. Det var under detta århundrade som den 
uppdelning började vilken Foucault benämner ”fördelning av maktpunkter” mellan barn och 
vuxna mellan föräldrars och barns sovrum, segregation mellan pojkar och flickor, instruktion 
om hur spädbarn skulle skötas, uppmärksamhet på barnsexualitet och pubertet samt 
masturbationens förmodade farlighet (Ibid. s. 67). Skolor och andra institutioner kom att 
utgöra ett annat sätt att organisera makt. Sexualiteten hade sin plats inom äktenskapet. Annan 
form av sexualitet kom att bli onormala perversioner. 
 Foucault menar att sexualitet är det namn man kan ge ett historiskt mönster, alltså inte 
någon underliggande verklighet. Det är ett gigantiskt nätverk på ytan där kroppars stimulering 
och lustupplevelser, eggelse till tal och bekännelser (med rötter i bikten), kunskapers 
förvärvande, förstärkning av kontroll samt motstånden sammanlänkas i enlighet med stora 
vetande och maktstrategier. De sexuella relationerna har enligt Foucault i alla samhällen givit 
upphov till alliansmönster: system för giftermål samt för bestämning och utveckling av 
släktskaper, överlåtelser av namn och ägodelar från en generation till en annan. När dessa 
alliansmönster i och med ekonomiska processer och politiska strukturer som ej längre kunde 
skydda desamma, förlorade i betydelse, uppfann de västerländska samhällena ett nytt mönster; 
nämligen sexualitetsmönstret. Detta mönster kopplades till de sexuella parterna liksom 
alliansmönstret gjorde, men på ett annat sätt. Där alliansmönstret byggdes upp kring regler om 
tillåtet och otillåtet fungerar istället sexualitetsmönstret enligt rörliga mångformiga och 
situationsberoende makttekniker. Detta mönster orsakar en permanent utbredning av 
områdena för kontroll och formerna för denna kontroll menar Focault. ”Sexualitetsmönstrets 
uppgift är inte att reproducera sig utan att yngla av sig, att förnya, annektera, uppfinna, 
penetrera kropparna in i minsta skrymsle och kontrollera befolkningarna på alltmer 
omfattande sätt.” (Foucault, 2002, s. 115.) 
 Foucault talar också om biomakt, det vill säga ingripanden och reglerande kontroller som 
konstituerar sig som en biopolitik för befolkningen, en biologisk makt som riktar sig mot 
kroppen och arten som bärare av livet i form av förökning, födelser, dödlighet, hälsonivå och 
livslängd. Här menar Foucault att denna biomakt varit en bidragande orsak till kapitalismens 
utveckling vars förutsättning var kropparnas kontrollerade införande i produktionsapparaten 
samt befolkningsmassornas anpassning till de ekonomiska processerna. Dessa processers 
förlopp och de krafter som verkar i dem och upprätthåller dem har även verkat som faktorer 
för segregation, social klasskillnad samt säkrat maktskillnader och hegemonieffekter. Denna 
makt bedömer, mäter, rangordnar och genomför fördelningar kring normen. Lagen fungerar 
som norm. ”Ett normaliserande samhälle är det historiska resultatet av en på livet centrerad 
maktteknologi.” (Ibid. s. 145) 
 
3.3.2 Den plastiska sexualiteten 
Giddens (2001) håller med Foucault om att sexualiteten är en social konstruktion som uttrycks 
inom fält av makt. Men han menar att Focault lägger för stor vikt vid sexualiteten på 
bekostnad av könet genom att förtiga sambandet mellan sexualiteten och den romantiska 
kärleken vilken Giddens ser som tätt knuten till familjens förändringar. Vidare ifrågasätter 
Giddens Foucaults uppfattning om jagets relation till moderniteten. Jag menar att Giddens 
begreppsapparat kompletterar Foucaults teoribygge och dessutom utgör en länk som gör 
Foucaults tankar applicerbara i vår samtid. Giddens (2003) är speciellt intressant då han 
sammankopplar genus och sexualitet med samhällets postmoderna fragmentarisering. Han 
talar bland annat om den plastiska sexualiteten en sexualitet som frikopplats från 



 8 

fortplantningskravet och som därmed saknar reproduktionssyfte vilket möjliggör för 
sexualiteten att formas och användas i utvecklingen av vår självidentitetsprocess (Ibid, 2001). 
Denna plastiska sexualitet har inneburit ” […] en slutlig befrielse av sexualiteten, som 
hädanefter helt och hållet kan bli en egenskap hos individerna och deras samspel (Ibid. s. 32) 
Den romantiska kärleken beskriver Giddens som byggd på kärleksideal vilka anslöt till kristna 
moraliska värden och den passionerade kärlekens typiska tillfälliga idealisering av den 
andre/andra. Den romantiska kärlekens karaktär kan ses som kopplad till äktenskap och 
föräldraskap och en föreställning om den ”sanna kärleken” som varar för evigt. Äktenskap 
och kärlek kom att ses som synonymer vilket i många fall ledde till åratals olycka genom 
giftermål. Som alternativ till den romantiska kärleken presenterar Giddens ”sammanflödande 
kärlek” viken han även kallar den rena relationen. Denna relation existerar enbart för sin egen 
skull, den upprätthålls endast så länge var och en får ut något av densamma, alltså så länge 
den är ”önskvärd”. Den romantiska kärleken var tydligt inriktad på det heterosexuella paret, 
så är inte fallet med det rena förhållandet som ju är en följd av den plastiska sexualiteten. 
”Den sammanflödande kärleken – om än inte nödvändigtvis androgyn, och möjligen 
fortfarande strukturerad kring skillnad – förutsätter ett mönster för den rena relationen där 
kännedomen av den andras karaktärsdrag är av central betydelse” (Ibid. s. 62). Här menar 
författaren att sexualitet endast är en faktor bland många andra som görs till föremål för 
förhandling som delar av relationen. 
 Även Bauman (1997) blickar tillbaka på de sexualmönster som förenades med 
uppbyggandet av det panoptiska systemet av social integration. I boken ”Vi vantrivs i det 
postmoderna” talar han om en andra sexuell revolution:  
 
 Precis som var fallet med den första sexuella revolutionen är den nuvarande omvandlingen inget 
 historiskt äventyr som sexualiteten ensam går igenom utan en väsentlig del av en större och mer 
 grundläggande social förändring. Om för två hundra år sedan de djupa förändringarna i 
 sexualmönstren var förenade med uppbyggandet av det panoptiska systemet av social integration och 
 kontroll, beledsagar idag lika djupa förändringar upplösningen av detta system: en process av 
 avreglering och privatisering av kontrollen, av organiseringen av rums- och identitetsproblemen. 
 Den andra sexuella revolutionen kan också anses vara intimt förbunden med övergången från den 
 sociala produktionen av  ”sensationssamlarens” gestalt (som jag har beskrivit i kapitlet ”En katalog 
 över postmoderna rädslor” i min Skärvor och fragment). 
 
Baumann menar att vad vi idag bevittnar kan vara en skilsmässa mellan sexualiteten och 
familjen liknande den som tog sin plats mellan familj och förvärvsliv i den tidiga 
moderniseringen. 
 
3.3.3 Konstruerade normer förkroppsligas 
Pierre Bourdieu talar om vår kroppsliga ”hexis”, ett begrepp som refererar till konstitueringen 
av kroppen, dess funktioner och språk. Han menar att denna hexis är indelad i påtagliga och 
grundmurade könskategorier där små flickor och pojkar i form av doxa socialiseras till 
könsspecifika sätt att tala, lyssna, tiga, skratta och gråta, äta och sova och så vidare.(Bourdieu, 
2004) Den manliga dominansen utgör enligt Bourdieu en del av den sociala definitionen av 
kroppen där de synliga skillnaderna mellan den manliga och den kvinnliga kroppen ”[…] 
eftersom de varseblivs och konstrueras enligt det androcentriska synsättets praktiska schema – 
blir en fullkomligt ovedersäglig garanti för innebörder och värden vilka stämmer med den 
synens principer:[…]” (Ibid.). Vad författaren anför är att vi alla är en del av det objekt vi 
försöker uppfatta. Vi har införlivat den manliga ordningens strukturer i form av omedvetna 
perceptions- och värderingsscheman. När vi försöker tänka om männens dominans riskerar vi 
att ta hjälp av tankesätt vilka i sig är produkter av denna dominans. Den manliga dominansen 
har under tidens gång kommit att bli något som vi betraktar som tingens naturliga ordning. 
Som exempel nämner författaren att befattningar i högre position, i synnerhet sådana med 
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makt, är svåra för en kvinna att inneha eftersom de är måttbeställda för män, vars virilitet 
själv är konstruerad i motsats till kvinnor sådana de är idag. Det handlar om egenskaper som 
fysisk resning, en viss röst eller om aggressivitet eller så kallad ”naturlig auktoritet, sådant 
som män tyst förberetts och tränats till.” (Ibid. 2003) Detta är resultatet av en historisk 
differentieringsrelation. 
 Även Bourdieu ser en förändring i genusordningen. Han menar att den största 
förändringen är att den manliga dominansen inte längre gör sig gällande med det självklaras 
rätt. Detta tack vare den feministiska rörelsens ”enorma kritiska arbete” vilket inom vissa 
områden av det sociala rummet lyckats bryta den cirkel som den generaliserade 
förstärkningen innebär och på så sätt åstadkommit ett ifrågasättande av det traditionellt 
självklara. Detta ifrågasättande har utvecklats i fas med genomgripande förändringar i 
kvinnornas villkor, främst i de socialt gynnade klasserna, som tillgång till högre utbildning, 
lönearbete, tillträde till den offentliga sfären samt tekniker för födelsekontroll. De viktigaste 
förändringsfaktorerna menar Bourdieu vara just förvandlingen av skolinstitutionens funktion 
vid reproduktionen av skillnaden mellan genus som kvinnornas ökade tillträde till utbildning, 
den motsvarande ökningen av det ekonomiska oberoendet och omvandlingen av 
familjestrukturerna (Ibid. 2003). 
 
3.3.4 Manlighetens dominans 
Genusidentitet och sexualitet är områden som undersökts tidigare. Jag har tagit del av aktuell 
forskning omkring genus och sexualitet och funnit material och dokument om såväl 
traditionella könsroller som transsexualitet, homosexualitet och bisexualitet. Däremot har jag 
inte funnit något om heterosexuella manliga gränsöverskridare, (med undantag från 
transsexuella vilket inte är aktuellt i detta sammanhang) som väljer att uttrycka sig såväl 
fysiskt som beteendemässigt med traditionellt kvinnliga attribut och därmed, för att tolka 
Connell, socialt sett placera sig lägre på den hegemoniskt manliga skalan.  
 Connell (1997) presenterade en genushierarki där den hegemoniska manligheten står 
som definierande premiss – mäns dominans över kvinnor. Connell använder sig av stiliserade 
idealtyper för maskulinitet och femininitet i sin hierarki. I botten på denna hierarki återfinns 
homosexuell manlighet samt motståndskraftig kvinnlighet. Med andra ord placerar sig 
männen i den grupp ungdomar jag undersökt i botten på denna skala. Kan det vara så att vi 
idag står inför vad som Connell kallar avgenusifiering? Enligt Connell utgår de flesta av 70-
talets sociologiska och teoretiska författare ifrån att maskuliniteten befinner sig i kris och att 
denna kris kommer att frambringa förändringar. ”Slutet kommer att bli en värld där 
maskuliniteten som vi känner den kommer att vara förintad, och ersatt av någon form av 
androgynitet” (Ibid. 1997, s. 220). Han beskriver hur förändringarna i de kulturella 
föreställningarna om maskulinitet markerades genom rörelserna under tidigt 70-tal och att 
dessa förändringar enligt hans mening är oåterkalleliga. Också mer konservativa tankegångar 
som vunnit terräng accepterar en social omgestaltning av maskuliniteten även om vissa anser 
att samhället fördömer detta faktum och anser att samhället rört sig för långt från naturen. 
Andra välkomnar möjligheten att förändra genus. 
 Enligt Connell finns det således en medvetenhet om genus historiska förändringar och 
olika grupper försöker förändra maskuliniteten i olika riktningar. I de flesta grupper är 
principen om social rättvisa implicit, i betydelsen jämlikhet. Detta menar Connell, betyder 
inte detsamma som likformighet, utan i genusrelationer rör komplex jämlikhet de olika 
strukturerna inom genusordningen: 
  
 Strävan efter social rättvisa i maktrelationerna innebär att man slåss mot männens dominans i staten, 
 i arbetslivet och på företagen, och det innebär att män slutar att utöva våld mot kvinnor. Det betyder 
 också att man förändrar den institutionella struktur som från början möjliggjorde elitens makt och 
 direkta våld. Strävan efter social rättvisa i arbetsfördelningen mellan genus innebär att den 
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 patriarkaliska utdelningen inom penningekonomin får ett slut, att man delar på arbetet i hemmet, och 
 att möjligheten till teoretisk utbildning och yrkesutbildning blir jämlikt fördelad (fortfarande massivt 
 ojämlik sett i ett världsperspektiv). Social rättvisa i katexisstrukturer innebär slutet för 
 stigmatiseringen av sexuella avvikelser, slutet på det allmänna påbudet om obligatirisk 
 heterosexualitet och ett omskapande av heterosexualiteten på basis av ömsesidighet istället för 
 hierarki. En förutsättning för detta är att man övervinner den socialt skapade okunnighet som gör 
 sexualiteten till en arena för rädsla och en källa till sjukdom. Social rättvisa i genusrelationerna, 
 uppfattad på detta sätt, är ett generaliserbart intresse men innebär inte något krav på likformighet. 
 (Connell, 1997, s. 221, 222) 
 
