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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att synliggöra den förståelse av normer som skapas i en 

normkritisk pedagogisk verksamhet. Här studeras metodmaterialet Machofabriken och 

fyra killgruppsledare intervjuas. Frågeställningarna som utforskas är: Hur används 

normbegreppet i normkritisk gruppverksamhet? Hur kan normbegreppet förstås i 

relation till andra teoretiska begrepp? 

För att synliggöra den vardagsförståelse av normbegreppet som finns eller blir till i 

killgruppsverksamheter används en kvalitativ metod med fenomenologisk ansats. 

Killgruppsledarna intervjuas i en tematisk öppen intervju och metodmaterialets texter 

analyseras med utgångspunkt i normbegreppets synonymer och attribut. Empirin 

analyseras utifrån begreppen roller, förväntningar, referensgrupper och sociala 

representationer.  

Resultatet visar att normbegreppet används på flera olika sätt för att diskutera den 

sociala dimensionen av tillvaron, med fokus på sociala begränsningar. Framför allt 

belyser studien hur normbegreppet i betydelsen föreställningar (om sociala grupper) här 

flyter samman med förståelsen av normer som förväntningar (riktade mot individer).  

 

Nyckelord 

Normer, normkritisk pedagogik, killgrupper, förväntningar, sociala roller, sociala 

representationer, föreställningar, Machofabriken. 
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Inledning 

Jag skulle nog bara säga att när man bryter mot en norm så blir det ofta ganska 

konstigt. Och då kan normer gälla vad som helst. Alltså om jag börjar skrika nu, 

alltifrån det till att jag kommer hem med två pojkvänner. /…/ Normer blir ju 

jättetydliga när man bryter mot dem. Och de är nästan helt osynliga, så länge man 

håller sig inom normen liksom (Intervju, Enar). 

Den här uppsatsen handlar om normer och normkritisk pedagogik. Arbetet utifrån en 

normkritisk pedagogik innebär att dekonstruera och analysera normer tillsammans med 

deltagarna, med syftet att skapa ett mer tillåtande och inkluderande klimat i klassrum eller 

gruppverksamheter. Flera ideella organisationer
1
 har tagit fram normkritiska metodmaterial 

som är tänkta att användas som en del av skolors likabehandlingsarbete eller i organisationer 

eller på arbetsplatser. Metodmaterialen beskriver normer och presenterar övningar som ska 

synliggöra normer och maktordningar för deltagarna.  

Martinsson, som är flitigt refererad i normkritisk litteratur, beskriver normbegreppet så här: 

Det är ett begrepp som kan visa hur vardaglig kunskap om och förståelse av 

världen, våra föreställningar och förgivettaganden, hör samman med makt och ett 

kontinuerligt skapande av över- och underordning. Denna normförståelse är 

inspirerad av Michel Fouchault (1976,2002) och Judith Butler (1993, 2004). 

Genom att en norm alltid pekar mot vad som anses “normalt” bär den alltid på 

föreställningar om sin motsats – ”det ickenormala”/…/ Att granska normer blir 

därför ett sätt att förstå vad som möjliggör kränkningar och diskriminering av dem 

eller det som anses falla utanför normernas, och det normalas, gränser.  

(Martinsson & Reimers, 2008: 8f)  

I mitt arbete på olika tjejjourer har jag kunna följa hur normkritisk pedagogik vuxit fram i 

Sverige och många gånger använt mig utav väl genomarbetade normkritiska metoder. Jag 

upplever att metoderna har varit en hjälp för mig som grupp- eller workshopsledare att hålla 

mig till verksamhetens syfte och vända kränkande diskussioner till samtal om varför vissa 

                                                 

1 Bland andra Stiftelsen Friends, Rädda barnens ungdomsförbund, RFSL Ungdom. 



 

 2 

personer anses mer normala än andra. Men att förklara och hitta synonymer och bilder för 

normer har inte alltid varit lika enkelt. Några av de grupper jag lett har hävdat att det är ett 

fritt val om man vill följa normer eller inte. Andra har inte alls förstått varför någon skulle 

vilja bryta mot dem. Också förklaringar från andra pedagoger och formuleringar i olika 

normkritiska metodmaterial har gjort mig nyfiken på vilken förståelse av normer som faktiskt 

landar hos deltagarna. Formuleringar som: ”ingen kan helt och hållet uppfylla normen”, ”det 

är viktigt att man får syn på sina egna normer” och ”den som bäst passar in i normen har mest 

makt”. 

I den här uppsatsen intervjuar jag fyra killgruppsledare
2
 som använt metodmaterialet 

Machofabriken (Navier & Lundqvist, 2011). Jag gör också en kontextualiserande analys utav 

metodmaterialet. I Machofabriken symboliserar en låda de begränsningar och den trygghet 

som manlighetsnormer medför. Och jag har valt att göra själva normbegreppet, förklaringar 

och förståelse av normer, till utgångspunkten för studien.  

Uppsatsens syfte 

Syftet är att synliggöra den förståelse av normer som skapas i en normkritisk pedagogisk 

verksamhet. 

Frågeställningar 

 Hur används normbegreppet i normkritisk gruppverksamhet?  

 Hur kan normbegreppet förstås i relation till andra teoretiska begrepp? 

Disposition 

Efter en kort introduktion till centrala begrepp inom normkritisk pedagogik ges en överblick 

av den tidigare forskningen på området. Här beskrivs också hur min forskning kompletterar 

fältet och jag redogör sedan för de teoretiska verktyg som jag använder i min analys. Efter 

detta kommer ett metodavsnitt där metoden diskuteras och materialen presenteras. Analysen 

som följer är strukturerad efter de två forskningsfrågorna, och de teoretiska begreppen. 

                                                 

2 Med killgrupp menar jag en serie träffar för en mindre grupp killar i högstadie-/gymnasieåldern med 

samtal och diskussionsövningar som utgångspunkt. 
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Uppsatsen avslutas med en diskussion om uppsatsens resultat och relaterar detta till teori och 

tidigare forskning.  

Normkritisk pedagogik– centrala begrepp 

Antologin Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier för förändring (Bromseth & 

Darj, 2010) kan ses som en översikt av den normkritiska pedagogiken i Sverige, år 2010. I 

boken presenteras teoretiska utgångspunkter och hur dessa relaterar till olika pedagogiska 

situationer. Författarna i boken består av så skilda yrkesgrupper som museipedagoger, 

dramapedagoger, lärare, representanter för ideella organisationer och forskare. Möjligtvis kan 

denna blandning av yrkesgrupper vara en representativ bild utav hur den normkritiska 

pedagogiken i Sverige har växt fram och på vilka platser den praktiseras. Nedan presenteras 

några av de centrala begreppen inom normkritisk pedagogik i syfte att ge läsare en kortfattad 

introduktion till uppsatsens intresseområde.  

Andragörande 

Normkritisk pedagogik har sin bakgrund i kritisk teori och kritisk pedagogik. (Lenz Taguchi, 

2011, 173). Den har även tagit spjärn emot och utvecklats i kontrast till den toleranspedagogik 

som tidigare använts för att synliggöra orättvisor och skapa ett icke-diskriminerande klimat 

inom organisationer och på skolor (Bromseth & Darj, 2010, s. 69). Medan 

toleranspedagogiken vill skapa förståelse och empati för grupper som förstås som exkluderade 

och i behov av ökad tolerans vill den normkritiska pedagogiken rikta blicken mot de 

strukturer och maktförhållanden som skapar uppdelningen mellan ett ”normalt” vi och ett De 

andra (Ibid., s. 49). Praktiskt kan det innebära att byta diskussionsfrågor som ”Ska 

homosexuella få adoptera barn?” till ”Vilken är den största fördelen med att vara 

heterosexuell?” (Armijo Holmberg m.fl., 2012, s. 6).  

Intersektionalitet 

Utvecklingen av det normkritiska förhållningssättet har skett parallellt med en diskussion om 

och kritik av jämställdhetsarbetet och dess avsaknad av intersektionella perspektiv. Det 

intersektionella perspektivet intresserar sig för hur skillnadsskapande kategorier som 

sexualitet, klass, etnicitet och funktionalitet samspelar och hur brytningar mellan dessa görs 

eller tar sig uttryck hos olika subjekt. (Lykke, 2012, s. 27). Inom normkritisk pedagogik 

fokuseras de privilegier som ges dem som passerar som ”normala” avseende sexualitet, 
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etnicitet, klass osv. Men man intresserar sig också för, och undersöker tillsammans med 

deltagarna, hur olika maktordningar samspelar och hur normativa positioner ändras beroende 

på kulturella och delkulturella sammanhang. (Bromseth & Darj, 2010, s. 45).  

Reflexiv hållning 

Normkritisk pedagogik bygger på en poststrukturalistisk kunskapssyn där makt och kunskap 

förstås som tätt sammanvävda fenomen och där det som är sant och rätt hela tiden 

omförhandlas. En lärare eller ledare som vill utmana maktordningar och förgivettaganden ska 

därför vara medveten om sin egen position och aktivt reflektera över sitt språkbruk. Att vara 

lärare eller ledare i ett normkritisk pedagogiskt arbete är därför i första hand att vara en 

problematiserande förebild som tillsammans med deltagarna utforskar andragörande 

mekanismer och intersektioner. (Bromseth & Darj, 2010, s. 140, 159, 175)  

Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning om pedagogik för att motverka förtryck och diskriminering 

och normkritisk pedagogik i synnerhet. Jag beskriver också hur uppsatsen bidrar till kunskap 

om normkritisk pedagogik. Inledningsvis redogör jag för tidigare studier om Machofabriken 

(Navier & Lundqvist, 2011). 

Machofabriken förekommer i två rapporter om projekt riktade till killar och unga män. 

Ungdomsstyrelsen (2010) beskriver Machofabriken som våldspreventivt och menar att 

framgångsfaktorerna för detta är att man i framställningen av materialet har utgått från ungas 

problembeskrivningar och att man formulerat materialet med så stort fokus på lösningar som 

möjligt. Machofabriken syftar till att öppna vägar till samtal om ansvarsförskjutning och 

balanserar mellan att behandla killars ansvar för våld och deras egen utsatthet 

(Ungdomsstyrelsen, 2010). Johansson och Lunneblad (2012) ger i sin rapport om killprojekt 

med medel från Allmänna Arvsfonden, en delvis annan bild av Machofabriken. De menar att 

det är ett projekt som kritiserar en ung maskulinitet och som vill åstadkomma en förändring 

hos killarna och i samhället i stort.  
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Förändring  

Kumashiro (2002, kap. 2) identifierar fyra utbildningsstrategier för att motverka förtryck och 

diskriminering. Utbildning för den andre; pedagogen identifierat vissa grupper som 

marginaliserade och kompenserar för detta genom till exempel extra stöd, enkönade 

undervisningsgrupper eller genom att se över representationen i litteraturen och bland lärare. 

