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Un d e r  d e  s e n a s t e  d e c e n n i e r n a  har det blivit alltmer 

populärt att studera pojkar och maskuliniteter. D et är dock 

uppenbart att vi fortfarande behöver mer analytisk kunskap om 

pojkars egna perspektiv på maskuliniteter. Följaktligen bör varje 

studie på detta område dels inkludera kvalitativa analyser som 

medger ett fokus på pojkars berättelser, dels bör ett psykosocialt 

perspektiv anläggas, d.v.s. både psykologiska och sociala aspekter 

måste beaktas. I den här artikeln utgår jag från en studie av 11-14- 

åriga pojkar (studien beskrivs mer utförligt i Frosh, Phoenix &  

Pattman, 2001) vars syfte var att bidra till förståelsen av hur 

pojkar betraktar sig själva i förhållande till föreställningar om 

maskulinitet. Denna artikel diskuterar de metoder vi utvecklade 

för att uppnå detta syfte. Först tas de teoretiska och m etodo

logiska riktningar som vi utgick ifrån upp —  narrativ analys 

och positioneringsteori. Sedan illustreras metoderna och deras 

praktiska nytta.

Narrativ finns överallt och de flesta av oss blir redan tidigt i 

våra liv vältränade när det gäller att berätta och tolka historier, 

och vi blir också bekanta med en rad olika genrer (t.ex. deckar-
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historien, den romantiska berättelsen, såpoperan, 

komedin). Narrativ analys handlar alltså om att 

studera något vardagligt och allestädes närva

rande. M ånga teoretiker menar att narrativ är 

av central betydelse för konstruktionen av våra 

identiteter i och med att vi både ”skapar” och 

berättar om oss själva genom självbiografiska 

narrativ. Vi återskapar ständigt våra berättelser 

om tidigare händelser på sätt som gör nuet 

begripligt, och som antyder våra förväntningar 

om framtiden. Våra självbiografier omarbetas 

för att hantera såväl förändringar i den indivi

duella livssituationen som i omgivande sociala 

och strukturella omständigheter. Även om nar

rativ ofta presenteras individuellt, är individens 

berättelse också att uppfatta som den aktuella 

kulturens berättelse. Narrativ är därför alltid med 

nödvändighet sociala och de är i den bemärkelsen 

gemensamma projekt.

Narrativen ingår i våra ”identitetsprojekt” 

—  de sätt på vilka vi strävar mot att bli de vi 

önskar att bli, och de innebär på så sätt en 

känslomässig investering. Lingvisten Charlotte 

Linde menar att vi använder ”koherensstrategier” 

för att uppnå en samstämmighet med implicita 

kulturella krav i våra narrativ. Koherens behöver 

emellertid inte innebära konsistens och avsaknad 

av motsägelser. Vi berättar olika historier över tid, 

i olika kontexter och vi kan också vara motsägelse

fulla inom ramen för en och samma historia för 

att göra vissa poänger och uppnå olika syften. 

Vad som inkluderas och exkluderas, samt hur 

händelser sätts i relation till varandra och tolkas 

beror dels på den enskilda aktören och dels på 

den specifika sociohistoriska kontext i vilken 

interaktionen sker. Givet detta kan man i dessa

individuella historier identifiera föreställningar 

om hur liv förväntas levas inom kulturen. Dessa 

föreställningar benämns av psykologen Jerome 

Bruner ”kanoniska narrativ”. Narrativen riktar 

med andra ord intervjuaren mot nyckelområden 

i intervjupersonernas föreställningsvärld, och 

de utgör strategier för att inta olika positioner 

i relation till de frågor som diskuteras.

Forskare som är intresserade av identiteter 

och subjektiviteter använder alltmer begrep

pet ”positionering” i en ny typ av analyser som 

erkänner att människor inte är socialt fixa på 

det sätt som rollteorier antyder. Enligt posi- 

tioneringsteori ses människor som involverade 

i dynamiska sociala relationer i vilka varje delta

gare skapar och tillgängliggör positioner för sig 

själva och andra att inta, ignorera eller motsätta 

sig. Vad det innebär att vara pojke eller man 

refererar således inte till en fast uppsättning 

karaktärsdrag utan snarare till något flexibelt, 

rörligt och ständigt omförhandlat. I och med 

att vi positionerar andra och oss själva på sätt 

som vi ibland måste förklara, försvara, överge 

eller slå fast är det främst genom språket som 

positioneringarna uttrycks. Av denna anled

ning ser många teoretiker, t. ex. Judith Butler 

och Catherine Riessman, idag identiteter och 

subjektiviteter som lokalt förankrade, formade 

i social interaktion, samt performativa.