Exempel på detta menar Connell vara sexuell upphetsning, avtändning, muskelspänningar 
med mera vilka i sig själva bildar kroppsliga handlingar i sport, sexualitet och arbete et cetera. 
Connell beskriver hur dessa mönster av skillnad och dominans är så djupt rotade i kulturen att 
de i praktiken bildar en gräns Patriarkatets försvarare, det vill säga försvararna av orättvisor i 
genusrelationerna hänvisar enligt Connell, ständigt till skillnader, en slags maskulin/feminin 
motsättning som ”definierar en plats för kvinnliga kroppar och en plats för manliga” (Ibid.) 
Dock är det, menar Connell, aldrig frågan om skillnader i rent logisk mening. Det handlar 
istället om kroppsliga skillnader som blir till sociala realiteter genom en kroppsreflekterande 
praktik. Där genus sociala relationer upplevs i kroppen. för rättighetsbaserad reformpolitik att 
kritik bortom en viss punkt avvisas som en attack mot skillnaden. Detta är i sig så känsligt att 
det för att använda Connells egna uttryck ”finns risk för genusyrsel och våld”. Det innebär en 
attack mot fallos, den punkt som utgör skärningspunkten mellan patriarkalisk dominans av 
kulturen och den kroppsliga upplevelsen av maskulinitet och Connell hänvisar här i 
Freudianska termer till kastrationsskräcken. Med andra ord är det starka krafter och rädslor 
som här rörs upp. Connell talar om avgenusifiering och återfogande: 
  
 Man kan inte tillämpa en avgenusifierande strategi endast på kulturell och institutionell nivå. Den 
 måste även ske på kroppslig nivå – den mark som patriarkatetes [stavas så i boken] försvarare valt. 
 Skräcken att män skall förvandlas till kvinnor är dess starkaste uttryck. Det kan knappast vara ett 
 sammanträffande att en kirurgisk metod för att utföra exakt detta skapades vid samma tidpunkt som 
 historiens mest radikala  utmaning mot genusordningen restes. Den slående konsekvensen är att 
 kirurgin tillhandahåller den mest  etablerade modellen för genusförändring, som utförs av 
 auktoritativa, förmögna män på nedsövda kroppar. 
 En social rättvisepolitik måste förändra kroppsreflexiva praktiker. Detta ska inte ske genom att 
 medvetande och handlingsförmåga förloras utan genom att man med kroppens medverkan utvidgar 
 dessa – vilket är exakt vad narkosläkarna motarbetar. Istället för den okroppslighet som är en del av 
 rollförändringsidén, kräver detta ett återförkroppsligande, ett sökande efter annorlunda vägar att 
 använda sig av, känna med och visa upp manliga kroppar. (Conell, 1997, s. 224) 
 
3.4 Teori 
 
3.4.1 Strukturdualitet 
Den teori jag valt att arbeta med är sociologen Anthony Giddens struktureringsteori. I denna 
teori överbryggas motsättningen mellan aktör och struktur. Med motsättning menas att 
antingen se aktören som utgångspunkt för handlingar eller att betrakta samhället ur ett system 
eller struktureringsperspektiv. Istället för detta dualistiska antingen - eller perspektiv 
utarbetade Giddens struktureringsteorin. Han hävdar att förhållandet mellan aktör och struktur 
måste bettraktas som en strukturdualitet.” Med det menar han en sammanhängande relation, 
där strukturen betraktas både som medlet för och resultatet aktörernas handlingar,” (Andersen 
& Kaspersen, 2003, s. 490) Giddens menar att samhället ständigt skapas genom en 
fortlöpande struktureringsprocess vilken han kallar social praxis. (Ibid.) Sociala praxis 
produceras enligt Giddens tvärs över tid och rum. 
 
 Handling måste förstås som en ”flow” av händelser som genomströmmar tillvaron i en oavbruten 
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 process, analogt med tanke- och kunskapsprocesser som ständigt strömmar genom vårt huvud.  
 Handling är en ström utan början och slut – kort sagt en struktureringsprocess. Alla handlingar utförs 
 med en kunnighet  och medvetenhet, oftast på en praktisk medvetandenivå. Handlingar är för 
 Giddens målinriktade och intentionella, men det är viktigt att understryka att agenten inte är 
 medveten – vare sig praktiskt eller diskursivt – om alla konsekvenserna av sina handlingar. Giddens 
 poängterar tvärtom att dessa upprepade handlingar ofta har oavsiktliga konsekvenser. [...] De 
 oavsiktliga konsekvenserna av våra handlingar blir betingelser för nya handlingar, vilket innebär att 
 handlingar för Giddens inte är rationellt planerade enskilda handlingar med ett förväntat resultat 
 (Andersen & Kaspersen, 2003, s. 493) 
 
Giddens omdefinierar också strukturbegreppet. Här skiljer han mellan struktur och system. Ett 
mönster av handlingar vilka består av relationer mellan aktörer eller kollektiv som 
reproduceras tvärs över tid och rum kallas av Giddens för ett socialt system. Sociala system är 
social praxis som reproduceras. Genom detta uppstår ett mönster av sociala relationer. 
Frånvaron av handlande subjekt är däremot vad som karaktäriserar strukturer enligt Giddens. 
Strukturer är inget konstant utan skapas hela tiden och existerar endast i själva praxisen och i 
vårt minne. Strukturer utgör ingen yttre ram utan är såväl möjlighetsskapande som 
begränsande. Därmed löser Giddens upp det traditionella strukturbegreppet, vilket utgjordes 
av en deterministisk dualism, och låter struktur bli både medlet för och resultatet av agentens 
sociala praxis. Detta utgör själva kärnan i Giddens struktureringsteori nämligen 
strukturdualitet. (Ibid.) Detta teoribygge möjliggjorde för Giddens (2005) att utveckla den 
modernitetsanalys som bland annat presenteras i boken ”Modernitet och självidentitet”, 
vilken jag till stor del utgår ifrån i detta arbete. 
 Författaren tar i denna bok upp livsstilens dominans i det moderna samhället. Vårt 
samhälle idag innebär en oändlig mängd av val, vi har inget annat val än att välja (Ibid.). 
Livsstilen är en mängd praktiker som en individ följer bland annat för att de ger en materiell 
inramning till en speciell berättelse om självidentiteten. Det handlar inte enbart om hur man 
ska handla utan också om vem man vill vara. En livsstil utgör ett slags enhet som kedjar 
samman möjligheter till ett mer eller mindre ordnat mönster, något som är viktigt för att 
bevara känslan av ontologisk trygghet. De personer en individ interagerar med delar oftast 
samma syn på vad som är förenligt med livsstilen som individen har. Valet eller skapandet av 
livsstilar påverkas dessutom av grupptryck, synliga förebilder och socioekonomiska 
förhållanden menar Giddens. 
 
3.4.1 Centrala processer 
Giddens framhåller tre huvudelement som grundläggande förklaring till modernitetens 
dynamiska karaktär, nämligen åtskiljande av tid och rum, urbäddningsmekanismer och 
institutionell reflexivitet (Giddens 2005, s. 26 ff.). Åtskiljande av tid och rum utgör själva 
villkoret för förbindelsen mellan sociala relationer tvärs över stora avstånd i tidrummet ända 
upp till globala system. Urbäddningsmekanismer är de abstrakta system som består av 
expertsystem och symboliska tecken. Dessa urbäddningsmekanismer avskiljer interaktionen 
från platsens specifika drag. Institutionell reflexivitet är reglerad användning av kunskap om 
sociala livsvillkor som ett konstituerande element i det sociala livets organisering och 
förändring. Omvandlingen av tiden och rummet driver tillsammans med 
urbäddningsmekanismerna, det faktum att sociala relationer lyfts ur lokala kontexter, det 
sociala livet bort från tidigare etablerade föreskrifter och praktiker vilket utgör kontext för 
reflexiviteten. Modern reflexivitet innebär att ständigt göra revideringar mot bakgrund av nya 
informationer eller kunskaper. Reflexiviteten har visat sig kullkasta förväntningarna på 
upplysningstidens förnuft eftersom den undergräver den säkra kunskapen även på 
naturvetenskapens områden. Istället för induktiv ackumulering av bevis har vi tvivlets 
metodologiska princip. Gudatro gav plats för vetenskapligt sökande efter sanningen vilket 
resulterade i existentiellt tvivel. 



 12 

 Giddens tar också upp begreppet risk. (Ibid.) Idag lever vi med medvetandet om risker 
vilka vi inte kan kontrollera. Vårt högmoderna, eller post-moderna samhälle innebär att vi rör 
oss bort från det traditionella, lokala och överblickbara. Med det menar jag här att 
traditionerna förr styrde vår vardag. Vi levde i ett lokalt sammanhang som var överblickbart 
och socialiserades in i våra roller av familj och samhället omkring oss som i stor utsträckning 
bestod av personer. Vår tillvaro var i stor utsträckning kronologiskt överblickbar och våra 
valmöjligheter överblickbara. De existentiella frågorna handlade en gång i tiden om ”högre 
makter” av ett eller annat slag. Det fanns tro och ritualer för att handskas med detta också. Vi 
levde närmare naturliga företeelse som liv, död, sjukdom och vansinne. I stor utsträckning 
fanns det kunskap omkring oss till stöd och hjälp om vi blev sjuka eller behövde lösa något 
annat problem. Idag rör vi oss bort från detta. 
 Vi har till stor del övergett tron på högre makter i takt med att forskning och framsteg 
framskridit. Istället har synen vuxit fram att vi människor kontrollerar vårt eget öde. Istället 
försöker vi kolonisera framtiden med hjälp av riskkalkyler för att försöka uppnå ett slags 
kontroll över densamma (Ibid.). Istället för högre makter eller kunniga personer har 
expertsystem, ofta abstrakta, tagit på sig rollen som uttolkare. Men eftersom dessa 
expertsystem inte alltid säger samma sak, eller ändrar sina påbud, blir resultatet för individen 
en valsituation. I slutändan läggs ansvaret på individen. Detta innebär att vi alla i dagens 
samhälle utvecklat ett ständigt närvarande riskmedvetande. Alla val innebär en risk, vi 
riskerar ju att välja ”fel” med oönskade konsekvenser. 
 Till skydd har vi utvecklat en skyddshinna bestående av tillit till abstrakta expertsystem 
eller tillit till osannolikheten ”att det ska gå fel”. Exempel på denna tillit kan vara att vi sätter 
oss i flygplan trots att vi vet att de faktiskt kan störta, för det är osannolikt att de gör det. 
Forskning och framsteg har gjort stora medicinska och tekniska landvinningar som gjort att 
vår livslängd ökat. Men utvecklingen har en baksida och det är krig, vapen, miljöförstöring 
och känsliga globala ekonomier. Vi lever med högkonsekvensrisker. Vi kan inte ens med hjälp 
av forskning förstå följderna av ett kärnvapenkrig eller vad förvaringen av utbränt kärnbränsle 
egentligen kan få till följd. Vi kalkylerar med tänkbara scenarier och riskbedömningar och 
skyddar oss med vår hinna av tillit. Som individer handskas vi med situationen på olika sätt. 
Förutom skyddshinnan av tillit finns det möjligheten av fatalism som har lite inslag av ödestro 
i sig. Det är också ett sätt att ge upp genom att tänka ”händer det så händer det” det är inget att 
göra åt. Det kan se ut som ett sätt att slippa välja men egentligen så innebär ju fatalism valet 
att inte engagera sig eller rekvalificera sig. Att rekvalificera sig innebär att genom att aktivt 
söka kunskap och kartlägga valmöjligheter göra ett aktivt val. Det är vad det handlar om idag 
när ingen överordnad finns i tillvaron som pekar på bästa utväg. En annan möjlighet att söka 
trygghet kan vara att söka sig till någon subgrupp för att få stöd i hur man ska leva. 
 Giddens tar även upp begreppet Life-politics (2005). Det vill jag beskriva som en slags 
pendelrörelse tillbaka mot existentiella frågor som etik och moral. Som jag tidigare beskrivit 
hamnade dessa frågor lite i bakgrunden under den period vi letade efter ”sanningen” och lät 
expertsystemen ta över. Vi har dock kommit att inse att det inte existerar någon absolut 
sanning vilket innebär att vi knappast kommer att få några klara riktlinjer som visar vägen. 
Pendelrörelsen innebär en slags politisk motkraft där vi tillsammans engagerar oss i etiska och 
moraliska frågor om rättvisa och jämlikhet, om ansvar för miljö i form av hållbar utveckling 
samt etik som ”ska vi verkligen klona människor nu när vi kan”?  
 
