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Abstract 

 

Genom denna studie har vi för avsikt att få en större förståelse kring gestaltningen av 

maskulinitet. Detta kommer vi att uppnå genom att analysera samtida medierepresentationer av 

män, i form av tv-serien Boys. Syftet med studien blir således att undersöka hur maskulinitet 

gestaltas i Boys. De teoretiska begrepp som kommer användas i studien är hegemonisk 

maskulinitet och homme-com, där vi med hjälp av en tematisk analys kommer studera fyra 

avsnitt från serien. Den tematiska analysens fria karaktär i det att den tillåter forskaren att 

använda olika teoretiska ramverk var en bidragande orsak till valet av metod. Analysen har varit 

driven av en induktiv karaktär då vi förvisso har med teman som kommer från våra 

frågeställningar men vi har även med andra teman som fått vår uppmärksamhet under analysens 

gång. 

I serien Boys uttrycks en intimitet och känslomässig relation mellan karaktärerna, där vi kan se 

en mansroll under förändring. Det är inte så enkelt som att säga att det finns en hegemonisk 

maskulinitet i tv-serien Boys. Det finns snarare flera olika nyanser av maskulinitet 

representerade i serien. Vissa av dem uppmuntrar utåt sett jämställdhet, men reproducerar 

emellertid ändå patriarkala ideologier, om än omedvetet. Detta trots deras intention att 

motarbeta dessa krafter. Därför landar en av de viktigaste slutsatserna kring serien i att 

hegemonisk maskulinitet är ett mer komplext begrepp än vad som tidigare diskuterats. Det finns 

därför ett behov av att forska vidare kring ämnet för att kunna slå fast exempelvis vad som 

egentligen utgör en hegemonisk maskulinitet.  

 

Nyckelord: Boys, maskulinitet, hegemonisk maskulinitet, homme-com, bromance, lad flicks 
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1. Inledning 
 

Hur det maskulina beteendet bland män ser ut, och hur deras relation till varandra tar sig i 

uttryck, varierar nog mellan olika manliga grupper i samhället. I omklädningsrummet efter en 

fotbollsträning förekommer en viss jargong där det mest upphöjda maskulina beteendet ser ut 

på ett visst sätt. Jämför man den kontexten med hur exempelvis en grupp manliga forskare beter 

sig och interagerar med varandra, går det förmodligen att hitta en del skillnader. Det vi vill 

poängtera med detta är vårt intresse för det faktum att det finns olika typer av maskulint 

beteenden som män i olika grupper praktiserar.  

 

Trots detta har inte särskilt mycket tidigare forskning om manlighet och maskulinitet gjorts, om 

man jämför med all den forskning som riktat in sig på studier om femininitet (Cohan & Hark 

1993).  Det är emellertid viktigt att komma ihåg att det inte finns någon motsättning mellan 

dessa områden då de ingår under samma paraply. Enligt Connell (2005, refererad i Beasly, 

2008) är studierna kring maskulinitet ur ett globalt perspektiv fortfarande i sin linda och det 

finns en begränsad mängd forskning kring konstruktionen av maskulinitet ur ett transnationellt 

perspektiv. Forskning kring maskuliniteter är ett komplicerat område eftersom det inte finns en 

given maskulinitet. Kimmel (1997, refererad i Beasly, 2008) menar att alla maskuliniteter inte 

har samma förutsättningar och att termen hegemonisk maskulinitet därför är viktig att belysa, 

eftersom den tar upp skillnaderna kring olika maskuliniteter.  

 

Vi menar därför att detta är ett högst relevant område att undersöka. Samtidigt menar forskare 

att vi bör studera och försöka förstå genus, utifrån de maskulina processerna som genomsyrar 

det patriarkala samhället vi lever i, för att på så sätt nå ett mer jämställt samhälle (Craig 1992:1). 

 

Med detta som bakgrund vill vi genom denna studie få en större förståelse kring gestaltningen 

av maskulinitet genom att analysera samtida medierepresentationer av män. Det material vi har 

valt att analysera är tv-serien Boys som visades på SVT-play under hösten 2015. Serien handlar 

om Victor och Leo - två 20-åriga heterosexuella män boende på Södermalm i Stockholm. De 

har en nära relation till varandra och pratar ofta om känslor och är fysiska med varandra. De 

badar exempelvis tillsammans och håller om varandra i soffan när de tittar på film. 

Anledningen till att vi valde att analysera ett populärkulturellt verk, och mer exakt en tv-serie, 

är dels för att det påverkar sin publik, men också för att vi båda har sett Boys och funnit serien 

intressant ur ett jämställdhetsperspektiv. Donnely (2014) menar att televisionen mer än något 
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annat medium påverkar oss människor, dels genom att bygga upp och etablera en ideologisk 

konstruktion, men också för att innehållet i tv skapar en tänkbar världsbild för mottagarna.  

