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Sammanfattning 

“Boys” är en webbaserad TV-serie som lades ut på SVT play hösten 2015. Serien följer två 

killar i 20-årsåldern och deras jakt på kärleken, deras relation till varandra och deras sökande 

efter en identitet. När serien introducerades fick den motta mycket medial kritik, som 

förlöjligade serien och deras framställning av maskulinitet.  

 

Syftet med denna studie har således varit att undersöka porträtteringen av homosocialitet och 

maskulinitet i “Boys”. I förlängningen har det även lett till att undersöka relationen mellan 

det maskulina och det feminina, för att titta på om och hur män kan gestalta femininitet, och 

vad konsekvenserna av detta i så fall blir.  

 

Studien är kvalitativt innehållsanalytisk. Metoden som använts har bestått av analysverktyg 

från Selby och Cowderys bok “How to study television”, med fokus på narrativanalys, men 

även med deras termer konstruktion och publik. De huvudsakliga teorier som använts har 

varit Yvonne Hirdmans teori om genussystemet, Connells teori om maskulin hegemoni samt 

Birds teori om homosocialitet.  

 

Resultaten från studien har varit att framför allt huvudkaraktärerna i serien “Boys” till viss 

del avviker från den traditionella hegemoniska maskuliniteten, och därmed frivilligt 

feminiseras. Eftersom att det feminina och allt som kopplats till det kvinnliga könet sorteras 

med lägre status än det maskulina är detta dels ovanligt, men också en förklaring till varför 

karaktärerna blev förlöjligade i media.  
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Inledning och bakgrund 

Dramaserien Boys lades upp på SVT play under hösten 2015 och riktar sig till ungdomar och 

unga vuxna. I “Boys“ får vi träffa vännerna Leo och Victor. De är två unga killar som bor i 

Stockholms innerstad. Serien följer deras liv under en vår och sommar, och fokuserar på 

relationen till vänner, familj, kärlek och tankar om framtiden. Serien sändes aldrig på någon 

av de markbundna kanalerna. På SVTs hemsida beskrivs Boys på följande sätt:  

 

“ ‘Boys’ är en skildring av två killar som söker en identitet i ett samhälle där 

mansrollen håller på att förändras. De drömmer om framgång, gränslös kärlek 

och passionerat sex – men vad händer om man misslyckas?”  

 

Serien fick stort medialt utrymme, mycket av det negativt. Svenska Dagbladets Adam 

Svanell skrev den 30 oktober 2015:  

 

“De senaste veckorna har en rafflande tävling pågått på kultur- och 

nöjessidorna: Vilken skribent tycker sämst om SVT-dramat ‘Boys’?” 

(Svanell, 2015 ) 

 

Kritiken handlade bland annat om att dialogen var dålig och att skådespelarinsatserna var 

undermåliga. Dessutom var ett förlöjligande av karaktärerna och deras maskulina roll något 

som var genomgående i tidningsartiklar. Det som från SVTs håll beskrevs som en förändrad 

mansroll blev i media beskrivet som  “odrägligt ängsliga, identitetssökande pojkar i unga 

manskroppar” (Fjellborg, 2015). Det som kritiserades och förlöjligades var alltså män som 

inte undvek, utan snarare med stolthet anammade ett till vissa delar feminiserat beteende.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur homosocialitet och maskulinitet gestaltas i 

SVT-serien Boys. Detta i avseende att identifiera hur och om dessa gestaltningar skiljer sig 

från de resultat som tidigare forskning och teorier i ämnet kommit fram till. I förlängningen 

syftar detta arbete även till att undersöka vad som är framför allt manligt, men även för att 
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möjliggöra en kontrastering till detta, vad som är kvinnligt, samt försöka identifiera och 

fokusera på hur makt och konventioner uppstår bland det manliga och kvinnliga inom ramen 

för mitt valda material.  

Frågeställningarna arbetet utgått ifrån är följande: 

- Hur porträtteras män och manlig vänskap i Boys?  

- Hur porträtteras mäns relation till kvinnor och det feminina? 

Avgränsning 

Detta arbete fokuserar på att undersöka homosocialitet samt maskulinitet. Flera teorier och 

ingångar än dessa skulle säkerligen vara intressanta att använda sig av, men kommer inte 

göras i den här studien på grund av arbetets givna omfattning. Alla avsnitt som finns av 

serien Boys vid skrivande stund kommer att användas som material, vilket innefattar en 

säsong à åtta avsnitt med en sammanlagd speltid på 129 minuter. 

Disposition 

Denna uppsats har inletts med inledning och bakgrund, där en kortfattad ingång getts till 

materialet Boys och dess kulturella sammanhang och reception i media. Efter denna 

disposition följer syfte, där detta specifika arbetets relevans för forskningen i stort förklaras 

och motiveras. Syftesdelen övergår till mina frågeställningar, som sammanfattar, tydliggör 

och avsmalnar syftet. På frågeställningarna följer avsnitt om tidigare forskning, där tidigare 

forskning som främst rör homosocialitet, men även maskulinitet, presenteras. Även tidigare 

forskning om maskulinitet i populärkultur presenteras. Tidigare forskning övergår till 

teoretiskt ramverk. Det teoretiska ramverket inleds med Yvonne Hirdmans teori om 

genussystemets principer. Sedan presenteras Connells teori om hegemonisk maskulinitet, 

därpå Birds homosocialitetsteorier från texten “Welcome to the men’s club”. Det teoretiska 

ramverket avslutas med DiAngelos teorier om Bromance, homosocialitet inom en viss 

populärkulturell genre. Sedan följer genomgång samt motivering av metodval och 

operationalisering för denna studie. Efter denna del följer en kortare genomgång av 

materialet, där en övergripande beskrivning av handlingen i TV-serien som analyseras finns 

med. På metoddelen följer analys, presenterad i fyra huvudteman. Uppsatsen avslutas med 
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slutsatser och diskussion, där en sammanfattning av resultat finns med, samt förslag till hur 

studien kan utvecklas för framtida forskare. I denna del riktas även kritik mot den egna 

studien.  

Tidigare forskning 

Homosocialitet  

Anja Hirdman går i sin avhandling “Tilltalande bilder” igenom hur homosocialitet 

uppkommit och dess roll i media. En medieform kan tänkas skapa ett “vi” med sin tilltänkta 

publik, mediet och publiken blir då en del av en gemenskap. Gemenskapen mellan individer 

av samma kön och medieformen skapar alltså en intimitet. Denna intimitet, gemenskap, 

“vi”-känsla är central för begreppet homosocialitet, som alltså syftar till relationen mellan 

individer av samma kön . Homosocialiteten bygger ofta på känslor av identifiering, och när 

dessa känslor inte infinner sig kan en enskild individ istället välja att identifiera sig med 

motsatt kön (Hirdman, A 2001:19). Ett fokus på male-bonding, alltså homosocialitet bland 

män, ligger i hur det manliga traditionellt sorterats högre än det kvinnliga, och hur därför 

både män och kvinnor varit mer intresserade av det som anses vara manligt, och män 

ointresserade av det som varit kvinnligt. Homosocialitet bland män bygger alltså på att män 

stimuleras och intresserar sig för det manliga, och undviker det lägre ställda kvinnliga 

(Hirdman, A 2001:20).  

 

Kvinnors roll kan istället vara bekräftande - män har den största makten, men kvinnor 

cementerar banden mellan dem. Kvinnor kan ses som “varor” i ett heterosexuellt förhållande, 

utan dem fungerar inte genusordningen som den ser ut idag, med mannen överordnad 

kvinnan. Hirdman fokuserar i sin studie på hur denna homosocialitet framställts i tidningar 

riktade till män respektive kvinnor. I tidningen hon undersökt som riktar sig till kvinnor, 

“Veckorevyn”, uppmuntras kvinnor till att locka till sig en man för att fylla det rum som 

lämnas tomt utan en man. Mannen blir nödvändig för att få status, all gemenskap som finns 

innan mötet med honom är obetydlig, endast han är riktig, det man väntar på och strävar efter 

(Hirdman, A 2001:269). De homosociala relationerna kvinnor emellan har mindre betydelse 

än de heterosociala, då det är genom de heterosociala relationerna som kvinnor får en 
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bekräftad social position (Hirdman, A 2001:270). Kvinnan får sin betydelse i förhållande till 

mannen (Hirdman, A 2001:271). I tidningar riktade till män fungerar relationen till det 

motsatta könet annorlunda, att titta på kvinnor är en homosocial handling. I herrtidningen 

“Fib aktuellt” tittar män på kvinnor, pratar om dem och tillskriver dem egenskaper. 

Relationen till kvinnor är alltså underordnad relationen till andra män. I tidningen som riktas 

till män är tävlan mot andra män, och vinsten för en enskild individ, ett nyckelelement. 

Kvinnors funktion i homosocialiteten som presenteras är främst att bekräfta mäns status 

mellan varandra (Hirdman, A 2001:274). Dessutom behöver pornografiska bilder på kvinnor 

existera i tidningen för att säkerställa mannens heterosexualitet. När homosocialiteten blir för 

stark riskerar den att tangerisera homosexualitet, en feminiserad  maskulinitet. De 

sexualiserade kvinnorna existerar för att garantera männens heterosexualitet (Hirdman, A 

2001:275). I “Fib aktuellt” menar också Hirdman att desto starkare maskulina homosociala 

band, desto starkare blir de traditionella könsordningarna. I “Fib aktuellt” beskrivs det 

maskulina som fulländat, i “Veckorevyn” är det feminina bristfälligt, något som behöver 

fixas, med målet att locka till sig en man.  