I det följande kommer den ovan nämnda 

studien av maskuliniteter att användas för att 

illustrera hur olika narrativ är samkonstruerade 

(”co-constructed”) på sätt som för det första 

illustrerar att subjektspositionering är in ter

aktiv i relation till intervjuaren, till den vidare 

omgivande kontexten och till andra människor.
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För det andra illustreras hur kanoniska narrativ 

kan analyseras med utgångspunkt i vad pojkarna 

säger. Båda dessa element visar på performativitet

—  de sätt att konstruera maskulinitet (”doing 

boy”) som intervjupersonerna använder såväl 

som de emotionella investeringar som de gör i 

sin maskulinitet.

Om studien______________________

I studien ingick 78 pojkar i åldrarna 11-14 

år från 12 skolor i London, som intervjuades 

individuellt och i grupper om olika aspekter 

av sina liv under 1998 och 1999. Utöver detta 

anordnades 45 gruppdiskussioner — varav nio 

skedde i könsblandade grupper — och 24 flickor 

från samma skolor intervjuades också om mas

kuliniteter. Skolor från både privat och offentlig 

sektor inkluderades för att säkerställa en viss 

spridning över olika samhällsklasser. Pojkar med 

en rad olika etniska bakgrunder ingick i urvalet. 

Intervjuernas huvudfokus var på hur deltagarna 

upplevde sig själva som unga män.

Gruppintervjuerna gjordes före de individuella 

för att vi skulle kunna se hur pojkar gemensamt 

konstruerade maskulinitet —  genom att för

handla, instämma och diskutera med varandra

—  och hur de utagerade maskulinitet i olika 

sammanhang. Varje pojke intervjuades dess

utom individuellt två gånger med två veckors 

mellanrum för att ge tid för reflektion. Detta 

format följer det upplägg som beskrivs som ”Free 

Association Narrative Interview” av Hollway och 

Jefferson (2000). Detta är en kvalitativ metod för 

insamling och analys av intervjudata som betonar 

vikten av att göra uppföljningsintervjuer för att

utforska narrativen mer på djupet. I anslutning 

till varje intervju gjorde intervjuaren extensiva 

anteckningar om själva intervjuprocessen — vad 

som hade gått bra respektive dåligt, hur inter

vjuaren kände inför pojken under olika delar av 

intervjun etc. Intervjuerna var semistrukturerade 

men inriktade mot att uppmuntra pojkarna att 

uttrycka sig själva i ”narrativa” termer —  så fritt 

som möjligt, och att elaborera omkring frågor 

som var viktiga för dem. Intervjuaren (Rob 

Pattman —  en vit man) lade sig till med en 

informell stil för att försöka förstå pojkarnas 

liv genom att vara generellt positivt inställd 

gentemot dem.

Att sam konstruera maskuliniteter
När metod diskuteras framstår det ofta som 

om datainsamlingsprocessen är förhållandevis 

oproblematisk, och som att varje datainsamlings - 

tillfälle har en tydlig början och ett tydligt slut. 

M en faktum är att intervjupersonerna kommer 

in i forskningsprocessen med olika förväntningar 

och erfarenheter av olika positioner. Deras erfaren

heter, identiteter och den sociala kontexten har 

därför ett inflytande över deras deltagande.

Pojkarna kom till intervjusituationen med 

förväntningar på hur de skulle komma att bli 

positionerade, vilken position forskaren skulle 

ha och hur intervjun skulle vara. I viss utsträck

ning var dessa förväntningar färgade av hur 

deras lärare positionerade dem. M ånga lärare 

varnade oss vid upprepade tillfällen för att pojk

arna inte skulle vilja prata med oss och för att 

vi skulle komma att få problem att kontrollera 

dem. Inom ramen för intervjuerna relaterade
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pojkarna på flera olika sätt till hur de tidigare 

hade positionerat intervjusituationen. För det 

första, troligen beroende på att intervjuerna 

hölls i skolor och på så vis påminde något om 

klassrumsarbete, jämförde de intervjuerna med 

lektioner. Detta innebar bland annat att de för

väntade sig att forskaren skulle likna en lärare 

som ställde frågor till dem som vid ett muntligt 

läxförhör, för att bedöma deras prestationer. Vissa 

pojkar beskrev detta i sina redogörelser för hur 

de hade upplevt intervjuerna.