 

Denna studie är viktig ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom det krävs mer forskning om 

maskuliniteter, för att vi ska kunna närma oss ett mer jämställt samhälle. Craig (1992:1) menar 

att vi måste förstå sociala relationer, och den patriarkala samhällsstrukturen för att kunna förstå 

oss på den maskulina genusprocessen. 

 

1.2 Bakgrund  
 

Boys är en tv-serie som genremässigt klassas som drama/komedi och som till större del utspelar 

sig på Södermalm i Stockholm. Berättelsen kretsar kring de två bästa vännerna Leo och Victor. 

De kämpar med att försöka slå igenom med deras musik, samtidigt som de söker efter deras 

identitet i ett samhälle där mansrollen är i ständig förändring. De drivs av en längtan till 

framgång, omåttlig kärlek och passionerat sex. Leo är en frispråkig artistisk kille vars största 

fokus ligger på att människor ska få ta del utav hans musik. Han gör det klart att han inte drivs 

av pengar eller kändisskap utan vill skapa elektronisk pop som inte reproducerar patriarkala 

ideologier. Han för en inre kamp där han å ena sidan vill vara en jämställd man med 

könsneutrala värderingar men å andra sidan omedvetet reproducerar patriarkala ideologier. 

Victor är en kille som har precis hoppat av sin utbildning på handelshögskolan för att istället 

satsa på sin musikkarriär. Han är mer driven av pengar än vad Leo är och vill hitta snabbaste 

vägen till framgång.  Han är den osäkra av de två, exempelvis när det gäller hans relation till 

kvinnor. De har många olikheter men möts i deras passion för musiken och kvinnor. Vi får även 

möta Bassi, den självsäkra musikproducenten som praktiserar ett patriarkalt beteendemönster 

där han bland annat metaforiskt beskriver relationen mellan kvinnor och män. Han jämför män 

och kvinnors relation med hur djuren beter sig när de interagerar med varandra. Bassi utmanar 

Leo och Victors värderingar när det gäller relationer och beteenden. Man kan säga att han är 

deras motsatts.  

 

Även andra karaktärer blir introducerade i serien, som Ellie. Hon är den självsäkra tjejen som 

har ett litet inflytande i Södra Stockholms elektroniska musikvärld. Hon är förnuftets röst som 

talar Leo och Victor till rätta när det kommer till musik och deras relation med varandra. Sedan 

får vi träffa Lovisa som blir Leos kärleksintresse, hon blir den som får Leo att ifrågasätta sig 
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om han verkligen är så jämställd som han tror. Som tittare får man se hans inre kamp mellan 

det som kommer naturligt till honom och hans filosofier. 

 

1.3 Studiens inriktning 
 

I starten av forskningsfasen uppmärksammade vi en vetenskaplig undersökning av Halvarsson 

& Svennberg (2015) där de genomför en tematisk analys kring hegemonisk maskulinitet och 

homosocialitet i tv-serien Sons of Anarchy. De menar att det finns en tematisk lucka kring 

studierna om tv-serier och maskulinitet, och Lotz (2014:7, refererad i Halvarsson & Svennberg, 

2015) menar i linje med detta att det inte finns några tydliga tematiska analyser kring historier 

om män eller maskulinitet på tv. Detta till skillnad från den mängd forskning som finns om 

femininitet som vi nämnde i inledningen. Med det här i ryggsäcken vill vi vandra vidare in i 

maskulinitetsforskningens värld för att upptäcka nya mönster kring maskulinitet i Boys. 

 

Studiens fokus kommer därför att ligga på hegemoniska maskuliniteter. Begreppet hegemonisk 

maskulinitet utgör, i en viss kontext, de för tillfället mest upphöjda eller influerande 

manlighetsidealen. Vi vill belysa det faktum att det finns en mängd av dessa och att de tar sig i 

uttryck i olika former. Vidare upplever vi detta som ett intressant forskningsfält med tanke på 

att hegemoniska maskuliniteter är föränderliga. Med andra ord förändras hegemoniska 

maskuliniteter över tid, och vad som är det för tillfället mest upphöjda beteendet varierar. Vi 

vill undersöka vilka hegemoniska maskuliniteter som finns representerade i Boys, eftersom vi 

finner deras gestaltning av mansrollen i serien intressant. 