Män i heterorelationer 

Lina Paulsson tar i sin text ”Hon såg mig som en man, liksom” upp hur unga 

universitetsstuderande män skapar en maskulin identitet i heterorelationer. I sin studie 

intervjuar hon tio män och redovisar resultaten. Paulsson menar att vi, medvetet och 

omedvetet, jämför våra personliga narrativ med de narrativ som ges till oss via exempelvis 

populärkulturen, och att de narrativ som berättas ofta, exempelvis de om heterosexuell kärlek, 

alltså får större inverkan på hur vi ser på vår egna identitetsberättelse (Paulsson 2005:42).  

 

Situationer där männen i studien beskrev hur det var att vara man var ofta situationer 

baserade på heterosexualitet, det maskulina uppstod i samband med mötet med kvinnan, i 

relation till henne, där de fick möjlighet att agera man mot en kvinna (Paulsson 2005:43). Det 

som definieras som maskulint står alltid i motsats till det feminina, de manliga och kvinnliga 

egenskaperna behöver alltså se olika ut för att rollerna ska fungera (Paulsson 2005:44).  
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Männen i Paulssons studie ansåg alla, mer eller mindre, att det var viktigt att deras 

heterosexuella relationer fick dem att känna sig maskulina. Detta handlar delvis om att känna 

sig fysiskt överlägsen sin kvinnliga partner genom att vara större och starkare, men även om 

att ekonomiskt kunna bjuda på saker, samt att vara emotionellt trygg och samlad, någon för 

kvinnan att vara svag eller känslig inför. De relationer där respondenterna upplevde att de 

fick vara mycket maskulina upplevdes också ofta som mer positiva än heterorelationer där 

respondenterna känt sig mindre maskulina (Paulsson 2005:43).  

 

Flera av respondenterna i Paulssons arbete har upplevt att relationer börjat gå dåligt när deras 

förmåga att vara man i förhållande till kvinnan började gå dåligt. När ekonomi eller hälsa 

vacklade, eller annan otrygghet gjorde männen oförmögna att vara den stabila punkten var 

detta saker som ledde till att relationen inte längre höll. Paulsson kopplar detta till Butlers 

performativitetsbegrepp - att genus ständigt måste återskapas för att vara aktuellt. När 

männen inte längre kan vara maskulina fungerar inte längre den heteronorma uppställningen 

manligt - kvinnligt (Paulsson 2005:47-48).  

Mäns gråt och känsloyttringar 

I Birds text “Welcome to the men’s club” definierar Bird först vad hegemonisk maskulinitet 

är, och utför sedan en studie bestående av intervjuer om män och deras relation till varandra. I 

den studien fås resultat om gråt fram. Respondenterna i studien menar att tårar bland män inte 

anses vara socialt accepterat. De tror att män som gråter skulle hamna i utkanten av en social 

grupp, och att de är människor som inte förstår sociala koder (Bird 1996:126). Claes 

Ekenstam skriver dock i “En historia om manlig gråt” att mäns tårar inte alltid varit källa till 

obehag, utan att gråt i olika tidsepoker haft olika betingelser (Ekenstam 1998:50, 76-77).  

 

Den nutida inställningen till manlig gråt menar Ekenstam växte fram i samband med 

skapandet av den moderna maskulina rollen, vilket skedde till stor del under 1800-talet. Man 

uppmuntrar män till fysisk aktivitet för att skapa en maskulin kropp, annorlunda och 

separerad från den kvinnliga. Det manliga idealet är stark och behärskad, och män som 

innehar det gråter inte (Ekenstam 1998:110). Vid flertalet tidsepoker har det kvinnliga, det 

oresonliga och gråten kopplats samman - kvinnor gråter för att de inte kan kontrollera sina 
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känslor, de brister i självbehärskning. Det manliga måste ses dels som separerat från det 

kvinnliga, men även som bättre än det kvinnliga. Manliga och kvinnliga känslouttryck 

behöver därför vara annorlunda, ofta motsatta från varandra (Ekenstam 1998:52). Således har 

även gråt kommit att betraktas som kvinnligt samt ett tecken på svaghet, något som män bör 

stå över om de vill undvika att bli feminiserade och behålla sin sociala och maskulina status. 

En man ska inte uppvisa en kvinnas känslor, utan istället vara behärskad och kontrollerad 

(Ekenstam 1998:57, 67, 119).  

 

Ekenstam ger den amerikanske presidentkandidaten Edward Muskie som exempel på vad 

som i modern tid händer när män gestaltar feminina uttryck. Muskie var den ledande 

demokratiska kandidaten, men förstörde sina chanser genom att falla i gråt offentligt. Efter 

incidenten ansågs han svag och olämplig (Ekenstam 1998:120).  

Män på TV 

Spangler går igenom hur homosociala relationer gestaltats i populärkultur och specifikt på 

amerikansk TV genom historien. Genomgången börjar under 1950-talet, då Westernserier var 

det tydligaste exemplet på manlig vänskap. Vanliga teman som inkluderade vänskap var 

bland annat att hämnas åt vänner som blivit dödade eller skadade. Den manliga vänskapen 

bestod då ofta av en huvudkaraktär och en “sidekick”, men även den ensamma, starka, tysta 

mannen var vanligt förekommande. Starka händelser, som exempelvis att någon behövde 

rädda den andres liv, skapade band mellan karaktärerna, men saknade djupare intimitet än så. 

Männen pratade aldrig om sina känslor eller upplevelser (Spangler 1992:97-100).  

 

Under 1960-talet kom komedier, sit-coms och olika typer av varitér in i bilden. Dessutom 

kom de första serierna med inslag av polisdraman eller krig. Generellt var teman av män som 

arbetade tillsammans vanligt förekommande. Fortfarande bands männen samman av att de 

exempelvis räddade varandras liv, men även lugnare lunk och vardagssituationer syntes, där 

gemensam humor karaktärerna emellan skapade band. Uppvisande av intimitet mellan män 

var vanligt förekommande, men yttrades mest genom gester, handlingar och personligt 

uppoffrande, och inte genom förtroliga samtal. Männen verbaliserade inte sina känslor, 

varken med varandra eller med andra (Spangler 1992:101).  
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Under 1970-talet kom de första större amerikanska serierna som ifrågasatte amerikansk 

kultur. En av de mest kända av dessa var serien “M*A*S*H”. I “M*A*S*H” får vi se tidiga 

exempel på män som talar om känslor med varandra. Det kommer visserligen med visst 

motstånd, men vi får se exempelvis hur en av huvudkaraktärerna öppnar upp sig om känslor 

av skam och ånger inför att han varit otrogen mot sin fru, och möts av förståelse från den 

andre (Spangler 1992:103). Vidareutvecklingar av draman på arbetsplatser sker, där kollegor 

skapar intima band som påminner, både i närhet och dynamik, om de band som vanligtvis 

finns inom en familj (Spangler 1992:103).  

 

Under 1980-talet återgick gestaltningen av maskulinitet på TV till att bli mer konservativ. 

Familjedraman och actionserier blev vanliga, där den senare av de två drog flertalet 

paralleller till femtiotalets westernserier, framför gällande hur mäns umgänge porträtteras. 

Dock innehåller åttiotalets serier inte nödvändigtvis samma typ av emotionell avstängdhet 

som den som porträtteras under 1950-talet. De manliga huvudkaraktärerna i åttiotalets 

actionserier saknar ofta långvariga eller allvarliga relationer till kvinnor, vilket, likt 

westernserierna, möjliggör den maskulina vänskapen att kunna pågå utan att bli avbruten 

eller störd av potentiella kvinnor som kan vara ivägen. I actionserien “Magnum” är 

huvudkaraktären med samma namns svårighet att visa närhet gentemot hans närmsta, 

vännerna Rick och T.C., en del av hans karaktär. Relationen mellan de tre är mycket 

målinriktad - de vill alla återförenas med sin familj, som de på ett eller annat sätt blivit 

separerade från. Kroppsliga skador blir också något som de manliga karaktärerna i 

actionserier skapar en relation kring, de tävlar om vem som är mest skadad och det fysiska 

tjänar som en närhetsskapande faktor (Spangler 1992:107).  

 

I serier från samtliga årtionden är den avgörande faktorn för den maskulina vänskapen att 

män gör saker tillsammans, och därigenom sker ett skapande av vänskapsband, till skillnad 

från feminin vänskap där kvinnors varande tillsammans istället ofta är det som för kvinnorna 

samman (Spangler 1992:110). Män skapar traditionellt förbindelser mellan varandra genom 

krigszoner, genom att syssla med sport eller genom alkoholkonsumtion. Den här vänskapen 

saknar dock ofta emotionell intimitet männen sinsemellan (Spangler 1992:93). Mäns vänskap 

baseras på gemensamma intressen och aktiviteter, vilket även blir en stor del av deras 
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samtalsämnen. Män pratar även om kvinnor och svårigheter i livet, men med ett mycket 

samlat och kontrollerat emotionellt yttre (Spangler 1992:95). Den manliga vänskapen kan 

tyckas sakna delar av intimitet som ofta syns i kvinnlig vänskap, men som istället kan handla 

om andra typer av skapad samhörighet. Exempelvis kan förståelse för hur det är att vara man 

vara något som skapar band mellan män. Det är dock inte samma sak som intimitet, i den 

bemärkelse att den saknar visst emotionellt djup. De “säkra” sätten att umgås, genom 

exempelvis sport, har tydliga ramar och regler att följa, och blir alltså mindre utlämnande för 

de som deltar. Män är bra på att göra tillsammans, men mindre bra på att vara tillsammans 

(Spangler 1992:96).  