Paul\ Det är som när man har lektion det 
är en massa folk och läraren liksom säger åt 
dig vad du ska göra och du kan liksom inte 
prata sådär.

Maurice: Det var bra att prata om, liksom jag 
kan inte prata med lärare så här. Dom lyssnar 
typ aldrig.

För det andra framhöll vissa pojkar att de hade 

funderat över att deras narrativ kunde göra dem 

sårbara, eftersom de trodde att forskaren skulle 

rapportera in vad de hade sagt om det rörde något 

otillåtet. Detta var inte en tanke som kom från 

ingenstans. Som forskare var vi — för att få etiskt 

tillstånd för studien — förbundna att meddela 

pojkarna, lärarna och föräldrarna att intervjuerna 

var konfidentiella utom om de nämnde vissa 

saker. I ett brev vi skickade till pojkarna inför 

projektet skrev vi bland annat följande.

Vi kommer att ställa frågor om vad du tycker 
om att göra i skolan och på fritiden, om dina 
relationer till andra pojkar, flickor och vuxna 
som lärare och föräldrar, om dina förvänt
ningar inför framtiden och om eventuell 
oro som du känner. Det finns inga svar som 
är rätta eller fel och vi hoppas att du kom
mer att kunna besvara frågorna så fritt som 
möjligt. Vi vill klargöra att dina svar kommer 
att vara strikt konfidentiella. Men om fall av

missbruk eller extrem mobbing kommer till 
vår kännedom blir vi tvungna att rapportera 
detta till skolledningen.

Trots att vi skrev i brevet att vi inte skulle vara 

dömande eller värderande, och att vi skulle hålla 

förtroenden, tolkade vissa pojkar den myndiga 

tonen i den sista meningen på ett sätt som vi 

inte hade avsett. De positionerade därför sig 

själva som potentiellt sårbara om de var öppna 

i intervjusituationen. I intervjun från vilken det 

nedanstående utdraget är hämtat framstod en 

grupp 13-14-åriga pojkar från en privatskola först 

ganska spända. De skrattade nervöst allteftersom 

varje pojke presenterade sig själv. D et följande 

meningsutbytet som innehåller förväntningar 

på att intervjuaren skulle bete sig som en sträng 

lärare kommer från en senare del i intervjun.

Hicham: Jag trodde typ att du skulle fråga 
oss [Andy: Skumma] en massa, ja skumma 
frågor

Matthew: Ja, skumma frågor

RP: Som vad då för frågor?

Hicham: Jag vet inte jag trodde du skulle vara 
liksom helt allvarlig, som lärarna [Andy: Ja] 
[flera fnissar]

RP: Förlåt

Hicham: Jag trodde du skulle vara som våra 
lärare typ [Andy: Jättesträng] för liksom när 
jag läste brevet att du var öh någon doktor 
eller något sånt [fniss] ja [skratt]

Richard: Ja i ett mörkt rum å fråga såna där 
frågor [högt skratt] [tjugo frågor]

Hicham: Som min kusin läste en kurs i psyko
logi å hon sade liksom att alla hennes öh lärare 
på universitetet var typ helknäppa och så

Richard: Hon försökte bara skrämma dig

RP: Så du tycker inte att jag är skum?

Andy: Nä [ljudligt skratt]
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RP: Det var mycket vänligt av dig [flera 
skrattar]

Richard: Det är okej.

RP: Så, jag menar, vilken sorts frågor trodde 
ni att jag skulle ställa?

Richard: Jag vet inte [flera fnissar]

Andy: Riktigt, riktigt hemska [Colin: känner 
ni några flickor?] [skratt]

RP: Förlåt?

Flera: Känner ni flickor? [Matthew fnissar]

Hicham: I brevet skrev ni liksom att ni skulle 
rapportera vissa saker till ledningen, skol
ledningen

Matthew: Ja typ [fniss] röker eller dricker 
ni? Nåt sånt

Richard: Jag trodde det skulle vara liksom 
knarkar ni?