3.5 Teoretisk bas 
Den teori jag valt som bärande är Giddens struktureringsteori. I denna teori överbryggas, 
vilket jag ovan nämnde, motsättningen mellan aktör och struktur. Giddens tar dessutom på ett 
mycket belysande sätt upp modernitetens villkor och hur dessa påverkar konstruerandet av 
självidentiteten och individens livsstilsval. Jag har även valt att använda mig av Foucault, 
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Bourdieu och Connell för att visa hur sexualiteten utvecklats historisk, som en del av 
samhällshistorien och hur den påverkat och påverkar oss som individer fram till idag. Nu är 
det ju inte så enkelt att man självklart kan pussla ihop olika teorier och begreppsapparater och 
förvänta sig att de ska passa in i varandra exakt. Bourdieus teoretiska bakgrund vilar till 
exempel på en komplex blandning av delar från klassisk sociologi, fransk filosofi och 
strukturalistisk antropologi. Hans verk präglas av Weber, Durkheim och Marx. Foucault 
studerade, bland annat, maktens utövningar och funktioner. Han kom att betraktas som 
strukturalist, om än inte renlärig. Foucault har kritiserats för att framställa individen som 
alltför foglig och passiviserad. I de senare delarna av hans arbeten framträder dock en mer 
aktivt handlande individ. (Andersen & Kaspersen, 2003) Giddens omdefinierar 
strukturbegreppet. Han skiljer mellan struktur och system och bygger vad han kallar en 
struktureringsteori, vilket jag beskrev ovan. 
 Jag finner trots deras skillnader ingen motsättning i att förena dessa teoretiker i en 
teoretisk bas. Tar man ett steg tillbaka och betraktar deras begreppsapparater menar jag att ett 
mönster framträder. De talar om struktur, relationer och individer. De tillför var och en viktiga 
element för att en kronologisk och bred bild ska framträda som kan ge en bakgrund och 
verktyg till hjälp för att analysera min empiri, enligt följande: 
 Foucault förklarar hur sexualiteten blev en diskurs, något som skulle administreras och 
kontrolleras. Författaren sammankopplar således den västerländska synen på könen med 
maktfrågan. Han menar att sexualitet är det namn man kan ge ett historiskt mönster, alltså inte 
någon underliggande verklighet. Sexualiteten ser han som ett gigantiskt nätverk vilket bland 
annat givit upphov till alliansmönster. Giddens håller i stora drag med Foucault vilket han 
diskuterar i boken ”Intimitetens omvandling”. Dock tillför Giddens den romantiska kärleken 
samt den sammanflödande kärleken. 
 Bourdieu belyser hur allt som betraktas som så naturligt och självklart att det inte 
behöver förklaras blivit så djupt rotat i oss att det blivit förkroppsligat. En del av detta är den 
manliga dominansen som Bourdieu ser som en del av den sociala definitionen av kroppen där 
de synliga skillnaderna mellan den manliga och den kvinnliga kroppen uppfattas och 
konstrueras enligt det androcentriska synsättets praktiska schema (vilket stämmer väl med vad 
Connell uttrycker, bland annat med sin modell över den manliga hegemonin). Enligt Bourdieu 
är vi alla är en del av det objekt vi försöker uppfatta. Vi har införlivat den manliga ordningens 
strukturer i vårt omedvetna. Bourdieus begrepp det sociala rummet, habitus, fält och kapital 
ger dessutom förklaringar till företeelser som smak och mode med hjälp av spelmetaforer 
Dessa metaforer menar jag inte stå i motsats till de metaforer Giddens använder sig av när han 
analyserar senmoderniteten och hur självidentiteten konstrueras i form av ett livsstilsval. 
Giddens analys av moderniteten och individens tvång att välja är pusselbiten som förklarar 
senare skeenden tillsammans med exempelvis Bauman och Sennett. Slutligen bidrar Connell 
med sin modell över den hegemoniska manligheten och maskulinitetens dominans samt med 
diskuterandet omkring det han benämner avgenusifiering, att den manliga dominansen idag är 
i gungning. 
 De begrepp jag har med mig i analysen är; hegemoni, manlighetens dominans, 
avgenusifiering, moderniteten, livsstilsval, Foucaults nät av njutningar och makt, sexualiteten 
som diskurs, expertsystem, Baumanns ”sensationssökaren”, subsamhälle, Bourdieus fält, 
hexis, doxa, habitus, symboliskt kapital samt globala livsstilar. 
 
 
4 Metodologiska förutsättningar 
 
 
I detta avsnitt redogör jag för min forskarroll och tar upp aspekter som etik, moral reliabilitet 
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och validitet. 
 
4.1 Min roll som forskare 
Min roll som forskare har i denna undersökning varit dubbel eftersom jag är mor till två av 
ungdomarna i gruppen. Detta har inneburit en ständig balansgång. Som forskare har jag 
befunnit mig i en mycket priviligerad situation i och med att jag hela tiden haft tillgång till 
mitt forskningsfält och genom att vara känd och accepterad fått djupare inblick än en 
utomstående person kunde ha fått. Samtidigt har denna dubbelroll på många sätt ställt hårda 
krav på medvetenhet om etiska och moraliska frågor. Jag har hela tiden inför mig själv 
tvingats ta ställning till när jag är i forskarrollen och när jag är i modersrollen. Ofta har dessa 
roller funnits parallellt och jag har växlat mellan rollerna mentalt. Jag har även inför de 
ungdomar jag interagerat med försökt klargöra när jag växlat mellan rollerna och uttalat mig 
eller ställt frågor som mor eller som forskare. Även reliabilitet och validitet har krävt särskilda 
hänsyn. Jag återkommer till dessa frågor under respektive rubriker. 
 Det är inte så att jag inför denna fallstudie/etnografi gjorde ett urval beroende av det jag 
ville studera. Istället fanns så att säga urvalet där. Valet att studera det jag såg kom senare. 
Gruppen av ungdomar jag genom en nyckelperson, min äldste son, (den yngre kom in i 
gruppen senare) kom att stå i kontakt med bestod av ett tiotal ungdomar som utgjorde kärnan i 
ett löst sammanhängande nätverk. De var vid studiens början i åldrarna 16 – 24 år. Endast en 
av dem är kvinna. Dessa ungdomar fångade mitt intresse genom sitt gränsöverskridande 
beteende. Jag började fundera över ett sätt att dokumentera deras livsstil eftersom jag ansåg 
mig se något helt nytt, en slags omvälvning i deras beteende jämfört med tidigare generationer 
men också jämfört med majoriteten av ungdomar idag. Ungefär samtidigt som jag började 
fundera över detta påbörjade jag mina studier i sociologi vilket ledde till att jag alltmer 
började tänka i sociologiska banor. Slutligen föll det sig naturligt att arbeta med gruppen, till 
en början i form av en b-uppsats vilken jag valt att utveckla till en c-uppsats då jag inte ansåg 
området ”färdigt”. Mitt urval består av de ungdomar jag kom i kontakt med vilka utgör en 
enhet genom att vara en socialt sammansatt grupp som regelbundet står i kontakt via Internet 
samt genom att träffas mer eller mindre regelbundet. Jag har stått i ständig kontakt med dessa 
ungdomar genom att en av mina söner en period bodde i gruppens kollektiv. Jag besökte dem 
och de besökte vårt hem regelbundet. Jag växlade ständigt mellan rollerna mor och forskare. 
 Till en början var min roll som observatör dold. Det var under perioden när jag 
funderade över att i någon form dokumentera vad som skedde inom gruppen. När jag väl 
fattat beslutet att studera skeendet sociologiskt berättade jag om mina planer för dem i 
gruppen jag oftast stod i kontakt med. De var positiva till detta och jag fick deras tillåtelse. 
Under den tid mitt arbete vuxit fram har jag visat dem delar av mina anteckningar som berör 
gruppen och fått hjälp med tolkning och ibland korrigerats. Jag har utelämnat namn och annat 
som direkt kan identifiera personer med undantag av mina söner, som kan identifieras genom 
mitt namn, vars tillåtelse jag har. 
 
4.2 Etiska ställningstaganden 
Etiska riktlinjer för social forskning handlar om att försökspersonerna ska skyddas från skada, 
kunna bibehålla sin integritet, få veta vad som försiggår och ha rätt att säga nej till att delta. 
(Merriam, 1988). Det svåra med en fallundersökning/etnografi är att definiera relationen 
mellan forskare och deltagare speciellt i deltagande observation av just etnografisk karaktär 
där man vistas en längre tid i varandras sällskap. Som forskare kan man få veta saker av 
känslig karaktär och här gäller det att verkligen tänka till beträffande vilken information som 
man väljer att offentliggöra. Jag menar att man här har skyldighet att sätta skyddandet av 
respondenterna i första hand. 
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 I mitt fall handlar det inte enbart om gruppens skydd utåt utan även inom gruppen. I min 
dubbla roll som forskare och mor till ett par av ungdomarna är det extra viktigt hela tiden ha 
etik och moral i bakhuvudet. Jag måste tänka att viss känslig information jag kan få av 
gruppmedlemmar kan skada även om den sprids inom gruppen som ju sannolikt kan 
identifiera vem som är vem i ett färdigt arbete även om min tystnadsplikt gör att jag inte talar 
om vem som gett mig vilken information. I rollen som mor till två av ungdomarna har jag 
naturlig och regelbunden kontakt med flera av gruppmedlemmarna som ibland kommer och 
besöker oss och även stannar några dagar i vårt hem. Under undersökningens första år besökte 
jag ofta kollektivet. Det säger sig självt att jag fått tillgång till mycket information som kanske 
aldrig var avsedd för mina öron. Därför innebär denna dubbla roll att ta det varligt och många 
gånger inhämta tillstånd så att säga ”en gång till” i de fall osäkerhet råder om vad som är 
lämpligt att ta med i arbetet. Jag vill dock poängtera att ungdomarna varit mycket öppna och 
knappast rest några hinder. Det är snarare jag som i egenskap av forskare tänkt ett steg längre 
för att skydda mina informanter. 
 Men vid ett speciellt tillfälle drog min äldste son i bromsen. Det var när jag talade om att 
intervjua min yngre sons flickvän om hennes sexuella identitet. Jag var mycket ivrig eftersom 
hon var bisexuell och tidigare haft en flickvän. Hon hade gett klartecken till intervju. Då var 
det min äldste son som sa att ”det fattar du väl att du inte kan göra, det blir ju pinsamt”. Jag 
förstod inte och förklarade för sonen att flickan gått med på intervjun. Då förklarade sonen att 
”men vad tror du hon skulle säga, du är ju hennes killes mor”? Eftersom jag fortfarande inte 
riktigt förstod anförde jag argumentet ”jag intervjuar ju er om sådana saker”. Då fick jag det 
förlösande svaret att ”vi är dina söner, vi kan säga ifrån”. Då fick jag den tunga insikten att 
man faktiskt kan befinna sig i en dominerande maktposition utan att ens vara medveten om 
det. Denna insikt menar jag är oerhört viktig att ha med sig. Självfallet avstod jag från denna 
intervju. 
 Jag har informerat om min forskning och dess syfte samt inhämtat samtycke av dem jag 
interagerar med, i kärngruppen och förklarat att de när som helst kan avbryta. I Merriams bok 
presenteras fem problem (av Walker 1980 s 35) som fallstudieforskare måste ta hänsyn till i 
sitt arbete nämligen; att forskaren blir för engagerad i sina frågeställningar eller i den situation 
som studeras, konfidentialitet, anonymitet, att olika intressegrupper vill ha tag i och kontroll 
över resultaten från undersökningen samt läsarnas oförmåga att skilja mellan själva 
informationen och forskarens tolkning av denna. I mitt fall är det förstnämnda och sistnämnda 
som är aktuellt samt självfallet frågan om anonymitet och konfidentialitet där jag endast 
utlovat det sistnämnda. Jag ville ändå referera alla problemområdena för att illustrera hur 
komplext etikens område faktiskt är. Det handlar inte enbart om etik i förhållande till de 
personer man studerar utan också om etik i förhållande till det ämnesområde man arbetar 
inom och ens egen trovärdighet som forskare. 
 Slutligen vill jag ta upp en särskild aspekt av etik relaterad till informanter och 
respondenter: nämligen att man bör tänka på hur man talar med dem avseende hur man 
förklarar sin forskning och hur man formulerar sina frågor. Merriam skriver så här: ”Vad 
händer med den människa som genom en intervju blir medveten om bristen på möjligheter till 
avancemang i sitt administrativa arbete? Vad upplever den elev som får en fråga om vilka 
orsakerna kan tänkas vara till att han läser så dåligt?” Detta illustrerar hur viktigt det är att 
tänka efter hur man närmar sig en frågeställning och hur man motiverar sin forskning och sina 
frågor. Jag har medvetet strävat efter ett etiskt och moraliskt förhållningssätt i mitt arbete. 
 