Teoretiskt ramverk 

Mitt teoretiska ramverk består av: 

Genussystemets två principer 

Yvonne Hirdman diskuterar hur det manliga och kvinnliga kan vara föränderligt - men ändå 

alltid existerar i motsats till varandra. Genussystemet kan förklaras som en ordningsstruktur 

för kön. Processer, fenomen och händelser kan sorteras in i systemet, och bildar strukturer. 

Genussystemet bygger på två grundläggande principer: dels en dikotomi mellan könen, där 

manligt och kvinnligt står emot varandra, och dels att det manliga alltid sorteras som högre än 

det kvinnliga (Hirdman, Y. 1988:51).  

 

Isärhållandet sorterar in en stor mängd företeelser i dikotomin manligt - kvinnligt. Hirdman 

framhåller att det är ett skapande som sker hela tiden, om kvinnor gör på ett sätt, känner på ett 

sätt, tycker på ett sätt, så blir det “kvinnligt”, och existerar i en motsats till det manliga, som 

gör på motsatt sätt. Kategoriseringen är ofta fördelaktig för män, det som sorteras in i en 

maskulin kategori har eller får i regel högre status än det kvinnliga (Hirdman, Y. 1988:52). 

Trots att det maskulina ofta sorteras in i högre status än det feminina är kvinnor i allra högsta 

grad med och skapar samt upprätthåller dikotomin. Både män och kvinnor lär sig förstå 

genussystemet, både från den större samhälleliga omgivningen samt genom personliga 

relationer och möten (Hirdman, Y. 1988:53).  
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Maskulin hegemoni 

Även inom könen kan en viss statusordning finnas. För att delvis förklara hur egenskaper 

inom ett kön ger olika status har Connell myntat begreppet hegemonisk makt. Connell 

framhåller att det är viktigt att inte se maskuliniteten som ett isolerat ämne, utan istället kunna 

sätta in den maskulina rollen i en vidare struktur. Connell har skapat kategorier av 

maskulinitet som går att använda för att kategorisera och analysera maskulina roller (Connell 

195:95). Connell menar alltså att asymmetri inte existerar enbart mellan kön utan även inom 

kön. Konfigurationsprocessen är enligt Connell det väsentliga - alltså inte hur statiska 

könsroller är, utan snarare hur de skapas. Hegemonin finns i korsningen mellan de kollektiva 

kulturella idealen och den institutionella makten. Hegemoni kan finnas på en strukturell nivå, 

utan att individens som tillskrivs hegemonin nödvändigtvis behöver identifiera sig med den 

på ett personligt plan (Connell 1995:101). Hegemonin är inte statisk - när villkoren för 

maskulinitet ändras gör även den maskulina hegemonin det. För att förstå vad som är 

maskulin hegemoni just nu behöver man även förstå vad som försvarar och stärker 

patriarkatet just nu, att visa och bibehålla auktoritet är även att visa och bibehålla sin 

hegemoniska ställning (Connell 1995:101). Även om få män lever upp till den normativa 

standarden för maskulin hegemoni på alla sätt tar alla män nytta av den hegemoniska 

ställningen gentemot kvinnor. Låg maskulin status är traditionellt nästan alltid lika med 

kvinnliga egenskaper, eller annan sammanblandning med kvinnlighet (Connell 1995:103). 

Att vara innehavare av maskulin hegemoni är inte en fixerad karaktärstyp, utan snarare att vid 

en viss tidpunkt gynnas av en process (Connell 1995:105).  

Homosocialitet 

Homosocialitetsteorier berör hur vänskap formas och upprätthålls inom ett kön. Bird 

utvecklar i sin text “Welcome to the men’s club” Connells tidigare teorier om maskulin 

hegemoni, och uppfinner nya sätt att förstå dessa. Bird menar att homosocialitet alltid 

uppmuntrar, och därmed bibehåller, den maskulina hegemonin, genom att den trycker undan 

alternativa maskulina ideal. Homosocialitet förstärker alltså inte enbart social 

könssegregation, utan skapar även segregation inom det maskulina via sociala grupperingar 

som distinktionerar hegemonisk maskulinitet kontra icke-hegemonisk maskulinitet. Genom 
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homosocialitet cementeras maskulina roller och hegemoni, eftersom egenskaper som 

stämmer överens med hegemoniska ideal lyfts fram, samtidigt som andra egenskaper eller 

incidenter undangöms. När egenskaper som går emot den hegemoniska maskuliniteten 

undangöms, både hos den enskilda individen och hos större grupper av män, går den 

hegemoniska maskuliniteten outmanad och därmed också oförändrad (Bird 1996:121). På 

liknande sätt fungerar de män som på tydliga sätt distanserar sig från hegemoniska 

maskuliniteter - distanseringen betraktas som en individs personliga missnöje snarare än ett 

symptom på större strukturella problem för maskuliniteten, och det hegemoniska fortsätter 

därmed outmanat (Bird 1996:123).  

 

Tre viktiga aspekter för att förstå maskulin hegemoni är enligt Bird:  

- Emotionellt frigörande och avståndstagande. Unga män frigör sig från sin mamma 

och baserar den egna identiteten på att de är motsatsen till det hon är. 

Identitetsskapandet blir alltså i allra högst grad det maskulina kontra det feminina 

(Bird 1996:121). Det emotionella frigörandet innebär alltså att män undviker att prata 

om känslor, eller ens erkänna att de har känslor. Att uttrycka känslor signalerar 

svaghet, och det  signalerar kvinnlighet. Genom emotionellt lösgörande behåller män 

den maskulina hegemonin gentemot kvinnor (Bird 1996:125).  

- Konkurrenskraft, som skapas och upprätthålls i mötet med andra män. Kampen 

mellan de manliga individerna övertar den enkla individualismen.  

- Sexuell objektifiering av kvinnor. Genom den sexuella objektifieringen av kvinnor 

kan män skapa ett band med varandra, och detta band är baserat på att de gemensamt 

är överlägsna kvinnor (Bird 1996:121).  

 

Bird gör skillnad på könsroll och könsidentitet. Könsrollerna är något relativt statiskt, 

konkreta handlingar som förknippas eller förväntas av antingen män eller kvinnor. 

Könsidentitet är istället processen där mening tillskrivs olika individer genom social 

interaktion. Genus är alltså relativt, och skapas hela tiden, men stabiliseras allt mer allt 

eftersom vi samlar på oss betydelse under en längre tid. Kunskap vi får kan antingen förstärka 

eller försvaga vår tidigare förförståelse av genus. Samtliga män har en egen bild av sin 

maskulinitet - delar av den kan stämma överens med den hegemoniska, andra inte. Idéer om 

den ideala maskuliniteten kan för män vara antingen en internaliserad del av honom som 
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individ, eller något som erkänns existera utanför honom. Män kan alltså både förstå och 

uppleva de maskulina ideal som de tillskrivs (Bird 1996:121-123). Detta skapar en 

individuell maskulin identitet för varje man, en kombination av den maskulinitet han innehar 

och den han förstår genom ett gemensamt socialt skapande. Den internaliserade 

maskuliniteten som skapar en gemensam förståelse för vad som är maskulint blir också ofta 

den hegemoniska maskuliniteten, eftersom att det är den som erkänns av män utan att behöva 

specifikt påtala att det är maskulint. I manliga homosociala relationer finns ofta motvilja att 

vidkännas att maskulinitet och könsnormer finns (Bird 1996:122). Även i kretsar med 

feministiska förtecken, där nya maskulina ideal existerar, finns fortfarande spår av den 

hegemoniska maskuliniteten. Många innehavare av icke-hegemoniska maskulina egenskaper 

ser sig själva som något annat än vad riktiga män egentligen ska vara (Bird 1996:127).  

Bromance 

En vanlig gestaltning av homosocialitet inom populärkulturen är bromance, en särskilt god 

vänskap mellan två (i de absolut flesta fall) straighta män. Termen blev populär en bit in på 

2000-talet, och syftar ofta till en specifik genre av komedi.  

 

Männen som inkluderas i termen bromance uppvisar ofta stark intimitet inför varandra, på de 

flesta plan utom på det sexuella (DeAngelis 2014:1). Det traditionella bromancenarrativet 

syftar till att tillåta män att vara intima utan att en potentiell homosexuell relation skall 

kännas som en rimlig utveckling av deras vänskap (DeAngelis 2014:2). Män involverade i en 

bromance är alltid mer än bara vänner, men deras relation är aldrig av sexuell karaktär, de 

kan till och med ha en till viss del fysiskt intim relation utan att riskera att misstas för att vara 

homosexuella (DeAngelis 2014:3). Artisten Nigahiga skrev år 2012 en låt med namnet 

Bromance, som sammanfattar begreppet relativt tydligt: 

 

 “Bromance, nothing really gay about it 

Not, that there's anything wrong with being gay 

Bromance, Shouldn't be ashamed or hide it 

I love you in the most heterosexual way” (See 2012) 
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Bromance som grepp fungerar eftersom att vi lärt oss dess funktion. På samma sätt som vi 

lärt oss att identifiera ett narrativ där två karaktärer träffas och blir kära, har vi lärt oss att den 

maskulina homosociala relationen inte utvecklas på samma sätt. Homosocialiteten mellan 

män kan blir hur stark som helst, och hur intim som helst, men avbryts alltid innan 

utvecklingen av handlingen lett till homosexuell kärlek (DeAngelis 2014:3).  