RP: Okej jag fattar.

Matthew:]Si och nej frågor.

Richard: Ja [”I do”] [ljudligt skratt]

RP: Ni sade ja, ni sade att ni trodde att jag 
också skulle fråga om flickor, och det gjorde
jag ju
Colin: Nja, nä inte, du frågade inte så mycket 
om dom

Richard: Inte typ vad man gör med dom 

RP: Aha, ni trodde att det skulle vara så? 

Matthew: Ja

RP: Så är det, var det bättre än ni trodde det 
skulle vara då?

Flera: Ja, ja

Matthew: Ja, mycket bättre

I det ovanstående exemplet utmålar pojkarna 

en tydlig bild av att de förväntade sig att inter

vjuaren skulle vara ”skum” eller sträng, och säger 

sedan hur överraskande ”normal” han visade sig 

vara. D etta berodde bland annat på att han inte 

ställde till problem för dem genom att ställa

frågor om huruvida de ”kände flickor” (vilket de 

verkade använda som en eufemism för sex) eller 

om droger. Sådana frågor utmärker en syn på 

ungdomstiden som hedonistisk och okontrollerad. 

A tt Hicham kom ihåg passagen i vårt brev som 

angav möjligheten att ”missbruk eller extrem 

mobbing” skulle rapporteras till skolledningen 

bevisar detta samt att vårt brev bidrog till att 

positionera dem i en oppositionell position i 

relation till auktoriteter. Detta är ett av de sätt 

på vilka maskulinitet ofta konstrueras.

Detta för oss in på det tredje sätt på vilket 

positionering ägde rum under intervjuerna; som 

en reaktion på forskarens medvetna strategi 

att förhålla sig till pojkarna som ”sociala ak

törer” genom att uppmuntra dem att tala om 

sig själva och andra på expansiva sätt. Detta 

öppnade möjligheten för dem att avbryta sin 

ursprungliga positionering av sig själva och 

forskaren. Denna dynamik förklarar varför alla 

pojkar (14 stycken) som sade sig föredra det ena 

individuella intervjutillfället framför det andra 

tyckte att uppföljningsintervjun var bättre; de 

kände till intervjuaren och vilken typ av frågor 

han skulle komma att ställa, och kände sig som 

subjekt (snarare än objekt) i studien.

Jerry: Jag tyckte bättre om den här än om den 
andra för jag visste hur det skulle vara. Jag var 
inte nervös och så... nu vet jag hur det är och 
det är ganska kul.

Kanoniska narrativ om  
maskulinitet_____________________

När vi analyserade pojkarnas narrativ byggde vi 

begreppsligt på en distinktion mellan vad Bruner
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benämner ”kanoniska narrativ” (allmänna his

torier om hur liv kan/bör levas i kulturen, som 

syftar till att legitimera vissa beteenden) och de 

”personliga narrativ”genom vilka en pojke gör sin 

egen specifika position begriplig. Denna distink

tion innebär inte att kulturellt och personligt ses 

som binära motsatser, utan uppmanar snarare 

till ett psykosocialt perspektiv. M ed en sådan 

utgångspunkt kan man särskilja de kanoniska 

narrativen om maskulinitet i pojkarnas berättelser. 

Alla pojkar konstruerade ett kanoniskt narrativ 

om maskulinitet som något som handlar om 

tuffhet, sportighet, att vara annorlunda än flickor 

och att stå i opposition till lärare och skolarbete. 

Andra kanoniska narrativ kan också återfinnas. 

D en gruppintervju som presenterades ovan 

illustrerar t.ex. två kanoniska narrativ som slår 

fast vad skapandet av maskulinitet innefattar i 

skolkulturen.

D et första handlar om att (vissa) vuxna inte 

har tillträde till vissa saker. De fruktade ju bland 

annat att intervjuaren skulle fråga om flickor, 

alkohol, rökning och droger och hade negativa 

förväntningar om vad som skulle efterfrågas i 

en studie om maskulinitet (och vad som skulle 

rapporteras om dem som individer).