4.3 Kvalitativ metod 
Metoden för denna undersökning är kvalitativ hermeneutisk. Kännetecknande för en kvalitativ 
undersökning är att man vill tolka och förstå, alltså gå på djupet. ”Vad man vill är att få tag i 
enheter som man utifrån vissa underliggande sociala förhållanden räknar med kan ge en mer 
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nyanserad bild av den företeelse som man studerar.” (Holme & Krohn-Solvang, 1997, s.94) 
Med detta syfte kommer ju inte statistisk representativitet i fokus. Kvalitativ metod 
kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet. Man vill överskrida det subjekt-objekt 
förhållande som kännetecknar naturvetenskapen och i stället ansikte mot ansikte möta den 
situation som undersökningsenheten befinner sig i för att se det fenomen som studeras inifrån. 
 Denna uppsats har fallstudien/etnografi som forskningsmetod i form av observation samt 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Jag har valt att använda båda begreppen i min 
uppsats eftersom jag inte finner någon motsättning dem emellan. Som Sharan B Merriam 
skriver, finns det ingen allmän enighet om innebörden av begreppet fallstudier. Många gånger 
används det synonymt med fältarbete, etnografi, deltagande observation, pilotstudier och 
spontana samtal. Hon framhåller att ”forskare väljer fallstudien för att skaffa sig djupgående 
insikter om en viss situation och hur de inblandade personerna tolkar denna. Fokus ligger på 
process snarare än på resultat, på kontext snarare än vissa variabler och på att upptäcka 
snarare än bevisa”(Merriam, 1994, s. 9). Detta tycker jag stämmer väl överens med det arbete 
jag håller på med. (Etnografi är även en term som hänvisar till det skriftliga resultatet av 
sådan forskning.) 
 Bryman (2004) jämställer etnografi med deltagande observation. Han skriver bland 
annat att det var på 1970-talet som termen ”etnografi” började föredras, tidigare hade den 
främst förknippats med socialantropologisk forskning. Enligt Bryman är kort sagt, 
definitionen av etnografi en process som innebär en beskrivning av gruppen, observationer av 
vad som sker i den samt anteckningar och utformning av en slutrapport. Man har en speciell 
fokus på kulturen hos gruppen. 
 Genom koncentration på en enda företeelse, i detta fall ungdomars gränsöverskridande 
beteende beträffande genus och sexualitet, strävar man genom fallstudie/etnografi efter att 
belysa samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen ifråga. 
Fallstudien/etnografin är partikularistisk till sin natur dvs. den kan bland annat gälla en 
speciell situation men ändå belysa ett generellt problem. Detta passar in på min undersökning 
då jag studerat en liten enhet i form av en grupp ungdomar för att belysa ett generellt problem 
nämligen genus och sexualitet ibland ungdomar.  Fallstudien/etnografin är deskriptiv till sin 
karaktär, den visar på komplexiteten i en situation. Det vill säga, det faktum att inte bara en 
utan många faktorer spelar in. Den kan också omfatta en mängd olika material som citat, 
artiklar, intervjuer och dokument, den hämtar information från en mängd olika källor. Det 
heuristiska draget i en fallundersökning kan förklara varför ett problem uppstått, ge 
bakgrunden till en viss situation eller företeelse, förklara vad som hände och varför. Dessutom 
kan den utvärdera och sammanfatta, vilket gör att dess tillämpbarhet ökar. (Merriam, 1994) 
 Som forskare i en kvalitativ fallstudie/etnografi utgör jag det främsta instrumentet för 
insamling och analys av informationen som förmedlas via mig som mänskligt instrument. Jag 
är sensitiv gentemot kontexten, kan välja den teknik som passar bäst i stunden och 
sammanhanget, bearbetar viss information omedelbart, klargör och sammanfattar allt eftersom 
undersökningen fortskrider. 
 Slutligen tar Bryman också upp urvalsstrategier i etnografisk forskning, framför allt den 
teoretiska urvalsteknik som är förknippad med grounded theory vilket kan översättas med 
teoribildning på empirisk nivå (2004). Tanken bakom detta är att i en etnografisk 
undersökning är det inte bara människor som väljs ut utan även händelser och situationer. Vid 
denna form av teoribildning fortsätter man att samla in data tills man uppnått teoretisk 
mättnad, man samlar in, kodar och analyserar samtidigt i syfte att generera en teori, varefter 
man bestämmer sig för vilken information som ska samlas in därefter och så vidare. Med 
andra ord, flera på varandra följande observationer/intervjuer utgör både grunden för 
formuleringen av en kategori och en bekräftelse av kategorins vikt. Man behöver alltså inte 
fortsätta samla in data rörande denna kategori utan kan istället fortsätta generera hypoteser på 
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grundval av de kategorier som formuleras och samla in data som rör dessa hypoteser. Här 
menar grounded theorys förespråkare att man undviker det slöseri med tid och resurser ett 
statistiskt förfarande där man exempelvis undersöker en viss procent av medlemmar i en 
organisation kan innebära, man kunde ha bekräftat ett begrepps betydelse med hjälp av ett 
mindre urval. (Bryman, 2004, s. 291). Ovanstående beskrivning av grounded theory stämmer 
med forskningsförfarandet i mitt arbete. 
 Jag har, inom ramen för min fallstudie/etnografi, valt två metoder för att samla in 
information, nämligen fältarbete och kvalitativ semistrukturerad intervju. Jag kommer nu att 
presentera metoderna och hur jag gick tillväga. 
 
4.4 Fältarbete 
”Deltagande observation kallas ofta för fältarbete och det innebär att man tar sig till en plats, 
ett program, en institution eller miljö som är av intresse” (Merriam, 1994, s. 115). Den är 
kanske den viktigaste metoden när det gäller att samla in information under en 
fallundersökning/etnografisk studie Att samla in information på detta sätt ger en 
förstahandsbeskrivning av den situation som ska studeras och när den kombineras med 
intervjuer och tidigare forskning möjliggör den en holistisk tolkning av situationen (Merriam, 
1994). Samtidigt är jag som forskare medveten om de problem som finns förknippade med 
den information jag får fram. Viktigast är den skevhet (”bias”) och subjektivitet som jag som 
forskare har med mig in i undersökningssituationen. Detta påverkar uppfattning, registrering 
och tolkning av informationen. Som observatör kan jag inte undgå att påverka och bli 
påverkad av miljön. Samspelet kan leda till att bilden av situationen blir förvrängd. Till det 
hela kommer att den dubbla, nästan ohållbara rollen som deltagare och observatör kan vara 
mycket svår att hantera. För min del bestod min dubbelroll i att vara mor till ett par av 
nyckelpersonerna. Samtidigt gav detta mig en naturlig tillgång till den grupp jag valde att 
studera. Jag befann mig nära händelserna och kunde fortlöpande hålla mig informerad om 
ungdomsgruppens liv och vardag. 
 Min studie av dessa specifika ungdomar har pågått i omkring fem års tid, de första tre 
åren mer frekvent eftersom ungdomarna de senaste åren splittrats upp på olika orter bland 
annat genom studier. Jag har varit engagerad i deras sociala miljö och medvetet observerat hur 
deltagarna i denna miljö beter sig, lyssnat på deras samtal och även deltagit i samtal av olika 
slag. Därtill har jag ställt frågor till ungdomarna om företeelser som inte går att observera 
direkt eller sådant som stått oklart för mig, sökt i skriftliga källor efter information som kan 
röra denna grupp, eller liknande grupper, och dess beteende. Med tiden har jag kommit att 
utveckla en förståelse av gruppens kultur samt av individernas beteende inom ramen för 
denna kultur. 
 
4.5 Semistrukturerade intervjuer 
Nedan redogör jag för val av intervjumetod samt villkoren för de olika intervjuerna. 
 
4.5.1 Val av intervjumetod 
”Uttrycken fältarbete och fältundersökning täcker vanligtvis både observation och intervju 
[…].” (Merriam, 1994, s. 101) Att jag valt att redovisa mina intervjuer under separat rubrik 
beror på att jag hade ett annat ingångsläge i situationen när jag medvetet sökte upp en person i 
den specifika ungdomsgruppen i syfte att göra en intervju. Den situationen menar jag skiljer 
sig från all övrig observation där jag trätt in i fältet med öppet sinne och registrerat skeenden 
utan att vara förberedd med frågeställningar. Jag har självfallet ställt frågor även under 
observationen, skillnaden är att jag då anpassat mig efter situationerna som uppstått naturligt. 
I följande intervjuer menar jag att jag varit styrande eftersom jag förberett mig för och 
efterfrågat en intervju. 
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 Jag valde att inte för tidigt låsa mig i en fasta problemformuleringar utan istället låta 
forskningsprocessen bli ett samspel mellan forskare och respondent i intervjusituationen. 
Genom att ha ett problemområde och en preliminär problemformulering hade jag ändå en 
tydlig inriktning för forskningsprocessen.  ”Min uppfattning är att problemställningen bör 
vara så precis och avgränsad att den kan styra resten av forskningsprocessen.” (Halvorsen, 
1992, s.33)  
 Eftersom jag vill förstå och om möjligt förklara är jag inte ute efter representativitet utan 
närhet till undersökningsenheten. Mitt syfte är att få största möjliga kvalitativa innehåll i min 
information från den undersökningsenhet som jag vill belysa. Därför är mitt urval strategiskt. 
Till en början använde mig av snöbolls- eller kedjeurval. Som intervjupersoner valde jag 
personer i gruppen som jag genom en informant, vilken fungerade som nyckelperson, gav mig 
tillgång till. Personerna ingår i en löst sammansatt grupp, nämligen den grupp av ungdomar 
jag vill undersöka, ungdomar som överskrider de traditionella normgivande gränserna för 
genusroller och sexuella preferenser. Att det blev just de här intervjuade individerna beror på 
att jag, till att börja med tog den ur gruppen som med kort varsel var tillgänglig. Det gäller 
den telefonintervju jag gjorde i början av arbetsprojektet. Senare ledde detta till en 
uppföljande intervju med samme person över MSN. Den tjej jag intervjuade valdes för att hon 
är den tjej som hela tiden varit en del av gruppen, det vill säga ända från starten. Andra tjejer 
har kommit och gått eller funnits mer i periferin. 
 Metoden är kvalitativ intervju med speciellt fokus i form av semi- strukturerade 
intervjuer. Jag konstruerade ett antal teman som jag ville ta upp under intervjuernas gång. 
Dessa teman var stil (hår, smink och klädval), genusidentitet, sexualitet, sexuell preferens och 
hångelvanor och jämställdhet. I övrigt lät jag samtalet flyta av sig självt och var öppen för nya 
intresseområden. Intervjuprocesserna var flexibla.  
 ”Om forskaren inleder sin undersökning med en förhållandevis tydligt fokus, i stället för 
med en allmän vilja att utforska ett område eller ett tema, kommer han eller hon sannolikt att 
använda sig av semistrukturerade intervjuer för att kunna ta sig an specifika frågeställningar.” 
(Bryman, 2004, s.304) Forskningsintervjun fortskrider ungefär som en vanlig konversation 
men har ett specifikt syfte och en specifik struktur: den kategoriseras av en systematisk form 
av utfrågning.  Intervjuarens frågor bör vara korta och enkla (Kvale, 1997). Jag skapade ett 
visst mått av logisk ordning i de öppna allmänna frågor jag ville ta upp så att deras teman 
följde på varandra. Jag började med enklare mer neutrala frågor som genusuppfattning för att 
så småningom komma in på mer känsliga områden som sexuella preferenser och sexuella 
erfarenheter. Poängteras bör dock att jag inte skrev ut formulerade frågor utan snarare teman 
jag ville ta upp som sexuell preferens, genusuppfattning, könsroller, jämlikhet och så vidare, 
för att inte bli för fastlåst. Jag genomförde intervjuerna i så samtalslik form som möjligt och 
var noga med att hela tiden hålla min röst och respons neutral. Så ofta som möjligt ledde jag 
respondenten vidare med neutrala frågor som: Kan du utveckla det? Hur menar du då? Det 
vill säga icke ledande uppföljningsfrågor. 
 Det är vanligt att kvalitativa intervjuer spelas in på ljudband för att därefter transkriberas 
vilket medför flera fördelar ur forskningsmässig synpunkt. Av praktiska skäl lät det sig inte 
göras vid ett par av intervjuerna som på grund av långt avstånd och tidsnöd genomfördes per 
telefon och via MSN Fördelen var att jag vid telefonintervjun kunde ha blicken i 
stödanteckningarna och systematiskt pricka in de områden jag ville täcka och samtidigt föra 
anteckningar. Vid intervjun över MSN behövde jag inte föra anteckningar eller transkribera 
eftersom jag istället printade ut ”chatten” i sin helhet, direkt. 
 Det synsätt jag bar med mig under processens gång var den iterativa karaktären hos 
grounded theory där insamling och analys av data sker parallellt. Jag lät insamlingen av data 
styras av teoretisk mättnad i intervjusituationerna. För alla intervjudata gäller att jag 
analyserade densamma genom att sätta data i sammanhang med vad som framkommit under 
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mina observationer.  Jag jämförde dessa data för att se om de stämde överens och om de 
tillsammans kunde ge en ny eller djupare bild av det jag studerade. Jag satte också empiri i 
samband med teori och tidigare forskning för att få en fullständig bild. Jag lade pussel, med 
andra ord. 
 
4.5.1 Telefonintervju 
En telefonintervju har flera fördelar jämfört med direkta intervjuer ansikte mot ansikte, men 
emellertid också svagheter.  Ibland fördelarna kan nämnas att respondentens svar inte 
påverkas av olika faktorer hos intervjuaren som kön, klass, ålder, etnisk bakgrund eller 
intervjuarens blotta närvaro. Svagheter är bland annat att intervjuaren inte kan se den person 
som intervjuas och därmed ej reagera på respondentens ansiktsuttryck och ej heller notera 
övrig information i samband med intervjun. (Bryman, 2004) I den här aktuella 
telefonintervjun fanns redan från början en viss tillit eftersom forskare och respondent träffats 
tidigare. Respondentens sociala miljö är känd av forskaren så där blir inget 
informationsbortfall. Det som återstår är bortfall av ansiktsuttryck, kroppsspråk och miljön i 
hemmet. 
 Det problem som uppstod i intervjusituationen var att respondenten endast svarade på 
givna frågor och inte på egen hand utvecklade svaren. Det blev aldrig något samtal vilket 
gjorde att intervjun kändes lite krystad och därmed avslutades ganska snart när 
förstrukturerade teman berörts. Jag tror dock att det krävs ännu mera närhet, kanske att 
forskare och respondent tillbringar en längre tid i varandras sällskap och utför något 
gemensamt, lagar mat, tränar eller något annat, för att de mer utförliga svaren och 
tankegångarna ska komma fram, alltså en slags deltagande observation kombinerad med 
intervju.  Här anser jag mig inte ha kommit tillräckligt djupt. Jag upplevde det som att 
respondenten var lite generad eller hämmad trots att han försökte besvara frågorna rakt och 
klart. En gruppintervju kan vara en annan tänkbar metod där respondenterna kan känna sig 
trygga i varandras sällskap och inflika synpunkter i varandras svar. 
 