 

Kvinnans roll i en bromance är framför allt att existera som ett heterosexuellt alibi för de 

manliga vännerna. Två män som är vänner kan uppvisa intimitet gentemot varandra, både 

fysiskt och emotionellt, eftersom att de är heterosexuella. Heterosexuella yttringar och 

handlingar blir nödvändiga för att männen ska ha möjlighet att behålla sin maskulina plats, 

men även för att deras bromance ska kunna fortgå (DeAngelis 2014:13). Dessutom fyller 

kvinnan ofta en narrativt viktig roll, hon är nämligen den som för handlingen framåt. Det 

anses ligga i kvinnans natur att sträva emot ting såsom att gifta sig och skaffa barn, medans 

mannen behöver stå mot henne. Ofta behöver kvinnan kringgås eller luras för att männen ska 

kunna umgås ostört (DeAngelis 2014:12).  

 

Vi kan alltså se att homosocialitet fyller två huvudfunktioner: Att tillåta maskulin intimitet, 

samt begränsa hur denna intimitet utvecklas. Intimiteten kan således fortsätta fungera inom 

de heteronormativa ramarna (DeAngelis 2014:12). 

 

Metod och material 

Selby och Cowdery tar i sin bok How to study television (1995) upp olika aspekter eller 

perspektiv att utgå ifrån vid analys av TV-serier. Dessa är konstruktion, publik, narrativ, 

kategori/genre och förmedling/form. För detta arbete är somliga av dessa aspekter av större 

värde än andra. Fokus kommer att ligga på narrativ, konstruktion och publik.  

Narrativ 

Händelserna och utvecklingarna i en TV-serie kan ofta kännas logiska och naturliga, men är 

egentligen resultatet av en narrativ konstruktion. Eftersom att tittaren själv inte har någon 

makt över hur saker i medietexten utvecklar sig upplevs narrativet ofta som självklart, 
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oundvikligt. Egentligen är narrativet noggrant konstruerat och inte alls naturligt. Skapandet 

av narrativet får vissa saker att framstå som naturliga och självklara, samtidigt som annat 

effektivt kan döljas eller väljas bort (Selby, Cowdery 1995:6).  

 

För att analysera narrativet använder sig Selby och Cowdery av tre nivåer. Den första nivån 

är den deskriptiva nivån. Där klarläggs vad som händer i medietexten. Det som faktiskt 

bevittnas och nyckelelement i handlingen lyfts fram. Tidsperiod, miljö och typ av berättelse 

faller även in här.  

 

När detta klarlagts kan den explicita nivån börja analyseras. På den explicita nivån kan 

slutsatser dras som inte sägs rakt ut, utan det som sägs mellan raderna. Vad brukar den här 

typen av händelse/karaktär/livsstil representera eller symbolisera? Vanliga konnotationer och 

kulturella fenomen förstås och kartläggs (Selby, Cowdery 1995:31-32). Den tredje nivån har 

Selby och Cowdery valt att kalla den implicita nivån. På denna nivå får författaren själv lägga 

fram förslag till ideer, med målet att kunna uttolka eventuella implicita eller dolda meningar i 

narrativet. Att koppla ihop de huvudsakliga temana som presenteras i narrativet med 

motsvarande samhälleliga värderingar kan vara ett sätt att göra detta. Exempel på sådana 

teman är romans, karriär, framgång etc (Selby, Cowdery 1995:33-34).  

Konstruktion 

Begreppet konstruktion används här för att beskriva hur en medietext och innehållet i den är 

konstruerat, och alltså innehåller en specifik kulturell kod (Selby, Cowdery 1995:13). Val 

som andra gör, exempelvis fotografens vinklar eller producentens val av inspelningsplats kan 

förstås som koder, som gemensamt skapar ett mediespråk. Dessa val påverkar i slutändan 

resultatet och i allra högsta grad hur vi uppfattar medietexten. Olika koder bär med sig olika 

tidigare förförståelser och koder. Mjukt fokus kan exempelvis föra med sig en drömsk eller 

romantisk känsla, medan snabba klipp och underifrån perspektiv kan ge hårdare och mer 

dramatiskt intryck (Selby, Cowdery 1995:14-16).  

 

Vi kan alltså säga att verkligheten i medietexter är konstruerad av val, medvetna eller 

omedvetna, från olika delar av produktionen. Delar av dessa är faktorer som kommer utifrån, 
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exempelvis ekonomiska eller samhälleliga konventioner. En TV-produktion är nästan alltid 

en del av en industri eller ett företag och har alltså ekonomiska och andra aspekter att ta 

hänsyn till. Dessutom behöver serien förhålla sig till vad som anses vara korrekt och riktigt i 

samhället i stort.  

Publik 

Publik, eller mottagare, är enligt Selby och Cowderys metod ett sätt att förstå hur medietexten 

saknar en fixerad mening, utan att den istället tolkas på olika sätt av olika publiker. Att 

identifiera och förstå den tilltänkta målgruppen är kanske det viktigaste i denna del (Selby, 

Cowdery 1995:22). Frågor att ställa till sig själv kan vara, vad är målgruppens ålder, kön, 

ekonomiska status, klassbakgrund, utbildningsbakgrund etc. Dessa demografiska variabler 

kan hjälpa till att förstå vem den tilltänkta tittaren är, och därmed också varför vissa val gjorts 

gällande seriens produktion.  

 

Antaganden om mottagargrupper blir dock lätt godtyckliga. Alltför ofta bygger de på 

författarens förutfattade meningar om vad som exempelvis signalerar en viss klass. Att 

samtliga inom en viss samhällsklass skulle bete sig likadant, och att detta beteende skiljer sig 

totalt från andra samhällsklassers beteende, stämmer såklart inte. Istället för att använda stora 

och kanske förlegade begrepp så som arbetar-, medel- och överklass, kan identitet baserat på 

attribut användas för att förstå målgruppen. Vi kan alltså identifiera attribut och idéer i 

medietexten och på så sätt få en tydligare bild av publiken, än genom att endast undersöka 

exempelvis klass och ålder (Selby, Cowdery 1995:24-25).  

Operationalisering 

Teman till analysdelen skapades utifrån teorier och tidigare forskning samt innehållet i serien 

för att skapa struktur, samt för att kunna besvara och uppnå frågeställningar och syfte, sedan 

placerades scener ur hela serien in i de olika temana. Vissa scener finns med i flera olika 

teman, men med olika ingångar. De teman som valts ut har varit relativt öppna, och har 

därför fungerat bra att använda genom hela analysarbetet, men en medvetenhet om att de 

eventuellt behöver ändras eller justeras allt eftersom arbetets gång har funnits. Seriens totala 

speltid är så pass kort att majoriteten av scenerna omnämns i analysen, och inget noggrannare 
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urval av scener än så har alltså gjorts. Efter det återkopplas och applicerades teoretiskt 

ramverk och tidigare forskning med hjälp av begrepp från “How to study television”, framför 

allt delen om narrativanalys. Vid operationaliserandet av metoden separeras inte de nivåer 

som av Selby och Cowdery beskrivs som den explicita och den implicita nivån, då de liknar 

varandra och i detta arbete inte på ett fördelaktigt sätt kan delas upp.  

Material 

Serien Boys består av åtta avsnitt. Avsnitten är mellan 15 och 17 minuter långa, den 

sammanlagda speltiden för alla avsnitt är 129 minuter. Serien i sin helhet motsvarar alltså 

ungefär en klassisk spelfilm. Jag kommer i min analys ta med delar från samtliga avsnitt. 

Handling 

Serien fokuserar på de två kompisarna Leo och Victor, 20-någonting år gamla. I första 

avsnittet hoppar Victor av Handelshögskolan för att kunna flytta in med Leo och satsa på 

deras gemensamma musikprojekt. Victor är intresserad av tjejen Alice, men är osäker på 

hennes känslor för honom. Leo försöker få en spelning för sin och Victors musikduo på 

klubben Trädgården. Bokaren på Trädgården är tjejen Ellie. Leo och Ellie klickar bra, och 

bestämmer sig efter ett mycket kort försök till romans att de passar bäst som vänner. 

 

Victors vän Sam uppmanar Victor att låta hans kompis, producenten Bassi, få göra en remix 

av deras låt. Victor vill träffa Alice på kvällen, men låter sig bli övertalad av Sam till att 

istället träffa Bassi för att prata om musiken. Mötet med Bassi drar ut på tiden och kvällen 

slutar med att Victor inte kommer in på klubben där Alice befinner sig.  

 

Ellie bestämmer sig för att boka in en spelning åt Leo och Victor. För att fira går de till en 

nattklubb, där Victor och Alice delar sin första kyss. Leo försöker ragga upp tjejen Lovisa 

men misslyckas.  