Utbildning om den andre utgår ifrån att kunskap om marginaliserade grupper leder till mindre 

förtryck och utsatthet. Utbildningen ska finnas integrerad i all undervisning och i bästa fall 

kommer eleverna att upptäcka likheter mellan olika sociala kategorier. Även om han hittar 

förtjänster med strategierna menar Kumashiro att de leder till en fokusering av de 

marginaliserade, vilket förstärker uppdelningen mellan ”normala” och ”andra”. Han menar 

också att mer kunskap inte kommer att ändra något om den inte också är utmanande och 

omstörtande. Med utbildning som kritiserar andrafiering undersöks vem som får fördelar, 

privilegier, och i vilka processer.  Hur sker uppdelningen mellan normalt och de andra? Här 

ska eleverna lära sig ett kritiskt förhållningssätt och att förstå förtryck. Kumashiro förespråkar 

dock utbildning som förändrar studenter och samhälle. En sådan utbildning, menar 

Kumashiro, bygger på en poststrukturalistisk kunskapssyn som ska fokusera på hur narrativ 

skapas och hur de antingen reproducerar steroetyper och statusordningar eller utmanar dem. 

Det är en utbildning som söker den förändringspotential som ligger i att betydelser och 

förståelser är beroende av sin sociala kontext. ”Strategies to bring about change must be 

situated, and must recognize that teaching involves unknownability and that learning involves 

multiple ways of reading.” (Kumashiro, 2002, s. 68).  

I förhållande till detta behandlar Mark (2007) förändring på organisationsnivå. Hon menar att 

en sådan blir till genom både systembevarande och systemförändrande processer. 

Systembevarande demokratik- eller jämställdhetsinsatser utgår från organisationens givna 

ramar medan det systemförändrande, som syftar till en kvalitativ förändring, kräver ett kritiskt 

perspektiv och ett arbete för att hitta alternativ för att ersätta vanor och värderingar. 

“Förändringsprocessen måste i praktiken samspela med det som vid en given tidpunkt 

betraktas som det “normala” för att reell förändring ska bli möjlig” (Mark, 2007, s. 23).  
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Under- och överordning 

En pedagogik som endast fokuserar kritik av andragörande processer, med till exempel tal om 

normpersoner och normbrytare, riskerar att skapa statiska subjektspositioner som antingen 

över- eller underordnad (Kumashiro, 2002). Lenz Taguchi (2011) menar att normkritiken i sin 

praktik bidrar till ett sätt att se på subjektivitet och identitet som inte är förenligt med 

feministiskt poststrukturalism eller queerteori där subjektiviteter istället beskrivs som 

transformativa, i ständig förhandling och som en pågående process. ”Längtan efter att 

synliggöra positionen som den andra blir så stark att positionen riskerar att stelna eller fastna 

och därmed bli en ny norm” (Lenz Taguchi, 2011, s. 180). Problemet hänger ihop med att vi 

har svårt att överge förståelsen av identitet som i grund och botten stabil men också att vi 

skapar identiteter med hjälp av skillnad i relation till hur vi uppfattar och förstår andra. (Ibid.) 

Förståelse av normer 

När det kommer till vilken förståelse av normer som finns hos normkritiska pedagoger har 

Andersson (2010) i sin magisteruppsats undersökt skillnaderna mellan ideella organisationers 

arbete med normkritik och det likabehandlingsarbete som bedrivs inom grundskolor. Och hon 

menar att informanterna i de ideella organisationerna ”verkar dela synen på att normer skapar 

kategorier och maktordningar, som gör att vissa människor utsätter andra för kränkningar och 

diskriminering” (Andersson, 2010, s. 36). Resultaten visar också att föreningsrepresentanterna 

i större utsträckning än lärarna var välbekanta med normkritisk pedagogik. Hon menar att 

deras uppfattning var att normkritisk pedagogik handlar om ”fokus på normen och på 

privilegier, intersektionalitet och skillnad mot toleranspedagogik” (Ibid., s. 35).  

Sandegård (2009) har i sin uppsats gjort deltagande observationer under normkritiska 

workshops med metodmaterialet BRYT!
3
 och gjort efterföljande intervjuer med deltagarna. 

Här framkommer att workshopsledarens intentioner och de teoretiska perspektiv som finns i 

materialet inte alltid nått fram till deltagarna. Normer blandas ihop med fördomar och man 

pratar generaliserande om personer som avviker från normen. Sandegård (2009) menar att det 

beror på ”att det är första gången som de ställs inför ett normkritiskt perspektiv och att det är 

ett perspektivskifte som inte görs i en handvändning” (s. 35).  

                                                 

3 BRYT! – ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet är framtaget av RFSL 

Ungdom. 
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Studiens bidrag 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning intresserat sig för vilka teoretiska konsekvenser 

(slutledningar) den normkritiska pedagogiken får och vilken den bästa strategin för att 

motverka förtryck och marginalisering är. Ett handfull magister- och kandidatuppsatser 

(Andersson, 2010; Berglund & Silow, 2010; Lindell, 2010; Sandegård, 2009) som skrivits de 

senaste åren har fångat lärares röster och budskapet är sammanfattningsvis att normkritisk 

pedagogik öppnar nya vägar för att kritiskt granska sig själv som lärare och för att på ett 

inkluderande sätt synliggöra sociala strukturer. Tidigare forskning utgår från och använder i 

sina analyser framför allt poststrukturalistisk och feministisk teori, intersektionella ansatser 

och queerteori. Alltså den teoretiska referensram som normkritisk pedagogik också vilar på. 

Jag menar att man då missar en viktig aspekt, nämligen andra möjliga förståelser av den 

sociala verkligheten som kan skapas hos deltagarna och ledare i normkritiska verksamheter. 

Min ambition är att komplettera Anderssons (2010) och Sandegårds (2009) resultat om 

förståelser av normer som blir till i normkritisk verksamhet genom att inte bara fråga de 

ideella hur de ser på normer utan också undersöka i vilken utsträckning man kan ana en 

normdefinition i talet om övningar, metoder och förhållningssätt. Jag förutsätter alltså att det i 

praktiken, i pedagogens möte med deltagare, skapas en uppfattning av normer som inte 

nödvändigtvis stämmer helt överens med bakomliggande teorier eller litteratur på området. 

(Detta beskrivs mer ingående under Metod). För att få syn på denna vardagsförståelse av 

normer måste jag sätta det normkritiska teoretiska ramverket inom parentes och istället se hur 

användningen av normbegreppet förhåller sig till andra teoretiska begrepp som beskriver 

sociala strukturer och social kategorisering.   

Teori 

Min ingång har varit att det vore intressant att se hur lådan, som i Machofabriken står som 

symbol för manlighetsnormer, förhåller sig till rollteori. Lådan samlar normer och blir, i 

Machofabrikens framställning, till en social mall. Från feministiskt håll är rollteori kritiserad, 

bland annat för att dölja konflikter och maktrelationer, för att utgå från en passiv människosyn 

och för att inte ta hänsyn till den sociala tillvarons komplexitet och föränderlighet (Eriksson, 

1973). Också av den anledningen är det intressant att se i vilken utsträckning det går att se ett 
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roll-baserat tänkande i förståelsen av normer som skapas i en pedagogisk verksamhet. 

Begreppen som presenteras och diskuteras här används i uppsatsen för att belysa 

informanternas berättelser om sina killgrupper. Jag undersöker hur nära begreppen ligger den 

förståelse av normer som finns i ledarnas utsagor.  

Utgångspunkten i Dahrendorfs (1971) teori om sociala roller är att samhället är en tvingande 

realitet och att de sociala rollerna är punkten där individen och detta samhälle möts. Här 

presenteras de centrala begreppen sociala roller, sociala förväntningar och referensgrupper. 

Vidare diskuteras begreppen samt hur de kommer att användas i analysen. 

Sociala positioner och sociala roller 

Exempel på sociala positioner kan vara pappa, läkare, medlem i hyresgästföreningen eller 

suddgummisamlare. Sociala positioner ses alltså som specifika platser i sociala fält som 

bestäms av relationer till andra sociala positioner, till exempel relationen läkare – patient. 

Positionerna är oberoende av individen och varje individ är alltid innehavare av fler olika 

sociala positioner (Dahrendorf, 1971, s. 35 ff). De sociala rollerna är de förväntningar och 

krav som samhället knyter till både beteende och utseende på den individ som innehar en viss 

position. Rollerna beskriver också hur relationerna mellan innehavarna av olika sociala 

positioner inom samma fält ska se ut och fungera (Idid., s. 39) ”Sociala roller är tvång som 

utövas över individen, antingen det nu upplevs som en boja på hans privata önskningar eller 

som ett fäste som ger honom trygghet” (Ibid., s. 43). Detta tvång verkar i form av sanktioner 

och belöningar från en bestämd grupp, referensgruppen. 

Referensgrupper 

Varje individ står genom sina sociala positioner i förbindelse med olika grupper, till exempel 

barn, lagkamrater, kunder, underordnade. Det är vad dessa referensgrupper förväntar sig (av 

en förälder, lagkamrat, försäljare, chef) som formar rollen och det är gentemot denna som 

positionsinnehavaren orienterar sitt handlande. ”Varje grupp bidrar till att prägla formen för 

många roller, och omvänt kan varje roll vara resultatet av påverkan från många grupper” 

(Dahrendorf, 1971, s. 64) 

Gruppmedlemmarnas enskilda åsikter om en specifik roll kan principiellt särskiljas från påbud 

och sanktioner som styr rollen. Förväntningarna på en läkare är något som ligger bortom en 

specifik läkares och dennes patienters åsikter om hur en läkare bör vara. Referensgruppen kan 

sägas upprätthålla eller omforma normerna för den specifika sociala positionen. De 
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sammanlagda åsikterna har alltså betydelse för rolltolkningen, men är inte detsamma som de 

normer som styr den. ”Frågan om samhällets väsen med hänsyn till sociala roller blir till en 

fråga om sättet på vilket referensgrupper bestämmer och sanktionerar förväntningar på de 

genom dem lokaliserade positionerna. ” (Dahrendorf, 1971, s. 57) 

Förväntningar 

De förväntningar som styr de sociala rollerna kan delas in i tre grupper:  

Tvångsförväntningar, som är uttalade förväntningar, regler eller lagar som är knutna till en 

viss roll, uppfylls inte tvångsförväntningar väntar rättsliga sanktioner (straff). 