4.5.2. Intervjuer/MSN 
Internet är, som namnet antyder, ett nät bestående av datorer världen över vilka har kopplats 
samman till ett globalt nätverk. Alla datorer som är anslutna till nätverket kan skicka 
information och kommunicera med varandra över Internet genom sin leverantör som 
tillhandahåller såväl modem som anslutning vilket gör detta kommunikationssätt möjligt. Idag 
erbjuder Internet flera olika ”chattmöjligheter”. Chatt kan förklaras som en skriftspråkbaserad 
talspråksform, ett samtal som förs i en ruta på dataskärmen. Det finns webchatter, instant 
messaging som ICQ, MUD (Multi User Dungeon) som från början var ett textbaserat spel 
som spelades över nätverk med flera spelare, det finns portaler och webcommunities. 
(Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003) MSN är en webcommunity som är en mycket 
vanligt kommunikationsform. Det var här jag utförde mina intervjuer. I detta forum kan man 
”chatta” i realtid men man kan också lämna meddelanden som kan besvaras senare. 
Kommunikationen sker i en ruta mellan två eller ibland flera inbjudna parter. Man kan ha mer 
än ett kommunikationsfönster öppet samtidigt. I detta forum kan man också välja att använda 
sig av webkamera och hörlurar så att det blir som ett slags bildtelefoni över modemet. MSN är 
ett av de forum där den ungdomsgrupp jag studerat ofta håller kontakt. Andra forum är 
onlinespel där man kan interagera genom spel och chatt. På MSN är språket det verktyg man 
förutom tekniken använder som uttrycksmedel, och då huvudsakligen skriftspråket. 
 En nätintervju har flera fördelar jämfört med direkta intervjuer ansikte mot ansikte, men 
emellertid också svagheter. Bland fördelarna kan nämnas att respondentens svar inte påverkas 
av olika faktorer hos intervjuaren som kön, klass, ålder, etnisk bakgrund eller intervjuarens 
närvaro. Svagheter är bland annat att intervjuaren inte kan se den person som intervjuas och 
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av den anledningen inte reagera på respondentens ansiktsuttryck eller notera övrig 
information i samband med intervjun (Bryman, 2003). Förvisso finns möjligheten att 
kombinera med webkamera, men den möjligheten utnyttjades inte i dessa intervjuer. Det är 
enligt min erfarenhet, baserad på insyn i ungdomsgruppen, inte lika vanligt att man använder 
webkamera nuförtiden som det var när denna teknik var ny. 
 Intervjuerna som utfördes över MSN fungerade mycket bra. Samtalen flöt lätt och 
otvunget och hade karaktären av talspråk trots sin skrivna form. Fördelen med denna typ av 
intervju är att meningen framgår väldigt klart i sin skrivna form. Skulle det vara så att något 
framstår som oklart är det enkelt att be om en förklaring då intervjun, som i dessa fall, sker i 
realtid. Att föra anteckningar eller sköta bandspelare faller helt bort vid den här typen av 
intervjuer. Istället kan man som forskare helt fokusera på intervjun. Man kan också låta 
svaren ta sin tid utan att känna sig pressad att hålla dialogen igång genom att ”fylla ut tiden” 
eftersom det är mycket vanligt att ”chattare” har flera dialogrutor uppe på samma gång. Detta 
innebär att vana brukare av dessa forum vet att personen de chattar med kanske har flera 
samtal på gång och att det därför kan ta en stund mellan replikskiftena. En stor fördel var att 
här få ett färdigt material som bara var trycka ut i sin originalform. Jag behövde inte ägna mig 
åt själva transkriberingsprocessen, med risk för feltolkningar, som annars är nödvändig när 
intervjuer spelas in på band eller skrivs ut från minnesanteckningar.  
 
4.6 Reliabilitet och validitet 
Begreppen reliabilitet och validitet är starkt kopplade till varandra. Det krävs reliabilitet för 
att få validitet och de har betydelse för studiens tillförlitlighet. Reliabilitet kommer från 
engelskans reliability vilket betyder pålitlighet (Halvorsen, 1992; Holme & Krohn-Solvang, 
1997). Datan jag inhämtat måste vara pålitlig för att jag ska få hög validitet i min studie. 
Reliabilitet handlar även om att presentera neutrala data, dvs. att om någon annan skulle 
genomföra samma studie så skulle de få samma resultat (Ibid.). 
 Men då detta är en hermeneutisk studie med kvalitativ datainsamlingsmetod anser jag att 
även jag som forskare påverkat de data jag fått fram. Genom att belysa min roll som forskare 
anser jag mig stärka validiteten i min studie eftersom det visar att jag är medveten om min 
influens i forskningsprocessen. Samtidigt har jag hela tiden varit noga med att inte snedvrida 
data eller komma för långt ifrån rådatan under tolkningsarbetet (Ibid.). Jag har strävat efter att 
återge vad som skett så riktigt och sant som möjligt dvs. så objektivt jag förmått. Samtidigt 
har jag försökt förmedla den autentiska miljön i form av deskriptiva beskrivningar.  
 Under fältstudien och de semistrukturerade intervjuerna har situationen känts avslappnad 
och naturlig med undantag för de mest intima frågorna under telefonintervjun då jag tyckte 
mig ana lite förlägenhet hos respondenten. Trots detta stämmer de svar jag erhöll under 
intervjun med det som framkommit under fältarbetet, samt med den uppföljande intervjun två 
år senare, varför jag anser att de data jag fått fram har hög tillförlitlighet. Eftersom jag följt 
gruppen under en lång tid tycker jag att jag har fått en god bild av deras kontext och jag har 
haft möjlighet att ställa frågor och dubbelkolla såväl uttalanden som specifika förhållanden 
om något varit oklart. 
 
 
 
5 Resultat 
 
 
Jag börjar med att redogöra för resultatet av min fältstudie, därefter följer de intervjuer där jag 
(se metod) varit drivande eller vill lyfta fram en speciell situation. I diskussionsdelen kopplar 
jag min undersökning till teorier och tidigare forskning. 
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5.1 Ungdomsgruppen 
Här följer resultat från min etnografi/fallstudie i ungdomsgruppen. 
 
5.5.1 Presentation av ungdomsgruppen 
Personerna i den grupp jag valt att studera klär sig könsrollsöverskridande, det vill säga 
killarna har gärna färgat – rött, grönt, svart, blått, lila eller blonderat långt hår uppsatt i tofsar 
av allehanda slag eller ibland med hjälp av diadem prydda med kattöron. De klär sig i kjol 
likväl som byxor och i små tajta tröjor som lämnar magen bar. Dessa ungdomar använder full 
make upp, dvs. brunkräm vars kulör oftast är åt det porslinsvita hållet, eye-liner, ögonskugga, 
i vissa fall mascara och vid festliga tillfällen även läppstift. Ögonbrynen är plockade eller 
bortrakade och ersatta med ditmålade. 
 Tjejerna kan se ut som killarna, oftast väldigt iögonfallande, kanske vitsminkat ansikte, 
färgat hår som kan vara långt, kort, helt eller delvis rakat eller en kombination av allt. Tofsar 
eller dreads (ett slags hoptovade hårlänkar) är vanligt. Såväl killar som tjejer kan beskrivas 
som en mix av den så kallade gotiska stilen (mycket svart, lite vampyrromantik) och någon 
slags cyberpunkare (en slags modern punkstil med mycket neonfärger) med en dragning åt 
Manga- figurernas (japansk tecknad seriefigur) framtoning. 
 Kläderna inhandlas på Internet eller i specialbutiker varav en i Växjö ligger närmast. Där 
inhandlas även hårfärg och material för att tillverka dreads utifall det egna håret inte räcker 
till. En fördel med ”falska” dreads är dessutom att de kan bytas ofta då dessa ungdomar gärna 
varierar dreadsens färg och utseende. En hel del kläder sys, förändras och tillverkas 
egenhändigt. Såväl killar som tjejer hjälps åt med dessa moment. Det gäller också 
hårklippning och färgning. Jag har sett dem ”stajla” varandra inför fotografering med 
digitalkamera. När de är nöjda med bilden läggs den ut på deras sida på webben där de 
”chattar” och ofta har en hemsida. På detta vis får de en bild av vem de har kontakt med på 
nätet om de inte träffats ansikte mot ansikte. Dessa bilder är mycket viktiga för dem. De 
uppdateras ständigt, inte minst på grund av att de här ungdomarna ofta byter hårfärg och på 
andra sätt förändrar sitt utseende. Det här med kläder och utseende tar en hel del tid i anspråk 
inom gruppen och är tillsammans med den attityd (med det menar jag bland annat 
kroppsspråk och hur de kommunicerar och uttrycker sig verbalt) de förmedlar en viktig del av 
deras gruppkultur. Det värsta som kan hända är att vara och se ”main streem” (vanlig) ut. 
”Det trista är när vanliga töntar tar efter vår stil, då måste vi ju hitta något annat. Och de tar 
alltid efter oss förr eller senare. Helt plötsligt blir vår stil inne.” (Sagt av en i 
undersökningsenheten, 2005). 
  När jag först började studera denna ungdomsgrupp betraktades de som arbetade över 
sommaren, och därmed missade festivaler och fester, eller valde att stanna inne för att läsa till 
ett prov som töntiga. Nöjen och att leva var det viktigaste 
 
5.1.1 Förhållanden och sexualitet 
När ungdomarna i denna gruppkonstellation ”är ihop”, dvs. har ett stabilare förhållande med 
någon, är det i regel någon av motsatt kön. Däremot ”hånglar” (deras uttryck för kyssar och 
smek) de till och från även med personer ur det egna könet. Detta är något de visar offentligt, 
gärna lite demonstrativt. Det räknas inte heller som att vara otrogen. I gruppens periferi finns 
såväl bisexuella som homosexuella även om kärnan i gruppen räknar sig som heterosexuella.  
 Oftast sker detta samkönade hångel på interna fester mellan personer som känner 
varandra väl, men det händer även på offentliga lokaler mellan människor som inte känner 
varandra. På en direkt fråga till en av killarna i undersökningsgruppen om varför han hånglar 
med killar om han betraktar sig som heterosexuell svarade han att ”jag hånglar med vad som 
helst så länge det är snyggt”. Min följdfråga blev då om inte detta kunde missuppfattas av 
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motparten i det fall denne var homosexuell. Svaret jag fick blev att det ibland hände varefter 
jag fick en beskrivning av olika sammanhang där han eller hans vänner fått kämpa sig fria 
från situationer där det samkönade hånglet i gruppmedlemmarnas tycke blivit för intimt. Jag 
ställde även frågan om hur långt man lät samkönat hångel gå. Detta fick jag inget klart svar 
på, endast att ”vi har ju inte sex”. Här försökte jag få detta svar utvecklat genom att fråga om 
definitionen för att ha sex. Där kände jag att jag stötte på en mur. Den frågan var för intim, 
upplevde jag. Av de samtal jag haft med olika medlemmar i gruppen drar jag slutsatsen att 
samkönat hångel sker i samband med fester när ungdomarna har alkohol i kroppen. Vid 
kompletterande samtal där jag frågar en av ungdomarna om några specifika killar fortfarande 
hånglar med killar får jag svaret ”att de gör de väl när de är fulla” (2007). Slutligen noterade 
jag att etablerade förhållanden har en tendens att så att säga stanna inom gruppen och dess 
periferi. När ett förhållande upphör finner man ofta en ny partner i samma kontext. Ibland 
träffar man en partner via Internet eller på festival. 
 
5.1.2 Miljö 
Gruppen har dels träffats genom ”snöbollseffekten”, (det vill säga någon gör en ny 
bekantskap som på så vis introduceras för de andra, den personen presenterar i sin tur andra 
nya personer) dels via Internet där de dagligen har kontakt eftersom gruppen är spridd 
geografiskt. De som bor längst ifrån varandra träffas huvudsakligen vid musikfestivaler vilka 
oftast äger rum sommartid. Hultsfred är den stora festival som de flesta samlas kring. 
Gruppens kärna var till en början koncentrerad i södra Småland. Flera av ungdomarna bodde 
när största delen av denna studie gjordes i en bruksort som är en liten järnvägsknut. 
 Några av ungdomarna bodde under kollektivliknande former i en lägenhet med 
svartkontrakt. Lägenheten utgjordes av tre rum och ett knappt fungerande kök samt en toalett 
utan dusch. (Duschade gjorde de hos vänner, liksom tvättade.) I lägenheten fanns även en 
garderob av gammal typ som man kunde gå in i. Garderoben rymde en tältsäng samt en dator 
och utnyttjades som rum för en person. I denna lägenhet bodde fyra unga män. Vilka fyra som 
bodde där varierade lite under den tid jag studerade dem. När någon flyttade ut flyttade någon 
annan in. Dessutom kom och gick folk hela tiden mer eller mindre dygnet runt, ofta stannade 
några kvar ett par dar, speciellt under helger. 
 Lägenheten var oftast väldigt ostädad. Pizzakartonger och hamburgaremballage låg och 
skräpade överallt och skvallrade om att matlagning och städning inte hade hög prioritet. 
Bostaden präglades också av en potent doft av katturin, avslagen öl och otömda askfat. Det 
enda som hölls i toppskick var datorerna. Alla hade varsin. Det hände då och då att man tog 
sig i kragen och bestämde kollektiv städdag. Då hade man grundlig storstädning efter bästa 
förmåga. Men det behövdes endast en stor fest eller att någon vecka passerade för att 
lägenheten skulle återgå till sitt ostädade skick. 
 När kollektivet så småningom splittrades, ungdomarna blev vräkta, fick några av dem 
egna lägenheter. Detta resulterade i att de som inte hade bostad flyttade emellan dem som 
hade lägenhet. Man kan säga att de kollektivliknande levnadsformerna fortsatte som ett slags 
nomadiserat kollektiv. 
 Den miljö, i form av social bakgrund, ungdomarna i denna grupp kom ifrån var i hög 
grad varierad. Här fanns ungdomar från hem med någon förälder i hög chefsposition samt 
någon vars förälder hade hög akademisk befattning. Det fanns också några som kom från 
missbrukarbakgrund. Medelklass- och arbetarklassbakgrund dominerade. Min tolkning av 
dessa ungdomars gemensamma nämnare är att de alla på något sätt kände sig avvikande från 
gällande samhällsnorm. Några hade hamnat i konflikt med sina föräldrar och var helt enkelt 
utkastade. Andra hade själva valt att flytta ut från sitt föräldrahem. Det fanns också de som 
bodde kvar hemma och hade bra kontakt med sina föräldrar men däremot av olika anledningar 
upplevde sig annorlunda än den majoritet av ungdomar som utgör samhällsnorm. För att 
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nämna något exempel fanns det ett par ungdomar med kroppsliga handikapp. Där fanns även 
en med diagnosen depression samt en annan som medicinerade på grund av schizofreni. En 
annan gemensam nämnare, som jag tolkar det, är konstnärlig kreativitet på ett eller annat sätt. 
De var och är känsliga och lyhörda, något som de, inom parentes, tycktes göra allt för att 
dölja. Slutligen, i gruppens periferi fanns ungdomar som umgicks med den grupp jag 
studerade utan att ta till sig de yttre attributen. 
 