D et andra kanoniska narrativet handlar om 

att göra motstånd mot lärarnas auktoritet. Detta 

illustreras av sättet på vilket de tillsammans 

skapade en berättelse om hur de hade förväntat 

sig att intervjuaren skulle ställa ”skummafrågor” 

och ”vara liksom helt allvarlig, som lärarna”.

En av fördelarna med att göra både grupp- 

och individuella intervjuer var att det både var 

möjligt att se pojkarna skapa kanoniska versioner 

av maskulinitet i gruppintervjuerna och att se hur

de positionerade sig själva i relation till kanon 

när de var ensamma. Nedanstående anteckning, 

gjord av intervjuaren, illustrerar skillnaderna 

mellan de narrativ som var möjliga i de olika 

typerna av intervjuer.

I gruppintervjun verkade han helt annorlunda, 
smart, uppåt, integrerad i gruppen. Han sade 
ljudligt, på ett skämtsamt sätt att han var 

”hårdast”. I den individuella intervjun var han 
nedstämd och allvarlig och pratade om att han 
var mobbad... för att han var liten, svag och 
hade glest mellan tänderna. Jag hade aldrig 
kunnat föreställa mig att en pojke som retades 
för att vara ”svag” skulle kunna vara så stojig 
och uppåt, och kunna säga med glimten i ögat 
att han var ”hårdast”.

Intervjuaren frågade: ”Varförpratade du inte om 

det i gruppintervjun ?” Svaret han fick var: ”För 

dom kan typ skratta efteråt och säga till andra som 

retas med mig att jag  har sagt det till dig ”

I de individuella intervjuerna kritiserade 

pojkarna ibland andra pojkar för att vara svåra 

att kommunicera med, aggressiva och okänsliga 

—  karaktärsdrag typiska för de kanoniska 

narrativ om maskulinitet som de ofta skapade 

i gruppintervjuerna. D et är här lockande att se 

det som att det är den mest sanna bilden som 

kommer fram i de individuella intervjuerna, 

medan gruppintervjuerna uttrycker ett konst

lat socialt spel. Om man tar sin utgångspunkt 

i narrativ analys och positioneringsteori blir 

tolkningen dock att pojken som citerades ovan 

helt enkelt konstruerar sig själv på olika sätt i 

olika situationer. Således är det irrelevant (i det 

här sammanhanget) huruvida han ser sig själv 

som mer autentisk i den individuella intervjun 

eftersom de olika kontexterna producerar olika 

subjektspositioner åt honom.
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Slutsats__________________________
Trots att intervjuer ofta betraktas som slutna 

system —  som tydligt avgränsade, påbörjade 

och avslutade händelser — visade det sig att 

pojkarna i den här studien tog med sig sina er

farenheter av tidigare positioneringar och sina 

förväntningar på intervjuaren och intervjun till 

forskningssituationen. Detta illustrerar i vilken 

stor utsträckning tal är kontextberoende. D et 

visar också på användbarheten av en forsknings- 

design som införlivar grupp- och individuella 

intervjuer i ett teoretiskt ramverk informerat 

av narrativ teori och positioneringsteori, när 

det gäller att förstå pojkars egna perspektiv på 

maskulinitet.

De flesta pojkarna menade att det var giv

ande och ”annorlunda” att bli intervjuade om 

sig själva. Detta fick dem att diskutera vad de 

hade förväntat sig av intervjuerna och det blev
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tydligt att de hade utgått från sin erfarenhet av 

skolan och således antagit att intervjusituationen 

var potentiellt hotande — de skulle kunna bli 

förödmjukade eller hotade i sin maskulinitet. De 

förklarade därför att de hade blivit överraskade 

av att en vuxen hade betraktat dem som sociala 

aktörer istället för att ”testa”, problematisera och 

förhöra dem. Pojkarnas berättelser indikerade 

att de positionerade sig själva på olika sätt under 

intervjuperioden allteftersom de blev bekanta 

med intervjuaren och hans frågor, och i takt med 

att intervjuaren lärde känna pojkarna alltmer och 

således kunde identifiera och diskutera frågor 

som var viktiga för dem. De olika typerna av 

intervjuer, och genomförandet av uppföljnings - 

intervjuer gjorde det följaktligen möjligt att 

analysera pojkarnas olika sätt att konstruera 

sig själva som maskulina i sina narrativ, och att 

finna motsägelser.
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