Plikt-förväntningar som om de uppfylls belönas med sympatier (henne kan man lita på/han 

gör alltid det rätta) uppfylls inte plikt-förväntningar blir sanktionen att en person blir socialt 

utstött. 

Kan-förväntningar som är förväntningar kring hur bra något ska utföras. Kan-förväntningarna 

ger framför allt pluspoäng när de uppfylls, i form av uppskattning och beundran men kan ändå 

upplevas som tvingande. (Dahrendorf, 1971, s. 47ff) 

Diskussion 

Dahrendors begreppsapparat beskriver på vilket sätt samhället är tvingande på individen, 

alltså varför enskilda personer infogar sig i samhällets sociala mönster. Men den beskriver 

inte hur dessa mönster uppstår. Beskrivningen av sociala positioner får dessa att framstå som 

på förhand givna och så även (status-) relationerna dem emellan. Hur uppstår dessa mönster 

och hur uppstår referensgruppens förväntningar på personen som innehar positionen?  

Sociala förväntningar är direkt riktade mot en individ eller en grupp individer, och 

denna/dessa påverkas antingen man väljer att uppfylla förväntningarna eller ej. Förväntningar 

är knutna till individen därför att denna har en viss position i ett visst fält. Men varför har 

personen tillträde till den positionen? Rimligtvis fungerar förväntningar inte bara så att en 

person med viss position styrs att vara och se ut på ett visst sätt, utan också så att en person 

med ett visst utseende eller beteende förväntas ha en viss position. Med andra ord, beteende 

eller fysiska attribut kan ge tillträde till olika positioner, enligt vissa givna mönster i det 

sociala fältet. Denna sortering av människor görs utifrån samhälleliga föreställningar om olika 

grupper av människor, vilket kan beskrivas med begreppet social representation.  
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En social representation är en grupps uppfattning om till exempel ett ting, vetenskapliga 

begrepp eller en sjukdom. Och dessa skapas genom förankring, där något namnges och 

klassificeras, och objektifiering, där det abstrakta blir verkligt och konkret (Hinton, 2003, s. 

150). En social representation kan också vara uppfattningar om grupper av människor, till 

exempel punkare eller fransmän, och dessas attribut, förmågor, idéer och så vidare. 

”Stereotyper konstrueras socialt och diskursivt genom vår vardagliga kommunikation, och när 

de väl är objektifierade får de en oberoende ställning och ofta en normativ funktion” 

(Augunstinos & Walker, 1995, s. 222). Sociala representationer definierar alltså den sociala 

verkligheten och fastställer på så sätt vad som är möjlighet och inte, skapar sociala mönster 

och kategorier av människor.  

Användning 

Dessa teoretiska begrepp används i uppsatsen både för att kategorisera och bestämma 

informanternas egna definitioner av normer och för att utläsa den uppfattning om normer som 

finns inbakad i talet om den pedagogiska praktiken och syftet för detsamma. I analysen letar 

jag efter likheter och skillnader mellan de teoretiska begreppen och normbegreppet så som det 

används av informanterna. Sociala representationer används här som ett makrofenomen 

medan de olika sociala förväntningarna (tvångs-, plikt- och kan-) hör hemma på gruppnivå. 

Förväntningarna blir på så sätt en konkretisering av de sociala representationerna.  

Metod och material 

För att uppfylla uppsatsens syfte att synliggöra en normkritisk praktiks normdefinition krävs 

en kvalitativ metod. En sådan intresserar sig för frågor som varför och på vilket sätt, och går 

på djupet snarare än att sträva efter generaliserbara resultat (Repstad, 2007, s. 22). Det 

förhållningssätt jag använt kan beskrivas som fenomenologiskt eftersom jag här försöker hitta 

det gemensamma hos aktörers uppfattning av normbegreppet (Creswell, 2007, s. 58). I det här 

avsnittet redogör jag för mina utgångspunkter och hur jag samlat in och analyserat materialet.  

”Begrepp är knutpunkten där ord och idéer träffas” (Bergström & Boréus, 2005, s.182). I den 

här uppsatsen betraktas begrepp som historiska och kontextbundna fenomen. Jag menar alltså 

att normbegreppet är böjbart, står i relation till och påverkas av andra begrepp samt av 
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brukarnas teoretiska förförståelse. I linje med detta resonemang menar jag att det inte är 

möjligt att göra en objektiv tolkning av utsagor (jmf. Aspers, 2007, s. 26ff). Det innebär att 

jag som forskare inte kan ställa mig utanför och neutralt studera aktörer, utan måste interagera 

med studiesubjekten och inta en reflexiv hållning, det vill säga vara medveten om min 

förförståelse och interaktion med studiesubjekten och hur detta kan påverka resultatet. En 

strikt fenomenologisk metod innebär att forskaren i så stor utsträckning som möjligt försöker 

åsidosätta sin förförståelse av det fenomen som ska studeras. Jag ansluter mig dock till en 

hermeneutisk hållning, eftersom jag anser att tolkning av respondenternas utsagor är central 

del av studien. Den fenomenologiska ansatsen ska alltså här betraktas som beskrivningar och 

tolkningar av erfarenheter (Creswell, 2012, s. 59). För att läsaren här ska få möjlighet att göra 

en kritisk bedömning av mina resultat beskriver jag min roll nedan. 

Urval 

För att underlätta analysen begränsas empirin till normkritiska verksamheter med samma 

målgrupp. Valet föll på personer som arbetar med killgrupper och som använt sig av 

metodmaterialet Machofabriken. Projektsamordnare kontaktades och denne förmedlade 

kontakten till ett par killgruppsledare som vidare tipsade om andra ledare och så vidare.  Även 

privata kontakter har använts för att komma i kontakt med informanter. Urvalet har på så sätt 

blivit ett så kallat snöbollsurval (Creswell, 2012, s. 127). 

De fyra ledare som till sist kom med i studien har lett grupper av killar i olika åldrar och som 

kommer ifrån olika delar av Stockholm med olika socioekonomiska förutsättningar och status. 

Detta påverkar naturligtvis ledarnas val av metod och deras betoningar när de berättar om sitt 

förhållningssätt. I denna uppsats förklaras inte olikheterna i informanternas berättelser utifrån 

dessa aspekter. Jag betraktar detta istället som ett slumpmässigt utsnitt ur hur den 

normkritiska pedagogiken praktiseras. 

Tillvägagångssätt 

Inledningsvis gjordes en testintervju utifrån teman som verkade centrala vid en övergripande 

läsning av metodmaterialet Machofabriken i förhållande till tilltänkt teori. Dessa var makt, 

differentiering av normer, normer på grupp- och samhällsnivå och normdefinitionen. Det 

visade sig i testintervjun att jag här hade dragit förhastade slutsatser om att det skulle finnas 

ett överordnat syfte att omforma normer, som skulle vara lika för alla informanter. 
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Informanten i testintervju hade i första hand ett genuint intresse att nå gruppen han jobbade 

med och det normkritiska förhållningssättet kunde till viss del vara ett verktyg i detta.  

Utifrån testintervjun gjordes en mer detaljerad intervjuguide som i större utsträckning 

fokuserar på det praktiska arbetet (se bilaga). Jag har velat utforma frågorna i intervjuguiden 

så att det i svaren också ska gå att förstå något om ledarnas syn på normer. De har därför inte 

bara fått berätta vad de gör utan också vad de tycker att de uppnår med olika övningar, om 

syftet bakom dem. Intervjuerna har gjorts parallellt med textanalysen av metodmaterialet och 

transkribering och kodning. Aspers (2007, s. 17) menar att det är fruktbart att se kvalitativ 

forskning som en process där problemet som ska undersökas fördjupas och förändras 

efterhand som mer empiriskt material skapas. I detta fall har processen medfört en 

förskjutning där temat makt som inledningsvis verkade intressant för uppsatsen fått en allt 

mindre roll i intervjuerna, och till sist uteslutits helt. 

Textanalys 

Machofabriken är ett filmbaserat metodmaterial. Jag har dock valt att inte göra någon närmare 

analys utav de 17 kortfilmerna utan har endast sett dessa i relation till texten. En övergripande 

läsning avsåg att fånga helheten i materialet, dess genomgående teman och den generella 

användningen av normbegreppet. De delar av materialet i vilka normer behandlas (i huvudsak 

de tre första delarna) har studerats mer noggrant i en närmre läsning. Ambitionen har varit att 

göra en semantisk kartläggning av normbegreppet i materialet genom att undersöka vilka 

synonymer som används för normer, vilka attribut normbegreppet har samt vad 

normbegreppet är attribut till (Bergström och Boréus, 2005, s. 338). Fokus i analysen har varit 

hur övningarna som presenteras speglar synen på normer i förhållande till roller och 

förväntningar.  

Intervjuer 

Intervjuerna har gjorts på olika caféer i Stockholm samt på en av informanternas kontor och 

de har varit ca en timme långa. Samtliga informanter har både vid förfrågan och innan 

intervjun blivit informerade om studiens syfte och hur intervjuerna kommer att användas i 

uppsatsen. Informanterna har samtyckt till intervjun har spelats in och transkriberats och de 

har erbjudits chans att rätta till eller förtydliga de citat som valts ut för att belysa resultaten i 

uppsatsen. Jag har informerat om att det när som helst är möjligt att avbryta medverkan i 

studien samt att de uppgifter de lämnar endast kommer att användas i denna uppsats. 

Intervjupersonerna har varit införstådda med att både deras namn och de 
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föreningar/organisationer som de kommer ifrån har anonymiserats. Samtliga informanter har 

samtyckt till medverkan på dessa premisser och jag anser därför att jag har uppfyllt de 

forskningsetiska grundkrav som Vetenskapsrådet (2002) föreslår.   