 

Några dagar senare hör Alice av sig till Victor och frågar om de ska gå på museum. Victor 

blir glad och säger ja. Efter museibesöket delar de två en kyss, men Alice berättar att hon inte 

vill vara i en relation med någon just nu. Victor ljuger och säger att han känner samma sak, 
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och de två går och äter. Samtidigt sitter Leo på klubben Trädgården, där han återigen springer 

på Lovisa. De två umgås och kvällen slutar med att de båda åker hem till Lovisa.  

 

Bassi spelar upp sin remix av Leo och Victors låt, och Leo och Victor är mycket missnöjda. 

Bassi blir upprörd av kritiken och Leo och Victor lämnar Bassis studio. Leo och Victor delar 

sedan på sig: Victor åker hem till Alice, samtidigt som Leo och Lovisa träffas. Lovisa 

förklarar att hon ska åka iväg till Sydamerika för att volontärarbeta inom en snar framtid.  

 

Dagen då Leo och Victors spelning på Trädgården ska äga rum kommer, men spelningen går 

inte som de tänkt sig. Leo blir upprörd och åker hem till Lovisa. Leo och Lovisa blir osams 

efter att Leo frågat om hon tittar på porr, och han åker hem. Hemma har Victor städat hela 

lägenheten, och han blir upprörd när Leo kommer hem. Stämningen som varit dålig redan 

innan efter den misslyckade spelningen blir ännu värre och ett stort bråk drar igång. Ellie 

hamnar mellan de två, och hon försöker medla och samtidigt ta itu med de båda killarnas 

respektive kärleksproblem. Leo är fortfarande upprörd över porren, men har dåligt samvete 

över sitt beteende och vill försöka lösa saker med Lovisa. Victor blir inbjuden till Alice 

vernissage, men väl där ser han Alice kyssa någon annan. Alice och Victor pratar och Victor 

säger att han äntligen förstår att hon inte vill vara ihop.  

 

Leo stöter på Bassi av en slump och de pratar igenom sitt tidigare bråk och löser sin osämja. 

Leo åker hem till Lovisa och de pratar igenom sitt bråk. De bestämmer sig för att inte vara 

osams längre, men Lovisa åker ändå iväg till Sydamerika.  

 

Serien avslutas med att Leo och Victor åker ut till Ellie och hennes vän Julian till ett hus på 

landet. Leo och Julian jobbar igenom Leos ångest, och Victor och Ellie inleder en romans.  

 

Analys 

Relation till varandra 

I detta inledande analystema kommer fokus att ligga på Victor och Leos relation.  
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Victor och Leos intimitet gestaltas på många olika nivåer. De är både känslomässigt nära 

varandra, men även fysiskt. De pratar om allt och de badar badkar tillsammans. Deras 

intimitet finns på alla nivåer utom den sexuella. Deras heterosexualitet möjliggör det 

homosociala narrativet. De kan komma varandra riktigt nära utan att tittaren behöver oroa sig 

för att de två ska gå över gränsen och agera ut homosexuella handlingar, och på så sätt totalt 

ändra narrativets riktning. Heterosexualiteten innebär att berättelsen kan handla om två män 

och deras jakt på identitet och kärlek, snarare än deras eventuella känslor för varandra. Vi ser 

hur, likt DiAngelo beskrev det, homosocialiteten på TV både möjliggörs och begränsas utav 

heterosexualiteten (DiAngelis 2014:12-13). 

 

Spangler har, som tidigare nämnts, diskuterat hur män genom TV-historien fått utrymme att 

göra tillsammans, men mindre utrymme till att vara tillsammans. Boys är eventuellt ett 

undantag till detta. De flesta scener med de båda huvudkaraktärerna Leo och Victor består av 

samtal, ofta i det egna hemmet. Det sysslolösa varandet som enligt Spangler varit reserverat 

för kvinnor äger i Boys rum hela tiden. Även deras aktiviteter, som skulle kunna ses som ett 

görande, får ofta ett intimt känslouttryck som konsekvens (Spangler 1992:96). Flertalet 

exempel på Leo och Victors varande tillsammans utspelar sig i lägenheten. I avsnitt sex är de 

på balkongen, röker marijuana och pratar om sina respektive relationer. Samtalen är 

avslappnade och öppenhjärtiga, och berör bland annat hur de upplever sex i sina relationer, 

men även hur de är villiga att ändra på sig själva och sina rutiner och levnadsmönster för att 

få sina respektive kärleksrelationer att fungera. En annan aspekt av Leo och Victors varande 

är när de skapar musik. När män tidigare använt exempelvis sport för att kunna uppleva 

fysisk och emotionell närhet utan att behöva vara verkligt intima blir killarna i Boys aktivitet 

snarare motsatsen till detta, genom musiken hittar de ytterligare nivåer att vara nära och 

intima med varandra, och kan dela med sig av detaljer om sig själva som de kanske annars 

hade haft svårt att nå fram till. Musiken tvingar männen att vara intima, till skillnad från 

exempelvis sport, som på många sätt fungerar som en säkerhet för att en viss nivå av intimitet 

inte ska behöva verbaliseras (Ibid).  

 

När Leo och Victor haft ett mindre tjafs i avsnitt tre, löser det sig genom att Victor kommer 

in till badrummet, där Leo ligger i badkaret. Victor ber om ursäkt och förklarar att han är 
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känslig eftersom att han upplever en otrygghet i relationen till Alice. Han förklarar att han 

upplever att hon är mycket coolare än vad han är. Leo svarar genom att påstå att de också är 

coola, och uppmanar sedan Victor att hoppa ner i badet tillsammans med honom. Victor är 

först tveksam. Leo däremot är mer öppen inför att upplevelsen kan föra de två närmare 

varandra, “Vi har ju aldrig badat tillsammans tidigare”. Väl i vattnet öppnar Victor upp sig 

om att han haft mycket komplex över storleken på sin penis, eftersom att han var sen in i 

puberteten. Leo svarar genom att kolla på Victors penis och konstatera att den “är jätteschysst 

ju”. Victor tittar sedan på Leos penis, samtidigt som Leo konstaterar att deras penisar är 

ungefär jämnstora, “Min kanske är lite längre, men din är fan bredare”. Victor är uppenbart 

nöjd över konstaterandet. Leo erkänner sedan att även han haft komplex över storleken på sin 

penis, och att han önskat att den var lite bredare. Badkarsscenen är ett tydligt exempel på de 

olika nivåer av intimitet som Leo och Victor uttrycker sinsemellan. Vi har dels den fysiska, 

de är så nära varandra de kan vara, i ett badkar, nakna. De tittar på varandras könsorgan och 

pratar om dem. Samtidigt blottar de sina känslor, berättar om osäkerheter de känt och känner. 

Den andre bekräftar, lyssnar, försäkrar om att osäkerheten inte är något att bry sig om. Det är 

intimitet som män inte vanligtvis gestaltar, roller vi är vana vid att se kvinnor i. 

 

Efter den misslyckade spelningen i avsnitt sex följer ett längre bråk mellan Leo och Victor. 

Victor är upprörd över deras otrygga levnadssituation, där de står utan finansiell trygghet och 

över att det bara är han som städar och gör fint hemma, utan att Leo uppmärksammar det. 

Leo å andra sidan är arg över Victors brist på tilltro till att saker ska lösa sig, och över Victors 

osäkerhet över bandet, som han hotat att hoppa av. Victor tycker att Leo saknar empati, 

medans Leo tycker att Victor är tjatig, och att han ska lämna honom ifred. Efter att de skrikit 

på varandra en kort stund övergår bråket till att bli mer fysiskt, de knuffas och brottas något, 

men något riktigt slagsmål utbryter aldrig. Istället klipps till en scen där de båda sitter på 

balkongen och pratar. Närheten till den hegemoniska maskulinitet fanns, men de som skapat 

serien valde att inte ta det spåret. Istället valde de att gå åt ett annat håll, och sätta sina 

karaktärer i annan situation, där de får sluta göra och istället vara tillsammans. Konflikten 

blir inte upplöst, men lugnar ner sig.  

 

Vänskapen mellan Victor och Leo följer på många sätt det traditionella bromance-narrativet, 

även om genrerna skiljer sig. Deras egna relation till varandra fortgår, men påverkas och 
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hotas av deras heterosexuella möten utanför relationen, som tvingar dem att ändra på sig, 

foga sig efter samhälleliga normer och anpassa sig efter att leva i relation till andra 

(DeAngelis 2014:12). Dessa regler existerar inte riktigt på samma sätt när det bara är de två. 

När det bara är Victor och Leo behöver de inte städa, äta eller sova enligt konventioner, utan 

kan istället experimentera med droger och skapa musik på nätterna. Dessa element försvinner 

delvis i möten med en potentiell heterosexuell partner - Leo går hem tidigt från klubben för 

att kolla film med Lovisa i avsnitt sju, samtidigt som Victor ägnar sig åt sin personliga hygien 

inför ett museibesök med Alice i avsnitt fyra. Dessutom kan vi se hur Leo och Victors 

vänskap tryggas av deras heterosexualitet. När de sitter nakna tillsammans i ett badkar och 

tittar på varandras penisar blir vi som tittare aldrig misstänksamma över att de kanske har 

romantiska känslor inför varandra, eftersom att de båda pratar om relationer till tjejer 

samtidigt. Deras heterosexualitet möjliggör, som DiAngelis tidigare uttryckt, dels att den 

homosociala intimiteten fördjupas, men samtidigt att den begränsas så att ett homosexuellt 

narrativ omöjliggörs.  