5.1.3 Humor och jargong 
Inom gruppen har man samma drastiska svarta humor, lyssnar till ungefär samma musik samt 
gillar japanska Manga-filmer och serier. Många siktar på en framtid inom det estetiska eller 
media -området. 
 Gruppens humor kan stundtals ta sig väldigt drastiska former. Ett i mina ögon mycket 
märkligt beteende är att olla (så kallar gruppen det). Det innebär att vidröra någon med 
ollonet, vilket framkallar äcklade utrop från den som drabbas samt gapskratt från övriga. 
Detta uttryck för humor praktiseras dock inte av alla. Andra mer allmänt praktiserade skämt är 
att jäklas med någon som däckat under en fest. Det kan ta sig alla möjliga uttryck, allt ifrån att 
dekorera den avsomnade med nikotinplåster i pannan, krigsmålning, bortrakade ögonbryn, ny 
hårfärg till mer otäcka saker som att klistra ihop kroppsdelar med superlim. En del av sin 
inspiration hämtar man från Jack Ass-filmer som är filmer som blivit kända för att 
huvudpersonerna utför extrema, gärna äckliga, farliga eller smärtsamma så kallade stunts. 
Inom gruppen accepteras det att utsättas för dessa skämt. Detta uttrycks som att man får 
härdas eller det får man tåla om man hänger med oss. Nykomlingar i gruppen råkar ofta ut 
för denna typ av skämt som en del av initieringen i gruppen och måste klara det för att 
accepteras. Den verbala humorn kännetecknas av att inget är heligt. Man driver gärna med allt 
som ses som en del av etablissemanget och man hänger sig med förtjusning åt rasistiska 
skämt. I gruppen finns invandrare varav några är färgade och de accepterar med ett skratt att 
kallas för nigger och andra rasistiska epitet, samt ger liknande tillbaka. Inom gruppen är det 
en viktig del av kulturen att kunna briljera med verbala matcher, att käfta. Man ägnar sig 
gärna åt detta inför andra ute i offentligheten för att framkalla reaktioner. Lyckas man förarga 
eller chocka har man extra roligt. 
 Jargongen och attityden är hård. Man deklarerar öppet ståndpunkten att var och en får ta 
ansvar för/klara sig själv. Detta innebär att man anser att ingen kan räkna med att bli 
omhändertagen av någon annan inom gruppen om man blir redlöst berusad och/eller däckar 
eller om något annat inträffar. Är man dum nog att sätta sig i en besvärlig situation får man 
skylla sig själv (ett flitigt använt uttryck inom gruppen). Man hyllar således principen den 
starkaste överlever och att man inte ska belasta andra med sina problem. 
 Dock uppfattade jag under min fältstudie en diskrepans mellan detta resonemang och hur 
man verkligen fungerade. Trots de allmänt hyllade principerna och den tuffa jargongen så 
ställde man faktiskt upp för varann när det verkligen behövdes. När en i gruppen blev 
påhoppad och blev misshandlad så hoppade andra in och försökte skydda honom. När någon 
baktalade en annan på nätet så blev denne baktalare utfryst av de flesta i gruppen. När en som 
av alla betraktas som alldeles för snäll lånat ut en större penningsumma till en som ofta lånar 
utan att betala igen, eller gamar som de uttrycker det blev grupptrycket så hårt på den som 
lånat pengar att han snarast lämnade tillbaka lånet. Som jag uppfattar ungdomarna i gruppen 
har de såväl inlevelse som empati för andra och svagare och de ställer upp när någon behöver 
det. När jag frågar dem om tillfällen där de ställt upp för någon annan blir svaret att det i 
dessa fall var frågan om ett fritt val, men fortfarande inget man är skyldig att göra eller kan 
räkna med att någon gör. 
 Något som också styrker min uppfattning i detta är ett samtal jag hade med en av 
ungdomarna där han säger att han tycker att de i gruppen som vuxit upp som äldst i en 
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syskonskara ”är bra på att ta hand om alla andra än sig själv”. Även detta uttalande visar att de 
faktiskt stödjer varann. 
 
5.1.4 Jämställdhet 
Gruppens syn på könsroller är att dessa är förlegade. Killarna tycker att de såväl som tjejer har 
rätt att klä sig hur de vill och genom att inlemma traditionellt kvinnliga kläder i garderoben 
har de större möjlighet att hitta något de tycker är snyggt. Ordet feminism är som ett rött 
skynke för den här gruppen och det gäller såväl tjejer som killar. Här anser man att 
jämställdhet är naturligt och att feminister är någon slags militanta lesbianer som förstör mer 
än de tillför. Könskvotering är inget som gillas i det här lägret här anses att bäste man eller 
kvinna bör ha jobbet. Nämner man kampanjen mot bröstcancer svarar de prostatacancer. Man 
framhåller gärna att tjejerna i gruppen inte gillar feminister och att en feministisk ståndpunkt 
är ojämlik efter som en sådan särbehandlar kvinnor. Inom gruppen anser man sig vara helt 
jämlik. 
 Jag lade dock märke till att tjejer som haft sex med flera killar i gruppen kallades hora 
eller slampa medan det för killar som haft flera tjejer mer betraktades som en framgång. När 
jag påtalade detta fick jag till svar att även killar kan kallas för slampa och att killar som har 
sex med många tjejer betraktas som ”desperata” och att man driver med dem. Ibland betraktas 
de som ”äckliga” beroende på vilka tjejer de valt att ha sex med. Kärnan i den här gruppen 
väljer bort tjejer som betraktas som ”madrasser”. Detta gamla uttryck lever kvar. 
 Vidare noterade jag att under en period i kollektivboendet var en killes rum välstädat. 
Det var när han hade ett förhållande. Hans tjej städade rummet. När jag ifrågasatte 
jämställdheten i detta fick jag till svar att det var hennes val. 
 
5.2 Sagt om genus, sexualitet och klädstil 
Här följer de intervjuer som skiljer ut sig från de jag kontinuerligt utförde i samband med 
observationerna ute på fältet vilket jag förklarade i metodavsnittet. 
 
5.2.1 Om genus, ”hångel” och klädstil 
Jag intervjuade en ung man i ungdomsgruppen 2005. Han var då 21 år gammal. Mannen, vi 
kan kalla honom Måns, bodde fortfarande hemma hos sina föräldrar i norra Småland 
tillsammans med en yngre bror som också är en del av den ungdomsgrupp jag ville 
undersöka. Måns beskrev sig själv som heterosexuell beträffande sexuell preferens. När jag 
frågade om genusidentitet beskrev han sig som man men ”ganska fjollig”. När jag bad honom 
utveckla detta så beskrev Måns att han är både kvinnlig och manlig till sätt och klädstil. 
 När jag nu redogör för intervjun använder jag mig av vissa av de tecken som brukar 
förekomma i samband med en samtalsanalys. Dessa tecken är: 
 
 /   Ett ”hack” i talet, det vill säga ingen flytande kontinuitet. 
 //   En (knappt) märkbar paus i talet. 
 (Bryman, 2004) 
 
Jag frågar Måns hur han skulle beskriva vad som är manligt och kvinnligt. ”-Ja/det finns ju 
machokläder// skogshuggarskjorta är ju manligt // ..det skulle jag aldrig ta på mig.// 
 På frågan om hur omgivningen reagerar på hans klädsel och utseende svarar han:  /ja, det 
finns ju en del som vill spöa skiten ur en. /Men jag klär mig och ser ut så här för att jag tycker 
det är snyggt. /Man kan ju inte ändra sej bara för att andra vill / då skulle ju allt bli som de 
gamla normerna med kvinnligt och manligt....// 
 
Under intervjun framkommer att Måns anser att det inte finns så många snygga killkläder att 
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välja emellan därför väljer man även ifrån det klädutbud som finns på tjejavdelningar. 
 När intervjun kommer in på hångelvanor berättar han att han hånglar med både killar och 
tjejer men att han inte kan tänka sig att ha sex med en kille. Jag frågar varför han hånglar med 
killar om han betraktar sig som hetero och får svaret att det är ”en kul grej”. På frågan var 
gränsen går mellan hångel och sex definierar Måns det som: 
 ”...det är väl mest fyllehångel / men däremot gos och mys...”. 
 Under intervjuns gång framkommer vidare att Måns inte känner någon sexuell attraktion 
för killar, endast för tjejer. Samt att hångel med bägge könen är vanligt i hans umgängeskrets, 
men att han inte tror det är så vanligt utanför denna krets. Dock hånglar man även med 
okända av samma kön som sitt eget, berättar han. Eftersom intervjun känns litet krystad (se 
metod) avslutas den här. 
 Den kompletterande intervjun gjordes 2007 över MSN. Måns, som tidigare bodde hos 
sina föräldrar i norra Småland, har nu flyttat till en studentlägenhet i södra Blekinge där han 
studerar vid högskola. Jag presenterar citaten i den form, det vill säga ordagrant, som jag 
printade ut dem från ”chatten”. Intervjun inleddes med att jag refererade till den 
telefonintervju som utfördes 2005 vilken Måns sade sig minnas. Han svarade att han 
fortfarande hade samma åsikter, att han såg sig själv som ”ganska fjollig” beträffande sin 
genusidentitet. Klädvalet utgörs av vad han personligen tycker är snyggt: ”jag tar mest på mig 
det jag tycker är snyggt sen skiter jag lite i vilket vad det tillhör”. Men Måns medger också att 
han inte är opåverkad av samhällets normer:” nja jag delar ju syn med samhället på det sättet 
att jag ser samma sak som alla andra. Skulle behöva växt upp i en grotta för att inte göra det 
jag antar väl att jag ser det som resten ser som samhället matat i oss. Men jag skiter väl lite i 
det.” På frågan om hur han ser på manligt och kvinnligt svarar han så här: ”Well antar väl att 
män och kvinnor funkar en aning olika, men manligt och kvinnligt är väl mer nånting 
samhället hittat på och delat ut.” När samtalet kommer in på jämställdhetsfrågor berättar 
Måns att han ”brydde sig lite förut men inte orkar engagera sig längre”. Feminister däremot 
har han åsikter om:” ja rödstrumpor och allt vad dem heter är ju mer som svarta som vill ha 
pengar för deras förfäder var slavar. De är mer ute efter retribution än jämställdhet. och ser 
bara vad män gör/gjort mot kvinnor och går på som rabiessmittade terrier. Jag vill ha nån 
form av jämställdhet där det är skitsamma vilket kön man är på samhällsnivå. men 
feminismen är så ensidig att man inte orkar bry sig.” När jag frågar om han tycker att hans 
förhållanden varit jämställda vad det gäller sex och arbetsfördelning svarar Måns så här: 
”Aldrig bott med nån så. vi är väl partners liksom så det är ju jämställt så, annars är det väl 
mer den som bor där som sköter städning och sånt.” När vi pratar om maskuliniteten och jag 
frågar om han tror att det kan vara så att bilden av manlighet som en machotyp håller på att 
förändras svarar Måns att det kan vara så, men att han inte ”lagt så mycket tanke på det”. 
 
 
5.2.2 Tjejen i gruppen 
Intervjun med den enda tjej som varit ständig medlem av gruppen kom att göras över MSN. 
Vi kan kalla henne Lena. Det var ett möte inplanerat men då Lena, som nu utbildar sig till 
frisör, var tvungen att göra sig redo för en frisörtävling, hade hon inte tid, utan erbjöd sig att 
svara över nätet. Lena är idag 20 år och hon har sedan tre-fyra år tillbaka sällskap med en av 
gruppens ”lillebröder”, alltså en vars storebror också är en del i gänget. Dessförinnan var hon 
tillsammans med en annan manlig gruppmedlem under en längre tid. Lenas stil är, liksom de 
flestas i gruppen, iögonfallande. Hon experimenterar med kläder, make-up och naturligtvis 
hårfärg och frisyrer. Ofta är hon andra gruppmedlemmar behjälplig med hår och att sy om 
kläder. Andra intressen är att träna karate och att fixa fester, gärna med tema. Jag redovisar 
hennes svar i citatform ordagrant som jag skrev ut dem från ”chatten”. Intervjun inleds genom 
frågor om hur hon ser på feminism och jämlikhetsfrågor. Lena berättar så här: 
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 Jag skulle inte få för mig att kalla mig för feminist och jag kan inte riktigt heller säga att jag står för 
 jämställdhet. Jag tycker självklart att man ska behandlas lika i jobb osv. Man ska bedömas för sina 
 erfarenheter, inte kön. Men jag tror inte på millimeterrättvisa och därför kan jag inte hålla med om 
 jämställdhet helt och hållet. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det bättre. Jag tycker helt enkelt 
 att man ska få vara manlig eller kvinnlig, eller tillexempel uppfostra sina barn som flickor eller 
 pojkar istället för att köpa unisexkläder osv. Ja precis. Man ska bedömas efter vad man kan, inte om 
 man är tjej eller kille. men det gäller åt båda hållen. 