I en tematisk öppen intervju är dessa teman ”knutna till teorin som används, men forskaren 

sätter så att säga teorin inom parentes under själva intervjuarbetet” (Aspers, 2007, s.137). Det 

är respondenternas mening som ska komma fram och därför måste intervjuguiden hållas så 

öppen som möjligt. På så sätt kommer det de tycker är viktigt fram. Intervjuguiden är bifogad 

uppsatsen och de följdfrågor jag har ställt har i första hand syftat till att vaska fram mer 

information om hur ledarna gör, till exempel: ”Hur pratade ni om det i ledargruppen?”, ”Hur 

svarade du på det?”. Jag har också gjort enkla sammanfattningar eller speglingar för att 

bekräfta att jag lyssnar och förstår för att uppmuntrat respondenten att fortsätta på ämnet; ”De 

sa så till varandra”, ”Ni pratade om manlighet och kvinnlighet”. Alla har avslutningsvis fått 

frågan om de velat lägga till något om de ämnen som tagits upp i intervjuerna eller om 

normkritik i allmänhet.  

Kodning och analys 

Materialet har kodats enligt marginalmetoden, med färgpennor på utskrifter av 

transkriptionerna (Aspers, 2007, s. 172). Jag har letat efter signifikanta utsagor och fraser hos 

intervjupersonerna och behandlat metodmaterialet på samma sätt. Till en början har alltså 

materialet kodats induktivt, det vill säga koder har framkallats ur materialet. Denna del har 

varit viktig både för att fördjupa förståelsen av empirin och för utvecklingen av teorin. 

Informanternas uttalanden och övningar och formuleringar i metodmaterialet har relaterats till 

de teoretiska begreppen förväntningar (här definierat som något riktat till individer och som i 

olika grader styr eller påverkar individens beteende), representationer (föreställningar om 

sociala grupper som bygger på dess skillnader mot andra grupper) och roller (av 

förväntningar skapade handlingsmönster som av en själv och andra upplevs som en del av ens 

person).  

Metoddiskussion och förtydligande 

Valet av metod för denna studie kan och bör diskuteras. Om en praktik ska studeras, i detta 

fall användningen av normbegreppet i killgrupper, kan det tyckas vara en kortare väg att som 

forskare vara på plats och själv göra sig en bild av detta än att intervjua aktörerna om hur de 
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gör. Å ena sidan tillförs en dimension i intervjuerna; här kommer också aktörernas tankar 

kring praktiken fram. Å andra sidan filtreras dessa tankar genom deras språk och styrs av 

forskarens frågor. Möjligtvis hade bästa resultat uppnåtts om både intervjuer och deltagande 

observationer gjorts. I detta fall stod dock etiska aspekter i vägen. I killgrupperna står ofta 

känsliga/privata ämnen som sex, våld och relationer på dagordningen. Att göra observation 

eller följa en sådan grupp hade krävt helt andra tidsdimensioner och forskarerfarenheter än 

vad som stod denna studie till buds.  

Alla informanter har varit genuint engagerade både i killgruppsarbetet, men också i den 

förening/organisation de företrätt, vare sig de varit anställda eller volontärer. Jag tänker mig 

att det hos informanterna finns en professionell bias, det vill säga att de erfarenheter som 

framkommit i studien, medvetet eller omedvetet, framställs som bättre, mer genomtänkta än 

de varit. Jag har valt att inte ta med denna aspekt i analysen. Det som analyseras är ledarnas 

berättelse om sin praktik och det är i denna berättelse som jag söker efter deras syn på normer. 

Min roll 

Som nämnts inledningsvis har jag själv arbetat med en del normkritiska metoder i 

ungdomsgrupper. Min uppfattning om normkritisk pedagogik är att det framför allt är en 

diskurs, en statusladdad sådan, inom en specifik samhällsgrupp. Jag har uppfattningen att 

mycket gott kan komma utav praktiken. Det kan tyckas svårt att studera ett fenomen som man 

själv (till viss del) är en del av. I denna uppsats har dock drivits fram av ett teoretiskt intresse. 

Att jag själv använt mig av normkritiska metoder är något som två av informanterna har vetat. 

Detta kan ha påverkat resultatet på så sätt att dessa informanter förutsatt jag tänkt på ett visst 

vis eller vetat om vissa saker, och att detta alltså inte kommit fram i svaren. På samma sätt 

kan jag naturligtvis hoppat över att ställa följdfrågor där det hade varit relevant eller intressant 

för studien.  

Validitet 

För att stärka validiteten i denna studie har jag så tydligt som möjligt redogjort för 

forskningsprocessen och min egen anknytning till fenomenet som studeras i ovanstående 

stycken. Dalen (2008, kap. 6) menar att validiteten i tolkningen av informanternas uttalande 

stärks om förhållandena ordnas så att det skapas intersubjektivitet, det vill säga att upplevelser 

och situationstolkningar blir gemensamma för människor. Det handlar alltså om ett hantverk 

vid intervjutillfället. Och på samma sätt är datamaterialets validitet beroende av att 

intervjuaren ställer bra frågor och ger informanterna tillfälle att komma med innehållsrika och 
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fylliga uttalanden (Ibid., s. 118). Här lämnar möjligtvis min studie en del att önska. Delar av 

intervjuerna har inte haft relevans för studien och i vissa fall har jag missat att ställa 

fördjupande följdfrågor. Nedan redovisas resultaten med exempel och citat från informanterna 

och i vilken utsträckning de giltiga för hela materialet. På så sätt kan läsaren själv bilda sig en 

uppfattning om mina slutsatser och validiteten i dessa.  

Presentation av ledare och metodmaterial 

Utav integritetsskäl, både för ledarna själva och de killar som deltagit i deras grupper, 

presenteras här intervjupersonerna med fingerat namn.  

Intervjupersonerna 

Jonas har tidigare arbetat som projektledare för killgruppsprojekt inom en större organisation. 

Det huvudsakliga syftet var att ge killar tillfälle att ställa frågor om sex. Machofabriken har 

använts mycket begränsat. Ina arbetar som projektledare i en mindre förening. Det killgrupps-

projekt hon drivit har helt baserats på Machofabriken. Enar och Mats är volontärer i samma 

förening men har haft varsin killgrupp i en jämställdhetssatsning initierad av kommunen. De 

har använt samma metodmaterial, som föreningens verksamhetsledare har tagit fram och där 

delar är tagna från Machofabriken.  

Machofabriken 

Metodmaterialet Machofabriken är en bok, skriven av/med redaktör Hanna Navier och Emma 

Lundqvist (2011). Den beskriver interaktiva övningar med 17 tillhörande kortfilmer som är 

framtaget av produktionsbolaget Amphi. Materialet riktar sig till pedagoger som arbetar med 

ungdomar; på baksidan står att läsa att ”det är ett verktyg i ditt arbete för ökad jämställdhet 

och för förebyggande arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för manlighet kan 

ifrågasättas och förändras” (Navier & Lundqvist, 2011, baksida). Bakom materialet står 

organisationerna Roks, SKR och MFJ
4
. 

                                                 

4 Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer Sverige, Sveriges kvinno- och tjejjourer och Män för 

jämställdhet.  
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Analys och resultat 

I det följande redovisas uppsatsens resultat under de två forskningsfrågorna. Det första stycket 

blir en presentation av ledarna och metodmaterialet samtidigt som frågan Hur används 

normbegreppet? besvaras. Under den andra forskningsfrågan (Hur kan normbegreppet förstås 

i relation till andra teoretiska begrepp?) presenteras resultaten under begreppen grupp, 

förväntningar, roller och sociala representationer. Men först beskrivs huvuddragen i 

samtalsgrupperna som ledarna lett, för att ge ett sammanhang åt användning och förståelse av 

normbegreppet. Ledarna ger ingen sammanhållen bild av hur det normkritiska arbetet i 

grupperna går till. De ger olika betoningar på vad som är viktigt. Följaktligen kan de inte 

förhållas som en enhet till metodmaterialet. I stället ser jag det som att ledarnas berättelser 

ligger olika nära metodmaterialet i olika delar av berättelser om metoder.  

Samtal är grunden i dessa killgrupp-verksamheter. Jonas och Ina betonar framför allt att 

samtalen i grupperna kan stärka killarna. Medan Enar och Mats i första hand vill etablera nya 

tankar och Mats menar att ett nytt tankesätt hos dessa killar skulle förändra deras beteende på 

så vis att de inte kränker andra. Respektive grupp har träffats 6-10 gånger och de 

ämnen/teman som tagits upp, oavsett om killarna fått vara med och önska dem eller om de 

inte varit uttalade för killarna, är lika grupperna emellan; sex, relationer, genus, vänskap, våld 

(i en bred bemärkelse), normer. Två av grupperna har också haft någon form av praktisk 

aktivitet; dans och matlagning. 

Ledarna delar uppfattningen att unga killar behöver prata. Jonas uttrycker det så här: Det finns 

någon grund där, att man vill verkligen prata, alltså det har jag märkt, man vill prata. Det är 

också viktigt för ledarna att skapa kontakt med sina deltagare. Då handlar det om att som 

ledare inte använda ett för teoretiskt språk och att inte vara auktoritär. När jag har frågat 

ledarna efter vad som varit det bästa i grupperna så lyfter samtliga ledarna fram exempel på 

när killarna visat att de vill delta, som att de fått kramar eller att någon deltagare kommit 

tidigt till gruppträffen. Ledarnas vilja att närma sig killarnas perspektiv har i intervjuerna 

också uttryckts som en förståelse för utsatthet. Jag har upplevt en vilja hos ledarna att 

övertyga mig om killarnas utsatthet i egenskap av att representera en invandrargrupp, ha en 

funktionsnedsättning eller tillhöra en socioekonomisk utsatt grupp eller bara vara killar (i och 

med de krav som följer på kön/ålder). 
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Ina och Jonas menar att samtalen ska hållas på en inte för personlig nivå. Ina menar att en 

diskussion som enbart kretsar kring personliga erfarenheter inte leder fram till att synliggöra 

strukturer eller orättvisor. I Machofabriken (Navier & Lundqvist, 2011) formuleras det på 

liknande sätt att ledarna inte ska ifrågasätta eller diskutera de personliga erfarenheterna (s. 

11). Jonas formulerar sig mer i termer av att han som ledare inte har verktyg att ta hand om 

personliga berättelser om t ex. våld: Det kan ju vara en fantastiskt bra grej och hjälpa många 

men det är inte vårt, har aldrig varit vårt syfte att vara någon slags terapi eller ta upp svåra 

grejer som vi inte kan hantera liksom (Jonas). 

Hur används normbegreppet? 