Relation till kvinnor 

I detta analystema kommer huvudkaraktärerna Leo och Victors relation till kvinnor och 

femininitet beröras, samt kontrasteras mot andra manliga karaktärers relation till kvinnor och 

femininitet.  

 

En del av hur homosocialiteten fungerar berör vad män pratar om med varandra. Att prata om 

tjejer är en av de saker som ansetts vara okej. Enligt Bird kan homosocialitet byggas och 

förstärkas av en distansering till kvinnor, och ett sätt att uppnå detta är genom sexuell 

objektifiering. Victor och Leos samtal om kvinnor innehåller dock få eller inga 

objektifierande element. När de pratar om kvinnor består deras samtal snarare utav analys av 

sms, som i avsnitt ett när Victor smsar med Alice och frågar Leo: “ska jag skriva kram?”. Att 

Victor inte på något sätt nedvärderar eller sexualiserar Alice när han pratar om henne, utan 

istället väljer att analysera hennes beteende är en feminisering av ett traditionellt maskulint 

beteende, och det är ett avsägande av makt. Victor ger Alice makt i och med att han tillåter 

hennes sms och i förlängningen hela hennes person att ta fram hans egna osäkerhet. Att som 

man anamma traditionellt kvinnliga beteenden och känslouttryck förknippas vanligtvis med 
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ett maskulint förvekligande, men det är inte något som verkar bekomma varken Leo eller 

Victor. Att som kvinna anamma ett typiskt maskulint beteende kan ses som ett försök till att 

höja den egna statusen, men när en man gör detsamma med ett kvinnligt beteende blir 

resultatet annorlunda, då det kvinnliga sorteras som lägre än det manliga. Att Victor 

analyserar ett sms på ett traditionellt kvinnligt sätt är ett frivilligt maskulint förvekligande. 

Att Victor och Leo gör det tillsammans är också ett exempel på hur män gestaltar feminitet, 

något som ofta undviks att gestalta då det riskerar att underminera den hegemoniska 

maskuliniteten, om inte syftet är att förlöjliga dessa (Bird 1996:122) .  

 

Alice och Victors relation innehåller fler exempel där Victor själv sätter sig en position som 

riskerar att feminisera honom. När de två går på museum i avsnitt fyra kommenterar Victor 

att många av bilderna är tagna utav män med nakna kvinnor som objekt, “Det känns väldigt 

såhär, klassiskt mans blick på nakna brudar överallt hela tiden”. Victor väljer att ta avstånd 

från det traditionellt maskulina i ett försök att närma sig en positiv heterosocial relation. Det 

landar eventuellt inte som förväntat när Alice svarar “Du gillar inte naket, nakna brudar?”. På 

detta sätt blir Victors maskulinitet ifrågasatt två gånger, dels det egna dekonstruerande, men 

även ifrån Alice. Alice fortsätter att skämta om att Victor “[...] kanske skulle levt på den tiden 

då kvinnor hade lager på lager fast det var sommar”. Det är tydligt att Alice skämtar med 

Victor, men hans beteende har fått konsekvenser i deras maktbalans. Victors bristande 

porträttering av maskulinitet resulterar även i ett bristande bibehållande av hegemoni. När 

Victor slutar vara maskulin slutar han även inneha det maskulina överordnandet gentemot det 

feminina.  

 

När Alice i ett senare avsnitt bjuder hem Victor för att fixa något i hennes lägenhet kan vi se 

hur de båda gestaltar klassiska heterosexuella roller. Alice försöker sätta upp en lampa i sitt 

halltak, men då hon inte lyckas eftersom att hon är för kort får Victor vara den praktiske, den 

trygge, som sätter upp en lampa åt en kvinna. Alice verkar dock inte vara helt nöjd med att 

behöva be om hjälp, utan är kontrollerande igenom processen och försöker att inte ge upp sin 

position som kunnig om hemmafix genom att använda facktermer och förklara för Victor vad 

de olika delarna heter och hur de fungerar. Alice återtar sedan makten från Victor genom att 

föreslå att de ska kolla på en dokumentär, och sedan gränsla honom och ge honom kyssar.  
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När Victor och Alice relation inte utvecklas så som Victor hoppats flyr Victor hem till 

mamma. Enligt DeAngelis teori om vad kvinnor erbjuder som inte går att fås igenom de 

homosociala relationerna är trygghet och återkoppling till ett stabilt normativt liv kvinnors 

huvudsakliga funktion. Tryggheten och återkopplingen till någon sorts “riktig värld” gick 

honom förlorad i det misslyckade försöket till heterosexuell monogami. Victor fick istället en 

variant av detta genom att åka till familjehemmet.  

 

Leos potentiella romantiska och sexuella relationer ser lite annorlunda ut. Leo är mer 

reflekterande över hur han kan inta en mer jämställd roll i sitt möte med kvinnor, i jämförelse 

med Victor som snarare naturligt faller in och känner sig trygg i feminint kodade positioner 

och roller. I avsnitt ett gör Leo ett försök till att söka kontakt med två tjejer på en bar genom 

att vinka lite till dem. Vinkningen går inte riktigt hem, och tjejerna skrattar åt honom, men 

bjuder honom ändå till att sitta med vid bordet. Att bli skrattad åt, eller på andra sätt avvisad i 

ett försök till praktiserande av maskulinitet, är ett sätt att få låg maskulin status. Vi som tittare 

får lära oss att Leos syfte med kontaktsökandet till kvinnorna inte nödvändigtvis var att 

befästa sin maskulina roll i förhållande till kvinnorna, utan att han snarare var ute efter 

gemenskap och ett potentiellt sexuellt möte. De sexuellt objektifierande dragen som enligt 

Bird är av stor vikt för att upprätthålla en maskulin position är något som Leo aktivt 

undviker.  

 

Leos kärleksintresse Lovisa introduceras i avsnitt tre. Leo gör ett försök till att söka kontakt 

med henne när de är ute på en nattklubb, men likt i avsnitt ett, uppskattar inte Lovisa Leos 

metod. Leo försöker att locka Lovisa till sig genom att sträcka ut tungan och dra den mot sig, 

som i en vinkande rörelse. Lovisa går fram till Leo, frågar varför han gjorde så, och menar på 

att det var ett dåligt sätt att närma sig någon. Leo hade, återigen, kunnat bli sårad eller 

upprörd över att Lovisa inte uppskattat hans sätt att söka kontakt, men blir nu istället bara 

ledsen när hon går.  

 

Leo och Lovisas blir osams efter att Leo frågat Lovisa om hon tittar på porr. Lovisa berättar 

att hon inte gör det så ofta, men att det händer. Leo frågar Lovisa vad hon tittar på, och hon 

berättar att hon ofta tittar “på vanliga grejer, typ biffiga killar som sätter på nån tjej”. Leo blir 

tydligt irriterad, och reser sig upp ur sängen där de båda legat. Han tycker att det “känns så 
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jävla konstigt att du ska gilla såhär muskliga porrkillar”. Lovisa menar att det är samma sak 

när Leo kollar på porr, men Leo håller inte med. Detta kan tolkas som ett uttryck för att Leo 

upplever osäkerhet kring sin maskulinitet. Han blir arg och upprörd när Lovisa attraheras av 

en maskulinitet som är annorlunda från hans egen. Dessutom är maskuliniteten som Lovisa 

pratar om en hegemonisk maskulinitet, någon som är fysiskt stark och sexuellt vital. Leo 

hanterar det upplevda hotet som utgörs av porrkillar genom att nervärdera dem, “Det är inte 

samma sak att kolla på domhära osköna muskelidioterna [...] som ska avbilda hur dom är 

dominanta och tjejen är undergiven”. Det verkar dock inte vara situationen i porr som Leo 

blir upprörd över, eftersom att även han tar del av sådant material, utan snarare en känsla av 

att bli förminskad, vara “mindre man”, som fick Leo att reagera. Han lyckas inte förklara för 

Lovisa varför han blir så upprörd, och åker därifrån. Leo, som vanligtvis uppvisar en trygg 

relation till sin alternativa maskulinitet blir här istället uppenbart påverkad och otrygg av att 

hans partner också tänder på män med hegemoniskt maskulina egenskaper. Inför Ellie kan 

Leo också anförtro sig om bråket kring Lovisas porrkonsumtion och sin osäkerhet kring den 

egna maskuliniteten, “Det känns bara som att, om det är det här hon tänder på, då finns det 

tusen andra killar som kan göra det bättre”. 

 

I ett försök till försoning med Lovisa förklarar Leo att han har “tänkt mycket på vad det är att 

vara man, och att hela den grejen blivit en sån prestation”. Leo säger kanske inte rakt ut att 

det var hans sårade manlighet som skapade konflikten mellan de två, men det går att läsa 

mellan raderna att det är det han kommit fram till. Lovisa uppskattar dock inte Leos försök, 

utan ber honom istället att ta in hur bråket påverkat henne. Lovisa säger att hon inte trivs med 

en kille som är svartsjuk och ägande, och att hon inte är säker på att hon vill fortsätta träffa 

Leo. Vi kan koppla detta till det Bird skrivit om hur även män som påstår sig vara feminister 

och ser sig som något annat än den ideala manligheten ändå i allra högsta grad blir påverkade 

av den maskulina hegemonin (Bird 1996:127). Leo anser sig själv vara både feminist och 

bortkopplad från den maskulina hegemonin, han visar till och med avsky gentemot den flera 

gånger, dels tidigare i bråket med männen i porr, men även i avsnitt tre efter mötet med Bassi. 