 
På frågor om Lena tycker grabbarna i gänget behandlar henne och andra tjejer de umgås med 
jämställt, så säger hon att hon nog tycker det: ” Eftersom jag var den enda tjejen så tror jag att 
de lyssnade rätt mycket på vad jag sa, fast skämten var väldigt mansgrisiga. Men man förstod 
vad som var skämt och vad som inte var skämt”. Här berättar jag att jag hört killarna kalla 
vissa tjejer för ”hora” och slampa” samt att de förklarat att detta även gäller för killar. Jag 
frågar om detta stämmer med hennes bild av det hela. Lena säger dock att hon aldrig hört 
grabbarna kalla någon kille för slampa, men att hon å andra sidan inte är säker på att hon hört 
dem kalla någon tjej för slampa heller för den delen. Lena tror att killarna i detta gäng kan 
vara lite mer jämställda än andra grabbar. Deras stil är ”lite androgyn” som hon uttrycker det. 
 Här byter intervjun ämne och vi går in på området ”samkönat hångel”. Jag frågar Lena 
om det stämmer att samkönat hångel inte räknas som otrohet i ett heterosexuellt 
parförhållande inom denna grupp. Hon svarar att det är riktigt och att hon inte ser det som 
otrohet. Lena menar att det är i förhållandet man avgör om man vill låta sin pojkvän/flickvän 
göra saker med andra och i så fall hur mycket och med vilka. Jag frågarom hon ”hånglar” 
med tjejer, vilket hon svarar att hon gör. Hon berättar att hon är bisexuell. Jag förklarar att jag 
tycker det är intressant att killar som hånglar med killar ser sig som heterosexuella medan 
tjejer som hånglar samkönat oftare kallar sig för bisexuella. På detta replikerar Lena så här:  
 
 Jag anser mig inte vara bisexuell för att jag hånglar med andra tjejer, för jag hånglar oftast bara 
 med tjejkompisar som jag absolut inte har några känslor för. Bisexualiteten kommer in när man 
 börjar få känslor på ett eller annat sätt, kärlek eller attraktion. Jag tror att killar hånglar som en kul 
 grej, precis som jag gör med mina kompisar, men inte mer, och därför kallar de sig inte för 
 bisexuella. Dessutom är det mer accepterat för tjejer att vara det, och därför är det lättare som tjej 
 att "komma ut" och säkert vanligare på grund av det. 
 
Vi avslutar genom att prata om tiden i kollektivet när flera av killarna hade svårt att hitta rätt i 
någon skolform och var ganska ”struliga”. Här undrar jag om Lena tror att det finns någon 
skillnad mellan tjejer och killar med tanke på att hon själv alltid skött dessa bitar. Hon svarar 
så här; ” 

 
 Nej, jag tror att det har med personlighet att göra. jag har alltid haft höga mål till exempel. Jag vet 
 inte med killarnas mål, men jag tror inte att de brydde sig så mycket om framtiden utan levde mer 
 för stunden. Men de har nog börjat tänka på det mer och sen tagit tag i det och det är ju jättebra. 
 Men det bevisar ju ännu lite mer att det inte beror på kön. Jag vet många tjejer som strulat lika 
 mycket eller mer i skolan. 
 
5.2.3 Samtal vid köksbord 2007 
Denna intervju var till skillnad mot de övriga jag valt att lyfta fram inte planerad vilket 
innebär att jag inte var drivande. Jag väljer ändå att se den som semi-strukturerad eftersom jag 
mentalt bär med mig min undersöknings teman och automatiskt ställer följdfrågor utifrån 
dessa teman. Att jag valt att redovisa just denna lilla intervjusituation beror på att vad som 
yttrades kom att bli ett genombrott för mig och avgörande för denna uppsats inriktning. 
 Situationen var ett vanligt samtal mellan två killar i gruppen. De befann sig vid mitt 
köksbord där de fikade. Jag stökade omkring och lyssnade lite extra när jag hörde att de kom 
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in på frågor om tjejers sexuella identitet. De menade att många tjejer kallar sig bisexuella 
”bara för att vara trendiga och intressanta”. Detta till skillnad mot en viss namngiven tjej som 
”åtminstone haft sällskap med en annan tjej”. Här bröt jag in i samtalet och frågade om detta 
var vanligt. ”Ja, så är det med många tjejer, de kallar sig bisexuella men man har aldrig sett 
dem vara ihop med en tjej”, svarade killarna. Min följdfråga blir då om detta gäller även 
ibland killar som hånglar med killar, om det kan vara frågan om ett slags ”posör-hånglande” 
för att vara trendig eller för att retas, ”hur tänker ni här” undrade jag. Svaret blev: ”Det kan 
väl kanske hända, men saken är just den att vi inte tänker.” Det var detta svar som fick mig att 
tänka till och se hela min undersökning med nya ögon varför jag valt att betona dess vikt extra 
genom kursivering. 
 
 
 
6 Analys och diskussion 
 
 
I detta avsnitt kommer jag att steg för steg koppla ihop bakgrund och teori med mitt resultat. 
Jag börjar med att diskutera den förändring av mansbilden jag anser mig se i den 
ungdomsgrupp jag studerat. Därefter analyserar jag konstruktionen av genus och sexualitet, 
konstruktionen av självidentiteten, globala livsstilar samt ger förslag på fortsatt forskning. Sist 
i denna del har jag lagt en prolog där jag berättar hur det gått för ungdomsgruppen fram till 
idag. 
 
6.1 Förändrad mansbild 
Resultatet sammantaget med teori och bakgrund pekar mot att maskulinitetens dominans 
håller på att luckras upp genom att vissa ungdomar inte längre ser vare sig denna dominans 
eller den traditionella hegemoniska bilden av manlighet som självklar. Detta menar jag vara 
av stor vikt då detta, vilket Connell (1999) benämner avgenusifiering medför jämlikhet i 
genusrelationer. Jag menar dessutom att resultatet visar att samkönat hångel inte behöver ha 
något med genusidentitet eller sexualitet att göra. Istället är det en del av ett livsstilsval 
kopplat till konstruerandet av självidentiteten. 
 När jag studerar de data jag sammantaget fått fram från fältarbete, intervjuer, tidigare 
forskning samt teorier och fragmentiserar dem får jag en hög med pusselbitar på vilka jag kan 
tillämpa olika begrepp. Pusselbitarna motsvarar dessutom olika skeenden i vårt samhälles 
historia. Det gäller att först följa upp dessa bitar kronologiskt, sätta in dem i sitt sammanhang, 
för att därefter leta efter begrepp som stämmer överens och kan förklara det som framkommit 
i empirin. Det är lite som en väv, där vårt samhälles utveckling till modernitetens villkor är en 
tråd och genus och sexualitet en annan. De är inte samma tråd men de löper i samma väv och 
åstadkommer tillsammans den slutliga bilden, i detta fall i form av konstruktionen av 
självidentiteten i en ungdomsgrupp idag. Genom att jag har haft möjlighet att studera en 
specifik grupp ungdomar under flera år har jag fått mycket tid till analys och reflektion. Ett 
genombrott kom för mig genom intervjun som gjordes år 2007 då en ung man, när vi 
diskuterade samkönat ”hångel”, förklarade ”att vi inte tänker”. Efter reflekterande över detta 
uttalande var det som om alla bitar med ens föll på plats. När jag förstod att det var just detta 
det handlade om, att de inte tänker som om vissa handlingar för dem känns självklara och inte 
ifrågasätts, förstod jag även att den traditionella bilden av maskulinitet och manlighetens 
dominans kan vara förändrad hos dessa ungdomar. För det första ser jag det som sannolikt att 
intervjurespondenterna liksom de ungdomar jag studerat i min fallstudie, har sin sexuella 
preferens och sin genusidentitet klar för sig. Däremot ställer man inte upp på de traditionella 
rollerna för manligt och kvinnligt. Jag tolkar respondenternas svar och samtal sinsemellan 
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som att ”hångel” med egna könet inte behöver ha något med sexuell preferens att göra. 
Mellan ”fyllehångel” och sex går dessutom en gräns som har med känslor och intimitet att 
göra vilket Mårten uttryckte som ”gos och mys”. Lena uttryckte på ett genomtänkt och klart 
sätt att hon drar en gräns mellan ”fyllehångel” och sexualitet. För henne sammanfaller 
sexualiteten med attraktion och känslor, något som hon i egenskap av bisexuell kan ha för 
personer ur bägge könen. Gränsen mellan ”fyllehångel” och sexualitet anser jag ytterligare 
stärkas av det faktum att samkönat ”fyllehångel” inte betraktas som otrohet. Här uppstår dock 
en diskrepans i och med att Lena, är bisexuell. Rent logiskt kan man tycka att hennes pojkvän 
kunde ha anledning att betrakta hennes samkönade ”hångel” som otrohet vare sig hon riktade 
det mot killar eller tjejer. I vårt samtal var hon medveten om denna brist i logiken men den 
enda förklaring hon kunde komma på var att ”det kanske är mer accepterat med samkönat 
hångel mellan tjejer” och det faktum att hon aldrig ”fyllehånglar” med någon hon har känslor 
för. Samtalet med Lena och det faktum att hon sedan flera år tillbaka har ett stadigt 
förhållande med en kille ur gruppen visar att för henne är även killarnas genusidentiteter, 
könsidentiteter och sexualitet klara. Hon ser dem som män vilka är något mer jämlika och 
androgyna än majoriteten av män idag. 
 Intervjuerna jag gjort med dessa ungdomar sammanfaller beträffande hur de ser på 
genus, jämlikhet och feminism. Det är för dem en sådan självklarhet med jämlikhet i 
genusrelationer att de inte orkar engagera sig i samhällets debatter om denna fråga. 
Jämlikheten tycks för dem så solklar att den är bortom diskussion. Snarare ser de vad de 
betraktar som feminister som en kraft som motverkar denna jämlikhet då dessa frågor på så 
sätt förs till en diskutabel nivå där den kan ifrågasättas. Resonemanget påminner om hur 
Foucault diskuterade omkring nätet av njutning och makt där jakten i form av rop på förbud i 
själva verket fungerade som en intensifieringsmekanism av det man sade sig vilja ha bort (se 
bakgrund). Detta menar jag stärker mitt påstående om att den manliga dominansen de facto är 
i gungning, något som även Connell anför (1999). 
 
6.2 Konstruktionen av genus och sexualitet 
Vad vi ser idag är resultatet av en månghundraårig process. Såväl Foucault som Bourdieu, 
Connell och Giddens ger en historisk återblick som visar att sexualiteten under 1700-talet 
kom att bli en diskurs vilken skulle administreras, kontrolleras och hållas i strama tyglar. Den 
blev också ett medel och en makt som vävdes in i samhällsapparaten i övrigt. Under den tid vi 
människor genomlevde industrialismen och sökandet efter den absoluta sanningen, den period 
då vi fortfarande trodde experter hade sanna svar, då levde vi som flock efter samhällets 
regler och normer. 
 När vi så lämnade industrialismens epok där vi människor hade vårt främsta syfte i att 
vara produktiva och följsamma kom även övervakningen och regleringen av vår sexualitet 
och det som kopplades till densamma att sakna sitt syfte. Som maktmedel i detta sammanhang 
kom det att avtyna som Bourdieu skulle ha uttryckt det. Vad som nu behövs är inte den 
produktive arbetaren utan istället sensationssökaren (Bauman, 2000). Det är detta man ser i 
den ungdomsgrupp jag studerat, i form av drastisk svart humor där man gärna utsätter 
varandra för ”practical jokes” av ”Jack-Ass”-karaktär. Man söker sensationer och strävar efter 
att flytta gränser, att vara speciella, gärna genom negation för att dra en gräns mellan vi och 
dom. Att hångla med samma kön behöver inte ha med attraktion av sexuell karaktär att göra. 
Det kan vara en ”kul grej”, för att retas eller helt enkelt för att man kan. 
 Det är emellertid inte så lätt att vända en utveckling som skett under flera sekler. Som 
Bourdieu uttrycker det, så har dessa historiska självklarheter förkroppsligats. De är för de 
flesta så självklara för oss att de inte kan ifrågasättas. Dock är en förändring på gång. Denna 
förändring sker genom en kombination av samhällets utveckling i övrigt, från industrialism, 
produktion och kollektivt arbete till postmodernism och sensationssökande individualism. 
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Samtidigt har krafter som feministiska rörelser, gayrörelser samt politiska rörelser ifrågasatt 
såväl sexualiteten som politik som samhällets politik i övrigt. 
 