Machofabrikens användning av begreppet normer 

Machofabriken inleds med en definition av normer, där står bland annat: Det är oskrivna 

förväntningar och regler om hur vi ska se ut, vara och bete oss. /…/ Det finns bra och dåliga 

normer och normer ser olika ut i olika sammanhang (Navier & Lundqvist, 2011, s.10). Vidare 

tydliggörs skillnaden mellan vanligt och normalt och det påpekas att alla är medskapare av 

normer genom att belöna eller bestraffa olika beteenden. Ledaren uppmanas att ifrågasätta 

föreställningar hos deltagarna om att något är mer normalt än något annat och ifall deltagarna 

befäster normer fråga efter andra tolkningar och använda historiska exempel för att visa på 

hur normer förändras. Man menar här att det är lätt att falla in i diskussioner om de som 

avviker från normer, och ledaren uppmanas då försöka fokusera samtalet på normerna. 

Ledaren ska också själv fundera över vilka normer den upprätthåller eller påverkas av. (Ibid., 

s. 10ff) 

Vi använder lådan som symbol för manlighet i hela materialet. Lådan symboliserar 

normer för manlighet, och inuti lådan finns samhällets förväntningar på hur killar 

ska vara och bete sig. De som står i lådan har makt, trygghet och status – men på 

andras bekostnad. Enligt manlighetsnormen är det tillexempel ofta bättre att bli 

aggressiv än ledsen eller rädd. (Navier & Lundqvist, 2011, s. 20) 

Lådan som symbol för manlighet är central i alla delar av materialet. Deltagarna ska vid första 

tillfället få en fysisk låda att skriva manliga egenskaper på och senare göra dramaövningar för 

att jämföra hur en viss situation blir om givna karaktärer är i lådan eller om de går utanför 

den. I filmerna (som ska varvas med övningarna) förhåller sig karaktärerna på olika vis till 

lådan (går i och ur beroende på om kompisen är i rummet till exempel) och i 



 

 18 

diskussionsövningar används ibland begreppet normer; “Varför kan det upplevas som hotfullt 

när andra bryter normer, så som pojken i filmen gör?” (Navier & Lundqvist, 2011, s. 60) och 

ibland lådan; “Vilken typ av ansvar förväntas av den som står i lådan?” (Ibid., s. 81). 

I Machofabriken står lådan, med några få undantag, för en destruktiv manlighet. Den visar 

med sin fysiska utformning på begränsningar som normer medför. Och de olika övningarna 

syftar till att synliggöra kopplingen mellan manlighet och våld, homosocialitet, krav på 

heterosexualitet och kåthet, makt, privilegier samt att inte ta ansvar för andras gränser. På ett 

par ställen används dock lådan som en symbol för normer i allmänhet. Det är till exempel i 

reflektionsfrågorna till ledaren där denne uppmanas fundera över hur dennes låda ser ut och 

vad den formats av (Ibid., s. 23) eller där deltagarna ska uppmanas att lämna sina lådor vid 

dörren när de kommer till Machofabriken-passet (Ibid., s. 25).  

Informanternas användning av begreppet normer 

Eftersom ett av urvalskriterierna har varit att informanterna ska ha använt sig av 

Machofabriken har alla använt lådan som symbol för normer. Normbegreppet har då ersatts 

av att man i grupperna diskuterat med lådan som utgångspunkt. Tre av informanterna berättar 

att de etablerar lådan som koncept tidigt i samtalsserien, för att resterande diskussioner ska 

kunna gå att hänvisa till denna. Samtliga menar att lådan har varit lätt för killarna att ta till sig. 

Mats säger så här om lådan: “Klockrent, enkelt bildspråk liksom. Hade vi börjat prata 

teoretiserat kring det där så hade vi inte fått med oss någon”. Exakt vad det är som ledarna 

tycker att gruppen förstår med hjälp av lådan framkommer inte helt tydligt i dessa intervjuer. 

Jonas återger en av killarnas tankar om lådan; “Ja, jo men jag känner så här att nu är jag i 

lådan, men när jag har gift mig då är jag fri”. Och fortsätter;  

Då blev jag förvånad faktiskt, dels det här att man ser sig själv i lådan för det är ju 

ändå nån slags konstruktion som vuxna har sagt att det är så här och så här. Och sen 

då att man förstår att det är något, att det är så tydligt att det är något som säger 

bojor.  

I Mats förening har man sedan innan Machofabriken använt lådor i övningar för att synliggöra 

samhällsideal och förväntningar på kvinnor respektive män. Här, menar Mats, blev insikten 

för deltagarna att de går och bär på ett samhällsideal som är omöjligt att uppnå och att de 

därför alltid kommer vara besvikna på sig själva. Normbegrepp översatt till lådan används 

alltså för att prata om och synliggöra sociala gränser men också för att diskutera 

samhällsideal.  
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Det skiljer sig åt mellan informanterna om de använder normbegreppet explicit eller inte i 

killgrupperna.  För Jonas är det ett kritiskt förhållningssätt som är det viktiga; “Jag vill inte 

ens säga ordet norm, när jag är ute och pratar. I alla fall inte i ett första skede… För då 

hamnar man direkt i ett annat läge där man blir någon som ska undervisa om någonting”. Han 

vill hellre starta diskussioner än att berätta hur samhället ser ut eftersom detta också skulle 

innebära att reproducera normer. Enar har inte använt sig av ordet norm aktivt, utan försöker 

ställa frågor för att få deltagarna att förstå innebörden av normer; “Vilka förväntningar finns 

på er eller oss? Varför ska man vara så här? Vad händer om man inte är så här?” Ina har i sin 

killgrupp avsatt hela andra passet åt att prata om normer och då jobbade de utifrån lådan. För 

henne har det varit ett uttalat syfte med killgruppsprojektet att presentera hur man kan arbeta 

med Machofabriken för skolans kurator, medan de andra informanterna använt sig av 

Machofabriken som en av flera olika metoder. 

Det finns också en skillnad i hur ledarna differentierar normer. Jonas menar att han vill göra 

en neutral granskning av normer och inte peka ut bra eller dåliga normer. Ina å andra sidan 

menar att det finns särskilda anledningar att arbeta med destruktiva normer kring just killar 

och män:  

För jag tänker så här, det viktiga är ju inte att ha fokus på vill du vara skäggig eller 

inte, alltså det är ju skit samma. Men när det finns sådana uttryck som våld, stark 

homofobi, som skadar människor, som går emot våran lagstiftning, där man 

diskriminerar människor och skadar så är det ju uppenbarligen nånting som är 

jävligt fel. Och de normerna måste man ju jobba med.  

Ina gör på så sätt en skillnad på normer utifrån vilka konsekvenser det får om en person bryter 

mot dem. Normer förstås också som någonting som osynliggör det som ska anses vanligt och 

pekar ut det som ska anses som avvikande. Ledarna berättar om hur de försöker ifrågasätta 

när detta sker. 

Hur förstås normbegreppet i relation till andra 

begrepp? 

I det följande relateras idéer som uttolkats i ledarnas prat om metoder och resultat och 

metodmaterialets beskrivningar av metoder till begreppen referensgrupp, förväntningar, roll 

och representation. Min ambition är att få fram både gemensamma drag och skillnader.  
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Grupp och individ – vad påverkar vad? 

En grupps möjlighet att påverka en persons tankar och beteenden är ett genomgående tema i 

mitt material. Här kommer jag visa att det finns både som utgångspunkt i en del metoder och 

tillvägagångssätt och i tankar om normer. Det skiljer sig dock åt hur mycket ledarna betonar 

gruppens betydelse och på vilket sätt man tänker om detta.  

Enar berättar om en diskussion om homosexualitet som uppstått i hans killgrupp. Här hade en 

av killarna uttalat sig hatiskt och ledarna hade ifrågasatt uttalandet men sedan låtit 

diskussionen reda sig själv. En efter en hade killarna gått över till den sida som hade en mer 

tolerant inställning till homosexuella. För Enar var det en klok väg att gå som ledare att 

avvakta gruppen och ge den en chans att själva komma fram till en slutsats. Han menar att 

detta antagligen resulterar i ett större avtryck hos killarna än om han och hans kollega skulle 

ha avbrutit och berättat vad som är rätt och fel. För honom är det inte slutsatserna i samtalet 

som är det viktigaste utan just att diskussioner förs och att alla fått komma till tals. Hos Jonas 

finns liknande tankar. Han arbetar aktivt med att skapa trygghet i gruppen och resultatet är att 

killarna kan prata bättre med varandra; “bara det i sig är ju att bryta en norm” menar Jonas 

och syftar till bilden av killar och män som inneslutna och ickeverbala. I de här fallen 

använder sig ledarna av gruppens (i detta fall killgruppens) möjlighet att påverka den 

enskilda.  

I andra fall vill man uppmärksamma den enskilda på den makt som gruppen kan ha. I 

Machofabriken (Navier & Lundqvist, 2011) beskrivs forumspelsliknande övningar, där 

publiken har möjlighet att stoppa och ändra i teater/dramascener som på olika vis illustrerar 

förtryck eller utsatthet. I stället för att bli stumma åskådare, vill man här att de enskilda 

personerna i en grupp ska känna ansvar för vad som händer i gruppen. På flera ställen i 

Machofabriken finns det diskussionsfrågor som handlar om vad man skulle kunna säga till 

personen i exemplet/filmen om man var deras kompis; “Vad kan vi göra för att stötta andra 

som bryter mot normerna för hur en kille eller en tjej ska vara?” (s. 61). Både Enar och Jonas 

menar att just det att starta det kritiska tänkande om sitt eget beteende och/eller sociala 

sammanhang som är deras personliga syfte med att vara killgruppsledare (/arbeta 

normkritiskt). Så här säger Jonas:  

Min ambition är ju snarare att man ska få den där kritiska frågan som man aldrig 

får. /…/ Som liksom kan så något slags frö till att tänka, men vänta vad är det här 
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egentligen, som vi håller på med i gänget. Till exempel om det handlar om våld eller 

om det handlar om bara saker man säger till varandra på rasterna eller liksom.  