Ändå visar han en tydlig osäkerhet på sig själv i förhållande till den när Lovisa erkänner att 

hon attraherats av dominanta män med mycket muskler.  
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Ellie är Leo och Victors enda vän av kvinnligt kön som vi får se i serien. Leo och Victor 

tycker att Ellie är cool och nämner flera gånger att de önskar att de var mer som hon. Ellie har 

en position med mycket makt eftersom hon har ansvaret för att boka band till en eftertraktad 

klubb. Dessutom känner Ellie annat folk inom klubbvärlden, exempelvis hejar hon obesvärat 

på vakterna till klubben där Victor inte blivit insläppt i avsnitt två. Leo och Victor låter inte 

sin beundran av Ellie påverkas av att de tillhör olika kön. Istället lånar de kläder ur hennes 

garderob och försöker anamma hennes inställning till livet.  

 

Ellies attribut, så som kläder och attityd, har Leo och Victor inga problem med att låna eller 

efterlikna, men hennes funktion i relationen till Victor och Leo är ofta att förklara och avkoda 

kvinnor och kvinnligt beteende. Ellie blir exempelvis den som Leo anförtror sig åt när han 

och Victor bråkar. Ellie har flera egenskaper som även Bassi har, exempelvis framstår de 

båda som relativt välkända inom Stockholms klubbvärld, och de har även på andra sätt en 

kulturell och social förankring. De är även de enda två karaktärerna som spelar på antydan till 

våld i serien. Victor och Leo förhåller sig dock mycket olika till de båda karaktärerna, Ellie 

framstår till skillnad från Bassi aldrig som ett hot.  

 

När Ellie i sista avsnittet lär Victor hur man slåss är det inte en scen som upplevs som hotfull, 

dels på grund av scenens inringning: de båda karaktärerna skrattar och ingen ser ut att göra 

sig illa. Ellies karaktär framstår dock fortfarande inte som hotfull, trots att scenen tydligt visar 

att Victor inte kan slåss är publiken aldrig orolig för att Victor skulle bli allvarligt skadad om 

slagsmålet skulle ta en annan vändning. I slagsmålsscenen är könsrollerna omvända från 

traditionella könsroller: Ellie anammar manliga egenskaper eftersom att hon kan saker om 

våld, och hon är hetsig och framåt, samtidigt som Victor är mer passiv, och den som behöver 

lära sig att slåss. Trots att rollerna som porträtteras inte är könstraditionella är de fortfarande 

baserade på en dikotomi, den starke som kan slåss lär den svage som inte kan det.  

Relation till kropp och sexualitet 

I avsnitt ett påstår Leo att han ska sluta titta på porr eftersom att han får “sjuka bilder” av hur 

tjejer och killar ska vara. Leo påstår att “Det är inte nice, det är inte så jag vill ha sex liksom.” 

Senare i samma avsnitt säger en kvinna Leo har sex med att hon “Skulle vilja att du sätter på 
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mig på ditt köksbord. Hårt.” Denna önskan går eventuellt emot det Leo önskat tidigare, om 

att bli av med bilder om hur kvinnor och män ska ha sex. Dessutom har han och Victor redan 

tidigare samma dag talat om strypsex, och om att det är något som Leo flera gånger upplevt 

att tjejer önskar. När kvinnan han ligger med önskar det hårda sexet han sagt att han ska lägga 

av med kommer han alldeles för snabbt, men erbjuder sig att “gå ner” på henne istället. Leo 

bekänner i efterhand för Victor att han tyckt att det var pinsamt att han inte kunnat ge 

kvinnan han låg med det hon ville ha. Att vara sexuellt högpresterande är något som kan 

sammankopplas med hegemonisk maskulinitet, samtidigt som att inte vara kontrollerad, och 

alltså komma för tidigt, kan ha paralleller till kvinnligt beteende - kvinnan som okontrollerad, 

mannen som kontrollerad. Leos vilja att göra kvinnan han har sex med tillfredsställd kan även 

det tolkas som en emot Connells idé om kvinnan som underordnad mannen. Den 

hegemoniska maskuliniteten överensstämmer inte med att göra personliga avkall för att 

tillfredställa en kvinna utan att själv få något tillbaka.  

 

Motsatt scenario uppstår i avsnitt två, när Leo och Ellie har sex. Leo avbryter, och förklarar 

för Ellie att han är trött på att glida in i traditionella roller för vad som är manligt och 

kvinnligt. Istället ber han Ellie att strypa honom, och dra honom i håret. Han och Ellie pratar 

sen om Leos svårigheter med att vara den som dominerar, samtidigt som Ellie påpekar att han 

ju faktiskt inte tyckt om att vara den som blir dominerad. Att självvalt sätta sig in i en 

situation där du blir sexuellt förnedrad och dominerad kan visa på att Leo aktivt väljer bort 

den hegemoniska maskuliniteten - han eftersöker något annat. När Leo och Victor talar om 

sin musik och att de ska göra låtar om “sex och kärlek” i avsnitt två säger de uttryckligen att 

de vill undvika att hamna i ett patriarkalt tänk, och att det är viktigt att deras musik inte ska 

skildra kvinnofientligt sex. Exempelvis ifrågasätter Leo sina egna texter, “när jag sjunger 

‘första gången vi sågs, första gången vi låg’, och att det aldrig händer [...] menar jag att då var 

hon fin, men har vissnat nu och är förbrukad?”. I avsnitt fyra diskuterar Leo med sin kompis 

Gaspar om hur det är att ha sex efter att man fått barn. Gaspar berättar att han och hans fru 

turas om att va den drivande i sexet beroende på vem som tagit hand om deras gemensamma 

spädbarn på natten. Leo uppfattar detta som ett bra sätt att uppnå sexuell jämställdhet, genom 

att turas om med att inta olika roller.  
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Bassi, som på många sätt överensstämmer med Connells teorier av hegemonisk maskulinitet, 

finansiellt, kroppsligt och emotionellt, har en idealbild av sex som skiljer sig från Victor och 

Leos. Han uppmanar i avsnitt tre Victor till att inte vänta på att Alice ska höra av sig, utan att 

istället “banka på nån skåning med het accent”. Han har idéer om hur kvinnor vill ha det, att 

kvinnor eftersöker mystik, att bli jagade, och jämför kvinnan med en gasell och mannen med 

en tiger. Detta är enligt Connell ett sätt för män att behålla sin hegemoniska plats - genom att 

ställa kvinnor som något annat, frånskilt från det manliga, samt något som har ett lägre värde 

än det manliga. Trots att Victor inte uttryckt någon längtan över att ligga med andra kvinnor 

lyfter Bassi fram att det är något han borde vilja. Leo håller inte med Bassi, och blir upprörd 

över att Bassi påstod sig vara feminist, “Men jag menar, om han är feminist, är vi 

feminister?”. Leo vill skapa ett avstånd från den bild av sex som Bassi får representera, och 

genom det tar han även avstånd från det hegemoniskt maskulina idealet. Leo blir upprörd, 

inte bara över att Bassis syn på sex inte överenstämmer med hans egna, men också över att 

han påstår sig vara en del av samma rörelse, identitet eller grupp som den Leo och Victor 

anser sig tillhöra. Victor håller inte med, och känner att han behöver bli mer som Bassi. 

Victors känslor inför den hegemoniska maskuliniteten påstår han handlar om att han vill ha 

Alice godkännande. Victors möte med Alice är ett bra exempel på hur hans maskulinitet 

formas i den heterosexuella relationen till en kvinna. När Alice inte besvarar hans känslor 

antar Victor att det beror på att han inte är tillräckligt mycket man, eller inte innehar 

tillräckligt mycket hegemonisk maskulinitet.  

 

Victor beskriver i början av avsnitt sex sitt sexliv med Alice. “Jag har så nice sex med Alice, 

alltså hon äger mig”, “Hon tar för sig av mig som man tar för sig av ett smörgåsbord, och jag 

älskade det!”, “jag tror att jag har feminin essens, och jag gillar det”. Victor upplever sin och 

Alice sexuella relation som att Alice är den med mest kontroll, och verbaliserar på egen hand 

att hon är den av de två som intar den maskulina rollen. Alice är den av de två som tar för sig 

sexuellt, medan Victor intar rollen av att ta emot. Victor skulle potentiellt kunna känna 

obehag över att han hamnar i en traditionellt feminin roll, men blir istället upprymd och nöjd 

över situationen. Han är tacksam över att de har bra sex tillsammans, och är nöjd med sin roll 

i det hela. Victors agerande och känslomässiga reaktion över att inta en typiskt kvinnlig 

position hade i förhållande till hegemonisk maskulinitet förknippats med avsky eller 

avståndstagande, men Victor visar inte att han påverkats av detta.  
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Känslouttryck 

Detta tema söker analysera specifika känslouttryck som gestaltas i serien.  