6.3 Konstruerandet av självidentiteten 
Baksidan av den ovan beskrivna utvecklingen är individens ensamhet vilken Sennet och 
Bauman belyser (Sennett, 1996; Bauman, 2000). Att finna ut vem man är och vem man vill 
vara är ett jätteprojekt som gör sökandet efter självidentiteten ännu svårare under 
ungdomstiden då revolt är naturlig. Här menar jag att strävan efter att flytta gränserna synes 
ha tagit sig alltmer extrema former, svängarna måste tas ut ytterligare för att överträffa de 
tidigare. Individerna i den grupp jag studerat tycks ha en inbördes tävlan om vem av dem som 
kan flytta gränsen längst. Dessutom möjliggör modernitetens tekniska utveckling, främst i 
form av Internetkommunikation att man kan hämta inspiration globalt sekundsnabbt liksom 
man kan lämna ut egen information till inspiration för andra. På detta vis får det som sker i det 
lokala omedelbar spridning i det globala och vice versa. Detta kan man knyta till det 
dialektiska förhållandet mellan individ och samhälle i Giddens struktureringsteori. Med 
modernitetens villkor, syftar jag på att vi i vår tid ställs inför tvånget att plocka ihop en 
självidentitet och livsstil (Giddens 2005).Detta är vad jag avser med att ungdomsrevolter tagit 
sig nya uttryck med hjälp av modernitetens nya villkor och möjligheter. 
 Ungdomarnas beteende och klädstil kan ses som ett sökande efter självidentitet eller som 
ett framvuxet subsamhälleligt beteende. Tänker man i banor om självidentitet så menar 
Giddens, vilket togs upp i bakgrunden, att sökandet efter självidentiteten är ett rent modernt 
problem, kanske med rötter i den västerländska individualismen och att denna betoning på 
individualitet inte fanns i förmoderna epoker (2005). Det kan man överföra på de termer jag 
tittar på, nämligen genusidentitet och sexuell preferens. Identitet handlar inte enbart om hur 
man ska handla utan också om vem man vill vara. 
 En livsstil utgör ett slags enhet som kedjar samman möjligheter till ett mer eller mindre 
ordnat mönster, något som är viktigt för att bevara känslan av ontologisk trygghet. De 
personer en individ interagerar med delar oftast samma syn på vad som är förenligt med 
livsstilen som individen har. Valet eller skapandet av livsstilar påverkas dessutom av 
grupptryck, synliga förebilder och socioekonomiska förhållanden menar Giddens. Detta 
tycker jag man kan knyta till informationen jag fick fram genom min fältstudie samt av 
respondenternas berättelser om umgängeskretsens klädsel, sätt att vara, ”hångelbeteende” syn 
på könsroller samt det faktum att de i stort sett alltid är uppkopplade på nätet och umgås över 
tids och rumsgränser via sina datorer. Giddens beskrivning av valet av livsstil menar jag inte 
stå i motsats till Bourdieus begreppsapparat. 
 Kroppslig hexis är ett begrepp som refererar till konstitueringen av kroppen, dess 
funktioner och språk. Det handlar om grundmurade könskategorier som att små pojkar och 
flickor socialiseras till könsspecifika sätt att gå, stå och sitta liksom könsspecifika sätt att tala, 
lyssna, gråta och så vidare. Enligt Bourdieu är hexis något som man är vilket gör den svår att 
förändra. Som jag nämnde inledningsvis anser jag att det är en förändring på gång i vårt 
senmoderna samhälle där även hexis blivit en plastisk del i skapandet av självidentitet. Killar 
hånglar med killar och tjejer med tjejer utan att nödvändigtvis se sig som annat än 
heterosexuella. Killar sminkar sig och bär kjol. Detta har att göra med doxa. Eftersom varje 
fält har sin specifika doxa, sin common-sense uppfattning om rätt och fel, normalt och 
onormalt samt kvalificering och okvalificering skapar etablerade fält naturalisering av sin 
egen villkorlighet (Bourdieu, 1997). Ett fälts doxa består av en uppsättning prereflexiva, icke 
medvetandegjorda delvis förkroppsligade regler. Doxa bevaras bland annat genom fältets 
rekryteringsprocedurer som inviger och socialiserar nykomlingar in i fältets doxa. Precis så 
fungerar ungdomarnas cybersällskap och deras umgängeskretsar anser jag. Här känner jag 
också igen Bourdieus beskrivning av kampen på fältet om attraktiva positioner eller 
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symboliskt kapital samt att nykomlingar kännetecknas av ett visst mått av heterodoxi vilket 
får de etablerade att låta doxa utkristalliseras av ortodoxi, en defensiv monopolbevarande 
diskurs Detta relaterar jag bland annat till hur ungdomarna uttrycker sin stil utseendemässigt 
med olika attribut. De tvingas ständigt till förändring när någon utomstående ”snor deras stil”. 
Här tänker jag på Bourdieus uttryck angående mode: ”När minikjolen når fram till 
arbetarstaden Béthune, då börjar man om från noll” (2003, s. 183). Tittar man på gruppens 
attityder, jargonger och deras speciella humor så menar jag att det tillsammans med deras i 
övrigt gränsöverskridande framtoning pekar på just ett sätt att flytta eller testa gränser, en 
slags ungdomsrevolt där man slagit sig samman i ett subsamhälle. Denna tolkning anser jag 
stärks av det faktum att de flesta av gruppens medlemmar över tiden lyckats integrera sin 
livsstil med samhällets sociala beteendekrav.  
 
6.4 Globala livsstilar 
Nätet kan ses som en livsstil men behöver för den skull inte ses som skild från världen IRL 
(In Real Life), snarare tvärtom Nätvärlden och vardagslivet integreras för ungdomarna i 
gruppen. Man utbyter bilder och information på nätet och man handlar i cyberbutiker. Ibland 
träffar man blivande partners på nätet. Självfallet påverkas ungdomarna av all den information 
som med hjälp av Internet sköljer över dem. Coupland (1991) berättar om ett gäng ungdomar 
som i stort lever genom sina medieupplevelser. Så långt vill jag inte sträcka mig beträffande 
gruppen jag studerat, men jag känner igen medieinspirerat beteende i form av deras Jack Ass-
humor och i form av deras utseendemässiga framtoning som för tankarna till Manga-serier 
och/eller spelkaraktärer i online-spel. 
 Ett av Bourdieus mer kända begrepp är symboliskt kapital vilket jag ser som ett 
nyckelbegrepp när jag tänker på de identiteter som ungdomarna skapar ute på nätet. Här finns 
nästan outtömliga möjligheter att skapa sig den bild man vill ge andra. Det symboliska 
kapitalet uttrycks på nätet genom den stylade bild man lägger upp av sig själv och genom de 
koder man kommunicerar i form av språk, utseende, klädval, musikval etc. Också Bourdieu-
begrepp som sociala positioner, habitus, hexis och doxa kan jag överföra till detta 
sammanhang. Bourdieu menar att ”smak framförallt är en avsmak för andra människors 
smak” något som jag känner igen från många ungdomar omkring mig. (Ja, även från vuxna.) 
Bourdieus modell över det sociala rummet bygger på relationell förståelse. Grupperna 
existerar enbart i förhållande till varandra och enbart i kraft av sina inbördes likheter och 
olikheter (Bourdieu, 1999). Detta anser jag stämmer in på ungdomars grupperingar i 
cyberrymden och deras val av framtoning. Här kommer även begreppet habitus in vilket är 
”ett system av varaktiga men föränderliga dispositioner, genom vilka aktörerna uppfattar, 
bedömer och handlar i världen”. Kort sagt hur den sociala positionen uttrycks som livsstil. 
Mycket av ungdomsgruppens tid investeras i utseende, kläder samt att dokumentera detta och 
publicera det på nätet. Lalander & Johansson, (2002) skrev träffande om globala livsstilar, 
neostammar och cyberspace och tog upp just det som sker alltmer idag, att ungdomar i större 
eller mindre utsträckning har övergett det traditionella sättet att umgås i grupper ansikte mot 
ansikte. Idag träffas ungdomar på cybercaféer, via Internet eller identifierar sig med någon 
global livsstil. 
 En individs sexuella framtoning har i form av Bourdieus symboliska kapital under 
moderniteten kommit att bli en del av konstruerandet av självidentiteten. Giddens nämner i 
boken ”Modernitet och självidentitet” (2005), beträffande intimitet och sexualitet, att 
träffpunkterna på Internet och liknande visar klart och tydligt att det är lätt att få tillgång till 
en mängd valmöjligheter för den som är beredd att säga adjö till de sista traditionella sätten att 
göra saker och ting på. Jag citerar Giddens: ”I traditionella samhällen hade sexualiteten en 
nära koppling till reproduktionen, men i vår tid har de två skiljts åt. Sexualiteten har blivit en 
livsdimension som varje enskild individ kan utforska och forma.” (Ibid. 2003, s. 129) Det 
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resultat jag sammantaget har fått fram anser jag peka på att sexualiteten, här menar jag till 
största delen individens sexuella framtoning, liksom genusrollen knutits till sökandet efter en 
självidentitet och inte nödvändigtvis har något med sexuella preferenser och intimitet att göra. 
Detta anser jag vara en del i, eller följd av den normuppluckring som det globaliserade 
postmoderna samhället utgör där utvecklingen snurrar allt snabbare och vi fullkomligt 
bombarderas av information. Samtidigt finns inte längre några klara riktlinjer att följa, allt är 
en fråga om val, att inte välja är också ett val.  
 
6.5 Fortsatt forskning 
Ungdomsrevolter är i sig inget nytt fenomen, vad som är nytt är uttrycken den i detta fall tagit 
sig på grund av och med hjälp av modernitetens nya villkor och möjligheter, samt inte minst 
normuppluckringar som tyder på att den dominerande maskulinitetens traditionella hegemoni 
inte längre är självklar i vissa ungdomsgrupper. För att gå vidare bör jag reflektera över det 
material jag har ytterligare och välja en arbetshypotes. Fragmentariseringen av insamlade data 
ger vid handen olika tänkbara arbetshypoteser att gå vidare med. Ett område är fortsätta med 
den preliminära problemformulering jag har men utvidga datainsamlandet till ett bredare 
urval. En helt annan intressant infallsvinkel är att titta närmare på subsamhällens uppkomst 
och utveckling i förhållande till Internet samt koppla det ytterligare till självidentitetens 
utveckling idag. Ungdomar lever i en helt egen värld med egna normer i cyberrymden. Jag har 
förstått att det ibland kan vara en skoningslös annorlunda verklighet där inga vuxna stöttar 
och vägleder eller har någon makt eftersom de inte har insyn i vad som sker. Man kan också 
studera den här aktuella ungdomsgruppen med synsätt i Jürgen Habermas begrepp livsvärden. 
Niklas Luhmanns sociala differentiering är också intressant med anknytning till det område 
jag vill belysa. 
 Det är intressant att notera att de ungdomar som har en fungerande kontakt med sin 
familj lyckats bättre med samhällelig integrering än de som har ingen eller en problemfylld 
relation med föräldrahemmet. Här kan man dra paralleller till den primära och sekundära 
socialiseringens betydelse och inflytande, vilket kan vara ett intressant ämne för fortsatt 
forskning. Här vill jag även nämna ett förslag en av killarna i ungdomsgruppen förmedlade, 
nämligen att studera hur det påverkar killars mansbild att växa upp med en ”ensam mamma”. 
Denne unge man menade att det finns en skillnad i genus mellan de som växt upp med en far i 
hemmet och de som växt upp utan, bland annat i den grupp jag studerade. 
 
 
6.6 Prolog 
År 2005 blev ungdomarna vräkta ifrån sitt svarta hyreskontrakt. Under en period alternerade 
de mellan olika boenden hos vänner och i vissa fall föräldrar. Så småningom fick några av 
ungdomarna hjälp av socialen som i den kommun de bodde har ett projekt för ungdomar där 
de får eget boende mot att de uppfyller vissa regler som arbete eller studier samt håller sin 
bostad i ordning och inte låter andra bo där. Syftet är att ungdomarna ska lära sig bli 
självständiga samt leva i samhället. De flesta i gruppen som fick detta stöd har idag gått 
vidare och några har lämnat kommunen. En kille har tagit sig ur sitt alkoholmissbruk. Flera 
killar har gått vidare till studier på annan ort i gymnasie- eller högskoleform. Tjejerna som 
figurerat till och från gruppen har aldrig tappat fotfästet på samma vis som killarna, de har 
alltid skött sina studier eller sitt arbete. Endast en i gruppen, en kille, lyckas inte sköta vare sig 
arbete eller studier, något som de övriga tycker är svagt, vilket de också säger till honom. 
Gruppens medlemmar är nu spridda än mer geografiskt men håller fortfarande kontakt via 
nätet. Träffarna IRL (in real life) sker numera endast vid längre ledigheter eller någon gång 
över en helg. Deras framtoning och klädsel har blivit mindre iögonfallande även om man 
fortfarande har en speciell klädstil. Håret är fortfarande fantasifullt med olika färger och 
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dreads. Makeupen sparas numera till festligare tillfällen och är också den nedtonad. 
 När jag först började studera denna ungdomsgrupp betraktades de som arbetade över 
sommaren, och därmed missade festivaler och fester, eller valde att stanna inne för att läsa till 
ett prov som töntiga. Nöjen och att leva var det viktigaste och mest åtråvärda. Här kan jag 
notera att gruppens värderingar har ändrats. Det viktigaste är inte längre att festa eller åka till 
så många festivaler som möjligt. Idag är det accepterat att prioritera arbete eller studier. Att 
vara framgångsrik inom dessa områden har nu blivit respekterat. Inom gruppen har man 
vidareutvecklats till att lyckas integrera sin speciella stil med samhällets regler för att lyckas 
med arbete och studier. Något som inte riktigt fungerade för merparten av 
gruppmedlemmarna när jag först började studera dem. 
 De i gruppen som brutit sig loss från gruppen geografiskt genom att börja studera och bo 
på annan ort, är de som lyckats behålla en god kontakt med sin familj, trots att ett par av dem 
också varit i behov av stöd från socialen under en period. De som klarat sig sämre har dålig 
eller ingen kontakt med någon eller bägge föräldrar, eller kommer ifrån missbrukarbakgrund. 
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