Ledarna beskriver också att killgrupperna känner sig bekväma att diskutera sociala regler på 

en gruppnivå. Enar upplever att hans killgrupp har haft svårt att relatera till teman om till 

exempel våld och rasism. “Det kan ha varit enklare och mer angeläget att diskutera 

grupptryck…” (Enar). Ina beskriver hur hon arbetat med att få killarna att tänka i generella 

termer när det kommer till manlighetsnormer, men att de hela tiden kommer tillbaka att dessa 

normer inte gäller för de forum eller kompis gäng där killarna själva befinner sig. I Mats fall 

har det varit hans avsikt att uppehålla en del av diskussionerna kring grupper. Han vill dels 

ifrågasätta att människor bemöter varandra utifrån grupptillhörighet och del väcka tankar om 

den anpassning individer ibland måste göra för att få tillhöra en grupp; “där det faktiskt är så 

att det är ju en trygghet att tillhöra en grupp, men i den gruppen kan förtrycket vara väldigt 

mycket större än i samhället i stort liksom… “(Mats). 

I Dahrendorfs (1971) framställning styrs rollerna framför allt utav referensgruppen. Det är så 

att säga referensgruppen som utför samhällets sanktioner och kan alltså upprätthålla eller 

omforma kraven på rollen. I mitt material syns en tydlig samstämmighet kring att gruppen 

kring en enskild person (roll) är viktig. Men det är egentligen bara hos Mats som det tydligt 

finns en idé om att gruppen styr individen med hjälp av förväntningar. Inte heller här finns 

dock en teoretisk förståelse av gruppen som länken mellan samhälle och individ, utan snarare 

något som är skilt ifrån samhället:  

Om jag är heterosexuell kille och spelar fotboll, så måste jag ändå vara så här. Så 

fast vi har liksom något slags gemensamt tänk och vi borde känna oss fria i det här 

sammanhanget så gör vi inte det. Och vad det innebär, att det faktiskt är mer 

hämmande att vara i det här sammanhanget än generellt ute i samhället. (Mats)  

Ledarnas syn på grupper stämmer alltså bara till viss del överens med hur Dahrendorf (1971) 

presenterar referensgrupper. Ledarna använder gruppen som en positiv kraft när det stämmer 

överens med deras syften men de vill också väcka tankar hos deltagarna om vilken makt en 

grupp kan ha. Min tolkning är dock att det finns olika uppfattningar om i vilken utsträckning 

detta ska ha fokus. Ina till exempel försöker få killgruppen att diskutera på en mer generell 

nivå. Kanske återspeglar förhållningssättet till killarnas personliga erfarenheter och gruppens 

betydelse uppfattningen om vad normer är. Ina och Machofabriken vill fokusera samhälleliga 

föreställningar. Jonas däremot förklarar normer som just grupptryck: “Det var någon i 

killgrupperna som just uttryckte det som grupptryck. Och på något sätt är det ju grupptryck 
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oavsett om det är, om det är någonting som är liksom positivt eller nånting som är 

destruktivt.” 

Likhet med Dahrendorfs definition av förväntningar? 

I Dahrendorfs (1971) rollteori är förväntningar viktiga eftersom det framför allt är med dessa 

som referensgrupper reglerar enskilda roller i sociala fält. ”Frågan om samhällets väsen med 

hänsyn till sociala roller blir till en fråga om sättet på vilket referensgrupper bestämmer och 

sanktionerar förväntningar på de genom dem lokaliserade positionerna ” (s. 57). Dahrendorf 

graderar förväntningar beroende på hur starkt reglerande de är och vilka sanktioner som följer 

på brott mot dem; det är tvångs, plikt- kan-förväntningar. Ett liknande synsätt finns hos de 

informanter som vill skilja på bra och dåliga normer.  

Det är skillnad på att bryta normer och sätta på sig klänning eller ställa sig åt fel 

håll i matkön och göra sånna saker, för att man kan och man vågar och det går bra, 

än att faktiskt gå och hålla sin, som kille, en pojkvän i handen. Och risken att bli 

utsatt för hot och våld. (Ina) 

Mats har i vissa gruppdiskussioner berättat om svensk lagstiftning och FN:s konvention om 

barns rättigheter och sedan har gruppen fått diskutera hur detta förhåller sig till sociala 

förväntningar. Till exempel under temat om sexualiteter. Översatt till Dahrendorfs termer får 

gruppen alltså diskutera relationen mellan tvångs- och kan-förväntningar, och det pedagogiska 

resultatet blir enligt Mats “en mer öppen och lite förstående inställning från deltagarna”.  

Som jag har visat ovan (se bland annat Machofabrikens användning av begreppet normer) 

används ordet förväntningar synonymt med normer på flera ställen i materialet. Och i likhet 

med Dahredorf finns inom normkritiken en syn på förväntningar som reglerande beteende. 

Machofabriken ger i det inledande kapitlet en förklaring till hur detta går till:  

Vi är alla med och skapar normer genom hur vi agerar, pratar och beter oss. Vi 

belönas eller bestraffas, till exempel genom komplimanger när en kvinna beter sig 

på ett sätt som anses vara feminint och pinsam tystnad när en man beter sig 

likadant. Så småningom lär vi oss var gränserna går och vad som händer om vi går 

över dem (Navier & Lundqvist, 2011, s. 10). 

Normer i förhållande till roller – om lådan 

Förhållandet mellan normförståelsen och roller är tydligast när det kommer till lådan som 

både i metodmaterialet och hos ledarna används som symbol för manlighetsnormer.  Både 
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Enar och Mats berättar om killar i deras grupper som pekar ut varandra för att vara ”i lådan”. I 

Mats fall hade en kille lurat en annan att säga att han inte gillade en viss sorts musik och sen 

ropat till ledarna – “såg du jag fick in honom i lådan igen” (Mats). Mats och Enar använder 

sina historier som goda exempel på hur lätt det är för killgrupperna att ta till sig lådan som 

koncept och symbol. Men det finns inget i historierna som tyder på att killarna har förstått 

lådan som machonormer. En möjlig tolkning är att killarna snarare förstått lådan, det vill säga 

att följa normer, som att det är att inte ”vara sig själv” (inte vara sann mot sig själv). Killarna 

kommer på varandra med att hålla upp en fasad eller spela en roll.  

I en tipsruta till ledare i Machofabriken står så här: “Prata om att det kan vara svårt och lite 

läskigt men att ni kommer att kunna jobba bättre och ha roligare om alla lämnar sina lådor vid 

dörren! “ (s. 55). Vad är det då som ska lämnas vid dörren? I beskrivningen av lådan i de 

inledande kapitlen i Machofabriken står att den är full av förväntningar. Och användningen av 

låd-konceptet, som citatet här ovan är ett exempel på, bidrar till en uppfattning om att dessa 

förväntningar tillsammans blir något nytt och något eget. Något som man kan gå in i och ur. 

Jag frågade Ina om detta vad det är som ska lämnas vid dörren. 

Ina: Men jag tänker så här, ja man ska gå ur sin låda men det betyder inte att allting 

som satt på lådan kommer att försvinna eller ska försvinna utan.. [Utan den är mer 

ramen?
5
] Ja, ramen. Som säger att de här sakerna hör ihop. Det är ett paket. Sen så 

har ju inte alla exakt samma paket med sig. Men att man då kan se att de här små 

partiklarna som bygger upp det här paketet luckras upp och sen får man med sig en 

ny pott. Och så är det ingen låda utan det är bara typ en påse med lite damm (med 

förställd, ljus röst) [Haha, som man kan välja lite, man kan ta skägg och öl, och så 

lämnar man bort fotboll?] Ja, precis. Det låter ju skitfint! 

Dahrendorf menar att rollerna också beskriver hur relationerna mellan innehavarna av olika 

sociala positioner inom samma fält ska se ut och fungera. I Machofabriken får detta ett stort 

utrymme. Lådan ger instruktioner om hur man ska förhålla sig till andra roller. Machofabriken 

menar att killar förväntas ha koll sin partner/tjej, framför allt vilja vara kompis med andra 

killar och vara initiativtagare när det kommer till sex (kap 3, 4 och 5).  

Lådan ger alltså starka associationer till en roll, de sammanlagda förväntningarna på en 

person blir till en roll som inte är helt internaliserad eftersom man kan gå i eller ur den. Och 

rollen reglerar hur personen ska förhålla sig till andra roller i samma sociala fält. Dahrendorfs 

                                                 

5 Mina uttalanden inom [hakparentes].  
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rollbegrepp härrör till individnivå medan ledarna är intresserade av att diskutera killars 

gemensamma erfarenheter, alltså på gruppnivå.  

Föreställningar, bilder, sociala representationer 

En fråga i min intervjuguide har varit om ledarna har lärt sig något om normer i arbetet med 

killgruppen. Samtliga har svarat på frågan genom att referera till sin egen bild av unga killar, 

att den innan killgruppen har varit ganska negativ. Enar menar att han hade en förenklad bild 

av hur unga killar förhöll sig till normer innan han började med killgruppen; “Jag tänkte på 

dem som en ganska homogen grupp. Faktiskt. Och det där, det fick jag omvärdera.” Svaret på 

vad de lärt sig om normer är alltså att den egna bilden av unga killar inte stämmer. Bilder och 

normer visar sig vara synonymt på flera ställen. När Machofabriken ska förklara normer 

använder de både synonymen förväntningar (se stycket Förväntningar) och formuleringar 

som för tankarna till föreställningar: “[Normer] formar våra världsbilder och möjligheter 

genom att tala om för oss att det vi är och gör är rätt eller fel” (Navier & Lundqvist, 2011 s. 

10).  

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är att sociala representationer skapar kategorier av 

människor, något som kan återfinnas i materialet: “Vi är alla delaktiga i att sortera andra 

människor i grupper och kategorier som kvinnor och män, svarta, färgade eller vita, homo 

eller hetero” (Ibid., s. 10). Just kategorisering är något som Mats uppehåller sig vid i 

intervjun:  

Det skapar ju motsättningar automatiskt. Om vi inte är samma sak du och jag, om vi 

inte bara är människor du och jag, då har vi skapat motsättningar. Om du är 

djurgårdare och jag är AIKare, då finns det direkt en motsättning. Och det gäller ju 

också killar och tjejer.  