 

Känslouttrycken i Boys ser naturligtvis olika ut beroende på vem som gestaltar dem. Detta 

blir tydligt i avsnitten med karaktären Bassi, som ofta kontrasterar Leo och Victors känslor 

och handlingsmönster. När Bassi i avsnitt fem blir upprörd över att Leo och Victor inte 

gillade hans remix på deras låt agerar han ut det genom att manifestera sin egna maskulinitet, 

han skriker och agerar våldsamt samt framhåller hur mycket pengar han tjänar, “Folk betalar 

300 lax för att komma hit”. Samtidigt är han nedsättande mot Leo och Victor, genom att 

försöka applicera lägre hegemonisk maskulinitet på dem, bland annat genom att kalla de två 

för bögjävlar. Bassis känslouttryck behöver ske på ett sätt som inte hotar hans position. 

Kritiken från Victor och Leo kan ses som en kränkning, därför behöver Bassi vidhålla det 

som upprätthåller hans status: sin positiva ekonomiska situation, sin kroppsliga styrka samt 

sin heterosexualitet, motsatsen från det kvinnliga. Att kalla någon för bögjävel är att försöka 

förolämpa genom att applicera ett feminiserande uttryck.  

 

När Leo i ett senare avsnitt springer in i Bassi av en slump har de möjlighet att prata igenom 

händelsen. Båda ger uttryck för osäkerhet, Leo eftersom att han erkänner att han var rädd att 

Bassi skulle slå honom, och Bassi som förklarar att han blev sårad när Leo och Victor inte 

gillade hans arbete. Bassi berättar vidare att han upplevde att han var tvungen att vara hård 

när han var yngre, eftersom att det var det enda sättet att få kontakt med tjejer om man inte 

var bra på fotboll. Bassi berättar att han inte alltid varit helt nöjd med att vara “hård”, 

eftersom att det lett till att han sårat folk. Som tittare upplever man att Bassi har en längtan att 

få dela med sig av sorgen som han känner efter att hans flickvän lämnat honom och sagt att 

han inte skulle bli en bra pappa. Bassi får återigen agera som arketypen av den hegemoniska 

maskuliniteten, men den här gången får tittaren möjlighet att se Bassis agerande ur ett annat 

perspektiv. Den hegemoniska maskuliniteten är inte enbart positiv, Bassi förklarar hur den 

även kan leda till ensamhet och till våld. Bassi ger uttryck för att inte vara helt nöjd med sitt 

tuffa yttre, och förklarar att det inte var så han tänkt sig att det skulle bli. 
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När Victor i sjunde avsnittet blir inbjuden på fest av Alice går han dit ensam. Alice är dock 

inte alls särskilt intresserad av Victor, och hon spenderar majoriteten av kvällen med att 

dansa med andra. Victor ger ett nervöst intryck på festen där han inte känner någon, och han 

har uppenbart blivit avvisad av Alice. När det uppdagas att Alice varit med en annan på 

festen så pratar de två igenom händelsen och deras relation i stort. Alice ber om ursäkt och 

säger att hon gillar honom, och Victor svarar med att han gillar henne också, men mycket mer 

än vad hon gör. Victor är uppenbart ledsen, och väljer att visa det för Alice. Victor går rakt 

emot rådet han tidigare fått av Bassi om att “banka på nån skåning med het accent” och väljer 

att istället visa sig sårbar för Alice, trots att han är i en utsatt position. Scenen avslutas med 

att vi ser Victor, klart ledsen och upprörd, lämna festen ensam. Han uppvisar dock inga 

tecken på att vara arg på Alice, eller på att vilja såra henne. Vi får se hur Victor helt enkelt är 

i sin känsla utan att rygga undan från den eller skylla ifrån sig. 

 

I sista avsnittet dyker Ellies vän Julian upp. Som tittare får vi inte veta så mycket om Julians 

egna svårigheter, hans funktion blir istället att ge nya insikter till Leo. Julian bor till stor del 

ensam i huset på landet. Leo frågar Julian om det inte blir jobbigt att vara så mycket ensam 

med sina känslor, men Julian menar att det inte är ett problem eftersom att han rest så mycket 

själv. Leo får en panikångestattack efter ett telefonsamtal med Lovisa, och Julian uppmuntrar 

Leo att gråta och vara i sina känslor. Leo bryter ihop, gråter, men återhämtar sig sedan och 

tackar Julian. Genom ångesten håller Julian sin hand på Leos bröst, och vid ett tillfälle fattar 

Leo den. De båda vågar visa sig sårbara, och de skapar intimitet genom att visa känslor, 

släppa fram dem och även genom att uppmuntra känslor hos någon annan, och genom att 

finnas där igenom känslorna. Det som Ekenstam kommit fram till, att bibehållen maskulin 

status och gestaltandet av en kvinnligt kodat känslouttryck såsom gråt inte är förenligt, verkar 

inte beröra varken Julian eller Leo (Ekenstam 1998:119). Detta går alltså rakt emot det Bird 

tidigare skrivit om hur homosocialitet undantrycker alternativa maskulina ideal (Bird 

1996:121). I en större grupp hade eventuellt Julian och Leos närhet till tårar och intimitet 

potentiellt lett till låg social och maskulin status (Bird 1996:123).  
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Slutsats och diskussion  

I denna studie har jag undersökt homosocialitet och maskulinitet, hur de kan operera idag, 

och framför allt hur de kan se ut och framställas inom populärkulturen. Jag har fokuserat på 

ett specifikt mediematerial som jag ansett varit intressant för studien, och motiverat detta 

materialval. Jag har presenterat olika studier och teorier som alla på olika sätt berör dessa 

teman, för att senare göra en egen undersökning. I min egna undersökning har jag lyckats 

möta både mitt syfte, alltså att undersöka om och hur mansrollen ser annorlunda ut i Boys 

kontra andra populärkulturella produktioner, samt besvara mina frågeställningar. 

  

Jag har kommit fram till att männen i Boys visserligen fortfarande påverkas och handlar inom 

tydliga sociala och kulturella ramar för vad som är manligt och kvinnligt, men att 

huvudkaraktärerna ibland till viss del bryter mot den tidigare dikotomin mellan könen. Dock 

kan vi se att uppdelningen manligt - kvinnligt till stor del fortfarande gestaltas, om än i något 

mindre traditionellt utförande. Exempel på detta är relationen mellan Ellie och Victor, där 

Ellie är den tuffa och Victor den som är mer tillbakadragen. Könens isärhållning består till 

viss del.  

 

Huvudkaraktärerna i Boys, Victor och Leos maskulina position är ovanlig i det att den står 

utanför den maskulina hegemonin utan att de för den sakens skull utmålas som pinsamma 

eller motbjudande. Deras avstånd från den maskulina hegemonin framstår som självvald, så 

även deras närmanden mot traditionellt feminint kodade uttryck. Leo och Victor är inte 

främmande för att inta roller och känslor som tidigare varit reserverade för kvinnor. Mycket 

av den förlöjligande kritiken de fick i media är också baserat på detta: det kvinnliga anses 

alltid ha lägre status än det manliga, och de män som feminiseras blir även de förlöjligade. De 

situationer där Leo och Victor skulle vara “odrägligt ängsliga” är ofta situationer och 

ageranden vi är vana att se gestaltas av kvinnor.  

 

Kritik mot den egna studien kan ligga i det konstanta uppdelandet av manligt - kvinnligt. Det 

har på många sätt varit en nödvändighet, men kan också fungera kontraproduktivt om syftet 

är att minska avståndet och uppdelandet av denna dikotomi. Marie Nordberg har skrivit om 
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detta i sin artikel “Kvinnlig maskulinitet/manlig femininitet”. Hon menar att målet för 

maskulinitetsstudier och femininitetsstudier är dekonstruktion, men att vi istället riskerar att 

uppnå det motsatta, studierna reproducerar könsdualism och polariserar det som i studierna 

kategoriseras som manligt och kvinnligt (Nordberg 2004, s.48). Dessutom menar Nordberg 

att denna typ av kategorisering riskerar att bortse från tillfällen där kategoriseringarna 

överskrids, eftersom att de inte passar in i tidigare teorier, som ofta är baserade på 

problemformuleringar (Nordberg 2004, s.48). Dessa risker gäller i allra högsta grad även för 

detta arbete: genom att polarisera manligt och kvinnligt finns en risk att allt som inte faller in 

i dessa kategorier räknas bort. Å andra sidan, är de egenskaper vi tillskriver kön i denna typ 

av studier föränderliga, och, som tidigare visats, upprätthålls av dikotomi och polarisering. 

För att kunna undersöka hur de potentiellt skiftar form blir motsatsförhållandet nödvändigt.  

 

Förslag till fortsatta studier inom detta ämne är att möjligtvis undersöka andra aspekter som i 

detta arbete inte gjorts. Exempelvis dra kopplingar mellan samhällsklass och hegemonisk 

maskulinitet, eller jämföra homosocialiteten i Boys med homosocialiteten i andra 

populärkulturella material. Samhällsklass kan fungera identitetsskapande, och kopplingen 

mellan vilka klasser som får gestalta vilka maskuliniteter kan säkert vara intressant. Om Boys 

jämförs med annat mediematerial, exempelvis ett amerikanskt, går ytterligare aspekter att få 

in. Finns exempelvis likheter och skillnader mellan maskulinitet och nationalitet? 
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