Mats vill alltså komma bort ifrån tankar om kategorier av människor helt och hållet. I andra 

fall vill ledarna uppmuntra deltagarna att se att det finns olika grupper av män/killar. Enar 

berättar om en diskussion som uppstått efter filmen Syrrans favoritlåt. Här diskuterade 

killarna självmant vad tjejer respektive killar lyssnar på och ”vad lyssnar, som många 

uttryckte det, svennar på?” I det här fallet har ungdomarna använt sig av sociala 

representationer för att identifiera olika kategorier på ett sätt som Enar menar var 

ändamålsenligt. Även Ina ser fördelar med att definiera likheter och olikheter män emellan:  

 Då innefattas allt möjligt, alltså då har vi liksom öldrickande män som tycker om att 

äta korv och jaga ren, ut och slåss på stan och … Å som många män inte är, men 
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liksom man drar det till sin yttersta spets liksom. Och sen så när man går vidare i 

olika samtal så blir det ju som massa smålådor i den här lådan [just det mm] Ää och 

det kanske man skulle, eller jag skulle behöva ta med mig att i den här 

introduktionen av lådan kanske jobba vidare med det och också se vad finns det för 

ytterligare saker i lådan, som gör att det blir annorlunda här…  

Samtidigt betonar Ina vikten av att hålla diskussionen om normer för män och killar på en 

generell nivå; “så försöker man få dem att bredda och tänka generellt. Gå inte in i vad du 

tycker eller vad som gäller enbart för just den här gruppen eller så”.  

Ledarna uttrycker på olika sätt att de försöker förankra diskussionerna i killarnas erfarenheter. 

Samtidigt finns det ambitioner att visa på normer och orättvisor på en strukturell nivå. 

Ledarna vill både visa på kategorisering av människor, och då handlar det framför allt om 

kategorisering utifrån fysiska attribut som kön, ålder, etnicitet och funktionalitet, men också 

få killarna att relatera till och diskutera föreställningar om män/killar generellt. Man kan fråga 

sig om det i materialet finns idéer om att samhälleliga föreställningar (sociala 

representationer) direkt styr individers beteenden. Steget mellan bilden av unga killar och 

individers upplevelser av förväntningar och krav är ibland väldigt kort. I en tipsruta i 

Machofabriken uppmanas ledare att inte bekräfta bilden av killar som ständigt kåta, det är just 

kravet på ständig lust och tystnad som sexuella olust och oförmåga som vi vill ifrågasätta 

(Navier & Lundqvist, 2011, s. 62). 

Relationen mellan begreppen 

I det ovanstående har jag diskuterat relationen mellan de teoretiska begreppen och 

informanternas utsagor. Det blir en fråga om hur nära de teoretiska begreppen kan sägas ligga 

den förståelse som kan uttolkas ur berättelserna. Det är svårt att göra en rättvis 

sammanfattning av resultaten eftersom informanterna ger olika berättelser och förklaringar. 

Några ledare vill göra neutrala granskningar av normer i allmänhet medan andra vill arbeta 

riktat med de normer som de tycker är destruktiva. Några menar att normer pekar ut det/de 

som är avvikande och ”gömmer” det vanliga och därmed priviligierade, och arbetar med att 

problematisera när detta sker i killgrupperna. I Machofabriken symboliserar lådan normer för 

en destruktiv maskulinitet som är kopplad till våld och krav på heterosexualitet. I ett par 

undantag står den också för normer i allmänhet. Ledarna tycker att lådan är lätt för killarna att 
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förstå och använder den för att synliggöra sociala gränser. Även om den hos killarna 

eventuellt uppfattas mer som skillnaden mellan att vara sig själv och att inte vara det.   

När det gäller förhållandet mellan de teoretiska begreppen finns här alltså idéer om (1) att 

grupper är viktiga och (2) att det är förväntningar som styr individers beteende. Jag har dock 

inte kunnat se att det finns en tydlig koppling mellan dessa två uppfattningar. Därför blir det 

inte klart varifrån förväntningarna kommer. Slutsatsen som återstår är att förväntningar som 

styr individer kommer från alla, eller från samhället. På så vis överlappar uppfattningen om 

normer som förväntningar uppfattningen om normer som föreställningar.  

Normbegreppet används på många ställen synonymt med uttrycket ”föreställningar”, som då 

handlar om föreställningar om sociala grupper, alltså sociala representationer. Att överbygga 

kategorier av människor är viktigt för ledarna, deltagarna uppmuntras att se bortom stereotypa 

kategorier som skapar motsättningar. I andra fall vill ledarna visa på olikheter mellan grupper 

av män och deltagarna uppmuntras då att använda sig av sociala representationer.  

Roller är, i Dahrendorfs (1971) tappning, framför allt resultatet av andra teoretiska föresatser. 

De är summan av förväntningar från referensgrupper utifrån en specifik social position. Hos 

mina informanter finns inte en motsvarande teoretisk linje som leder fram till en förståelse av 

normer som (helt eller delvis) överensstämmande med rollbegreppet. Lådan ger, som jag har 

visat, associationer till roller. Men i motsats till normbegreppets förhållande till förväntningar 

och sociala representationer har inte informanterna uttryckligen resonerat kring begreppet 

roller. Och därför är slutsatser om deras uppfattning vanskligare när det gäller just roller.  

Eventuella slutsatser/Om lådan 

Normbegreppet flyter och ligger ibland väldigt nära en förståelse som kan liknas vid roller 

och ibland är den mer som föreställningar. Ibland lämnar informanterna begreppet normer helt 

för att tala om metoder där gruppen pekas ut som boven i dramat. Det viktiga i metoderna 

tycks vara att hålla sig på en social nivå, det vill säga att inte gå in personliga erfarenheter. 

Kanske är det viktiga också att komma åt lagret av gemensamma föreställningar, sociala 

representationer, som delar upp människor i grupper och tillskriver dessa olika egenskaper. 

Återkommande tycks dock vara att förståelsen av förväntningar och föreställningar överlappar 

och glider in i varandra.  

Övning 1.1 i Machofabriken syftar till att “fördjupa förståelsen av att vi alla är delaktiga i att 

skapa normer och påverkas av dem” (Navier & Lundqvist, 2011, s. 26). Först ska deltagarna 

associera fritt kring begreppet ”manlig”. Deltagarna ska sen delas upp i grupper om tre eller 
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fyra personer och utrustas med pennor och lappar. Tillsammans ska de fundera över olika 

saker som killar lär sig att de ska göra eller vara. “Det kan handla om jobb, fritid, kropp, mat, 

kläder, sex, familj, bil utbildning och så vidare” (Ibid.). I nästa övning ska deltagarna spela 

upp scener för varandra, där vissa karaktärer står i lådor och måste följa reglerna som står på 

lådorna (alltså de ord som man tagit fram i den första övningen). Syftet är att “handfast känna 

på lådans begränsningar” (Ibid.).  

Jag menar att man i första övningen ber deltagarna att använda sig av den sociala 

representationen man/manligt. Medan man i den andra övningen försöker synliggöra hur 

sociala förväntningar styr beteenden. Både föreställningar och förväntningar benämns som 

normer, och båda begreppen är viktiga för normkritiken. Denna pendling mellan förståelsen 

av normer som förväntningar och förståelsen av normer som föreställningar finns både i 

Machofabriken och hos killgruppsledarna.  

Diskussion 

Uppsatsens syfte är att synliggöra den förståelse av normer som skapas i en normkritisk 

pedagogisk verksamhet. Jag har valt att studera killgruppsledares utsagor om metoder och 

förhållningssätt samt ett normkritiskt metodmaterial och i detta använt mig av frågeställningar 

om hur normbegreppet används och hur det förstås i relation till andra teoretiska begrepp. 

Resultatet visar att normbegreppet på flera olika sätt används för att diskutera den sociala 

dimensionen av tillvaron och begränsningar i denna. Beröringspunkter finns mellan 

normbegreppet och Dahrendorfs definition av roller. Det finns också tankar hos ledarna som 

liknar definitionen av referensgrupper och hur förväntningar kan graderas. Det viktigaste 

tycks dock vara att ledarna med normer menar både föreställningar och förväntningar. Och att 

dessa två perspektiv på normer på flera ställen flyter samman.  

Uppsatsens bild av normkritisk pedagogik 

Den bild av normkritisk pedagogik som framställs i den här uppsatsen har inte många likheter 

med den som Lenz Taguchi (2011) ger. Hon fokuserar på hur identifikation och 

subjektspositioner skapas inom normkritisk pedagogik. I den här studien framträder snarare 

en bild av en praktik som riktar in sig på sociala begränsningar och strukturer. En uppdelning 
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mellan normpersoner/normbrytare och andrafierande processer nämns endast i undantagsfall 

hos intervjupersonerna. Uppsatsens bild av normkritisk pedagogik stämmer inte heller helt 

överens med den Andersson (2010) ger. I hennes sammanfattning av ideella organisationers 

syn på normkritisk pedagogik är fokus på normer och privilegier, intersektionalitet och 

skillnad mot toleranspedagogik. Här framträder en bild utav en långt mer konfrontativ 

pedagogik än den som mina informanter ger och med ett större fokus på hur makt- och 

statusrelationer skapas.  

Bortsett från makt 

Naturligtvis behövs en diskussion om att normkritikens maktanalys satts inom parentes i 

denna uppsats. Kan jag ge rättvisa åt normkritiska praktikers syn på normer när jag inte tar 

med makt som variabel i min analys? Som jag har visat i uppsatsens inledande del har 

normkritiken ett starkt arv ifrån kritisk pedagogik och queerteori. Och i både litteratur om 

normkritisk pedagogik och i Machofabriken lyfts detta maktperspektiv fram. Vad jag har sett i 

mina intervjuer är dock en uppdelning mellan talet om sin egen förståelse av normer (som till 

vissa delar tydligt relaterar till litteraturens normdefinition) och talet om sin pedagogiska 

praktik. Och i talet om den pedagogiska praktiken finns ett fokus som inte inkluderar en tydlig 

maktaspekt. Här kretsar logiken istället kring kategoriseringar av människor och sociala 

förväntningar och här skulle flera olika uppfattningar om makt kunna läsas in.  

I uppsatsen har jag intervjuat fyra killgruppsledare och man behöver fråga sig om resultatet 

skulle blivit annorlunda om jag valt att intervjua tjejgruppsledare, svenskalärare eller 

förskolepedagoger som arbetar med normkritiska perspektiv. Resultatet i uppsatsen ska ses 

som en förståelse av normer som finns eller blir till i en specifik skärningspunkt mellan 

teoretiska traditioner, metodologiska övertygelser och föreningskulturer. Och antagligen är 

det också beroende av de möten ledarna haft med deltagarna. Urvalet påverkar resultatet 

eftersom att normbegreppet kan användas pedagogiskt i olika syften. I mina resultat kan det 

både ses en vilja (och en känsla av ansvar) hos gruppledarna att förändra killarnas beteende 

och ett emancipatoriskt syfte. Normer ses både som kvävande föreställningar (som killarna 

uppmuntras ifrågasätta) och reglerande förväntningar på gruppnivå (där killarna uppmuntras 

se sin egen roll). Enligt Kumashiros (2002) uppdelning skulle killgrupperna alltså både kunna 

ses som utbildning som är kritiskt till andrafiering och som utbildning för De andre (att 

killarna ska få utrymme att utveckla de sidor där de traditionellt är hämmade, till exempel att 
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prata i grupp). Dessa dubbla syften kan ha bidragit till att tankar om makt inte är helt tydligt 

kan tolkas ur materialet.  

Mark (2007) menar att förändringsarbete måste innehålla både systembevarande och 

systemförändrande insatser. Att ett förändringsarbete inte fungerar om man inte tillåter sig att 

ta några premisser för givna (s. 110). Att min bild av normkritiska pedagogik skiljer sig ifrån 

Lenz Taguchis (2011) och Anderssons (2010) kan också ha att göra med att informanterna i 

min studie betonat det systembevarande arbetet som sker i grupperna medan tidigare studier 

fokuserat på det systemförändrande. Att killgrupperna kan fungera systembevarande är inte 

konstigt eftersom de tar sin utgångspunkt i killarnas erfarenheter och förutsätter deras 

frivilliga deltagande. Därmed inte sagt att de inte på samma gång kan verka 

systemförändrande. En fråga för vidare forskning är dock på vilka premisser makt kan tas in i 

normkritiska samtal. Hur påverkar formen för verksamheten 

(gruppträffar/seminarier/klassrumsundervisning etc.) i vilken utsträckning man talar om makt, 

förutsättningar och privilegier?  

… och intersektionalitet. 

Jag menar att det varit fruktbart att använda begreppet social representation (i betydelsen 

föreställningar om sociala grupper som bygger på dess skillnader mot andra grupper) i min 

analys av ledarnas utsagor. Och att det varit fruktbart att använda det så brett som jag gjort. 

Det vill säga att jag inte i första hand tagit hänsyn till en eventuell intersektionell ansats. Som 

jag har visat menar ledarna i vissa fall att det är ändamålsenligt att tala om skillnader mellan 

sociala grupper och i andra fall inte. I de fall ledarna menar att det varit lämpligt tänker jag 

mig att de haft intentionen att synliggöra brytningar, intersektioner, mellan skillnadsskapande 

kategorier. Och möjligtvis kan denna uppsats kritiseras för att inte tillräckligt tagit hänsyn till 

detta. Å andra sidan närmar jag mig på detta sätt den förståelse som blir till i killgrupperna, 

där det inte nödvändigtvis finns en förförståelse om intersektionalitet. Jag menar att det är 

möjligt att det inte är helt tydligt för killarna när ”det är okej” att använda sociala 

representationer, föreställningar, i diskussioner och när det inte är det.  

Det finns en tydlig tendens hos ledarna att lägga betoning vid grupper; hur gruppen påverkar 

individen, både positivt och negativt, och föreställningar om kategorier av människor. Det är 

dock vanskligt att resonera kring om detta kommer ur politiska/teoretiska idéer eller om 

tonvikten vid gruppen framför allt är resultat av att det faktiskt är grupper man arbetar med. 
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Och det är ju inte heller givet vad som kom först, metodval eller syfte. Överlag ger mina 

resultat inga svar på frågor om varför uppfattningar/idéer finns hos informanterna. 

Förståelsen av normer 

Den förståelse av normer som kommer fram i Anderssons (2010) studie baseras på 

uppfattningen att normer skapar kategorier och maktordningar, som gör att vissa människor 

utsätter andra för kränkningar och diskriminering. Även om det finns mycket som talar för att 

ledarna i den här uppsatsen skulle hålla med om den definitionen läggs här istället betoningen 

vid normer som sociala restriktioner och begränsningar.  

Sandegård (2009) som beskriver hur deltagarna i normkritiska workshops inte tillfullo förstått 

innebörden i normbegreppet, menar att ett perspektivskifte är svårt eftersom 

toleransperspektivet varit dominerande så länge. Jag föreslår att normkritisk pedagogik är inte 

bara svårt för att det är ett perspektivskifte mot att börja prata om det som tidigare var taget 

förgivet. Det är också svårt för att normbegreppet innefattar för mycket och för att det saknas 

en tydlighet om i vilken utsträckning och vid vilka tillfällen personliga erfarenheter respektive 

gemensamma föreställningar är intressanta.  

Jag menar att det kan finnas både teoretiska och pedagogiska poänger med att särskilja 

föreställningar och förväntning. Jag föreslår att normer ska ses som de förväntningar som 

ligger bortanför individuella preferenser och idéer och som kommer från gemensamma 

föreställningar. Individers sätt att sätta gränser för eller uppmuntra varandra handlar både om 

föreställningar om vad som är ”normalt” och hur den specifika situationen eller gruppen ser 

ut. Föreställningar är också viktiga eftersom det är i relation till dem som individer blir 

begripliga (för sig själv och andra). Föreställningarna skapar förväntningar, men är inte det 

samma som förväntningar. Normer skulle alltså kunna sägas verka inifrån som idéer om hur 

en sådan som jag är (föreställningar) och utifrån genom olika gruppers belöningar och 

sanktioner (förväntningar). 

På vissa punkter visar min analys att deltagarna i killgrupperna har haft lättare för att 

diskutera utifrån sina egna erfarenheter och sin sociala kontext, än att diskutera samhälleliga 

föreställningar. Kanske är det så att de samhälleliga föreställningarna inte upplevs som 

verkliga (eller angelägna) om de inte gäller som förväntningar i den grupp man själv tillhör. 

Normkritiken är på så sätt beroende av den kontext den verkar i. Ledarna måste känna till och 

ta hänsyn till den verklighet som deltagarna befinner sig i för att kunna skapa kontakt och 
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hitta angelägna exempel. Med ett tydligare särskiljande mellan föreställningar och 

förväntningar kan ledarna på ett medvetet och tydligt sätt också röra sig mellan olika 

teoretiska nivåer tillsammans med deltagarna.  

Liksom Johansson och Lunneblad (2012) och Ungdomsstyrelsen  (2010) (vars rapporter 

presenteras under Tidigare forskning) ser flera syften i Machofabriken, ser jag flera syften 

med killgrupperna hos ledarna. Det handlar både om att förändra deltagarna och att stärka 

dem. Att utmana deras förgivettaganden, att starta ett kritiskt tänkande och förklara sociala 

system. Att just normbegreppet ska vara utgångspunkten för detta är inte givet. Ett förslag för 

vidare forskning är därför att ur pedagogisk synpunkt undersöka normbegreppets förtjänster 

och hinder i förhållande till olika syften.  

Avslutande diskussion om rollteori 

Rollteorin som används i den här uppsatsen vill förklara varför individer infogar sig i 

samhällsmönster. Dahrendorf (1971) vill synliggöra människan som social varelse och visa 

hur samhället är en tvingande realitet för henne. Normer blir här, via olika referensgrupper, 

den bindande länken mellan individ och samhälle. Normkritisk pedagogik däremot, vill 

förklara makt- och statusskillnader på gruppnivå. Normer är här kopplat till normalitet och 

gränsdragande mot det/dem som avviker.  

Dessa två teoretiska perspektiv har alltså helt olika utgångspunkter. De förklarar egentligen 

olika saker. Arbetet med uppsatsen har därför till stor del handlat om att korsbefrukta dessa. 

Jag har i det föregående framför allt diskuterat hur rollterorins tydliga i särhållande av olika 

teoretiska nivåer kan vara normkritiken behjälplig och vill avslutningsvis peka ut de 

(huvudsakliga) bristerna i rollteorin som uppsatsen synliggör.  

I förhållande till normkritiken blir det tydligt att rollteorin inte tar hänsyn till de individer som 

inte har förutsättningar eller inte vill spela den roll som positionen kräver. Dahrensdorf menar 

att sociala positioner bestäms av relationer till andra positioner i samma fält och att de är 

oberoende av individen som innehar den. Men kan det inte vara så att förmågan eller viljan 

hos rollinnehavararen att leva upp till förväntningarna också påverkar relationen till andra 

roller/positioner? Och att positionen därför inte alls är oberoende av den individ som innehar 

den? En definition av normer som inte förklarar grader av internalisering är ofullständig 

eftersom den både förbiser individers motstånd och den egna viljan att passa in. 
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Jag menar också att en teori som bortser från status och privilegier blir alltför endimensionell. 

Dahrendorfs beskrivning som utgår ifrån samhällets tvång över individer får dessa att framstå 

som jämbördiga. Relationen mellan olika positioner kan naturligtvis innehålla en dimension 

av statusordning eller makt. Som i exemplet med relationen mellan positionerna läkare – 

patient. Men hur dessa statusordningar uppstår och enligt vilka premisser, förblir oklart. 

Varför ser läkarens relationer till patienter olika ut när det kommer till status och makt? Hur 

påverkar förmågan och möjligheterna att leva upp till (framför allt) kan-förväntningar 

inflytande och privilegier? Sammanfattningsvis förklarar rollterorin sociala mönster men inte 

det avvikande, det som bryter mönstren. Den förklara inte hur luckor i de sociala systemen 

och förändring av de samma uppstår.  
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Bilaga 

Intervjuguide  

 Jag gör den här intervjuen med dig för att du arbetar med normkritisk pedagogik, vill 

du berätta lite om vad det är du gör? 

 Vad är målet med ditt normkritiska arbete? 

 Vad vill du uppnå med målgruppen? (Vad ska de fått med sig, lärt sig?) 

 Hur definierar du begreppet normer? Och hur förklarar du det i dina grupper? 

 I vilken grad är det möjligt för killarna att prata om hur normer påverkar dem? 

 Har din förståelse av normer ändrats under killgruppsarbetet, i så fall hur? 

 Hur tolkar killarna metaforen med lådan? 

 Hur relaterar killarna lådan till sig själva? Och hur tycker du att de följer/bryter mot 

normer för maskulinitet? 

  Är det något du känner inte har fungerat som du tänkt? (övning, diskussion eller 

förklaring) 

 Vad är lika från grupp till grupp och vad är olika?   

 Vad är bästa minnet? Vad har du blivit förvånad över? 

 