 

1.1.1 Syfte och frågeställningar 

 

I denna studie har vi för avsikt att få en större förståelse kring gestaltningen av maskulinitet och 

relationen mellan män, och mäns relation till kvinnor. Detta är någonting vi ska nå genom att 

analysera samtida medierepresentationer av män. Syftet med studien är att undersöka hur 

maskulinitet gestaltas i tv-serien Boys. Vidare kommer studien ge oss kunskap kring huruvida 

patriarkala ideologier finns representerade i serien. Vi vill undersöka om dessa ideologier 

reproduceras eller om de motarbetas och i sådana fall på vilket sett detta sker. Inom området 

för dessa ideologier vill vi i nästa steg se hur deras relation till kvinnor ser ut. Serien kommer 

således få representera en del av den kultur som vi till vardags konsumerar. Våra 

frågeställningar blir följaktligen följande;            
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·      Finns det en rådande hegemonisk maskulinitet i serien och hur tar den sig i sådana fall i 

uttryck? 

·     Vilka kritiska röster kring patriarkala ideologier hörs i serien? 

·      Hur ser huvudkaraktärernas relation till kvinnor ut?  

 

1.1.3 Disposition 

 

I avsnittet nedanför kommer vår teori och tidigare forskning att presenteras. De aspekter vi 

ämnar ta upp i det här avsnittet är de grundläggande teoretiska ramverken som vi stödjer med 

hjälp av den tidigare forskningen. I detta ingår det en presentation av de teorier vi kommer 

belysa under studiens gång och som vi sedan kommer koppla till våra frågeställningar kring 

maskulinitet. Detta avsnitt kommer sedan att följas upp av en del där vi diskuterar och motiverar 

den valda metoden för vår studie, vilken är en tematisk analys med utgångspunkt ur ett induktivt 

angreppssätt. Vi avslutar sedan avsnittet med att ta upp begränsningarna med vår studie. Sedan 

följer ett kort avsnitt där vi förklarar hur vi kopplar validitet och reliabilitet till vår studie, och 

det avsnittet följs sedan upp av analysen. Där kommer vi ingående diskutera vårt material med 

utgångspunkt från de teman och underteman som vi har hittat i materialet. De kommer vi sedan 

att diskutera i ljuset av vårt syfte och våra frågeställningar. Avslutningsvis sammanfattar vi i 

“slutsatser och diskussioner”, det vi kommit fram till i studien. Vi diskuterar och värderar våra 

resultat och knyter an till vårt syfte, frågeställningar och teoridelen.   

 

2. Teori och tidigare forskning   
 

I detta avsnitt kommer vi redovisa våra teorier i förhållande till vår forskning om hegemonisk 

maskulinitet i film och serier. Vi kommer att behandla olika former av maskulinitet som 

representeras i TV, och har valt att slå ihop våra teorier med den tidigare forskningen eftersom 

de överlappar varandra, för att på så sätt undvika att vi repeterar oss. De teorier som vi valt att 

grunda arbetet på är Hegemonisk maskulinitet och Homme-com. Valet av dessa teorier skedde 

naturligt eftersom de båda fokuserar på olika former av maskulint beteende, kombinationen av 

dessa två teorier ger emellertid en mer ingående analys av vårt material. Med hegemonisk 

maskulinitet får man fram det maskulina perspektivet i sociala relationer och homme-com 

fördjupar sig i maskulina relationer på TV. 
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Hegemonisk maskulinitet blir vårt huvudtema då maskulinitet är grunden till våra 

frågeställningar och det centrala i vår studie. Genom det hegemoniska kan man söka efter 

aspekter som speglas som det mest upphöjda beteendet för en man, och med hjälp av homme-

com kan man jämföra fiktion med realitet. Vi har därmed fokuserat vår litteraturgenomgång 

utifrån maskulinitet i sociala situationer och det som representeras i TV. Det finns ingen tidigare 

forskning om tv-serien Boys vilket har lett till att homme-com blivit ett centralt begrepp, 

eftersom den specifikt riktar sig in på liknande filmer och serier som fokuserar på det maskulina.  

 

I kommande del kommer vi att utveckla och förklara de två teorierna samt förklara varför de är 

relevanta för vår studie. Vi har hittat vårt material genom olika sökmotorer så som, Google 

schoolar och SUB. De sökord som har använts är hegemonisk maskulinitet, maskulinitet, 

maskulinitet och tv, homme-com och bromance. Dessa sökord har lett till att få fram den mest 

relevanta litteraturen och bidragit till en bredhet inom vårt snäva forskningsfält. Ett flertal källor 

har valts bort då de inte hade en mer specifik inriktning av maskulinitet och TV.  

 

2.1 Homme-com 
 

Boys tillhör seriegenren ”Homme-com”, ett ord som myntades av Tamar Jeffers McDonald 

(2010) som talar om filmer och serier där man fokuserar på mannen. McDonald (2010) talar 

om homme-com som typiska romantiska komedier men som är vinklade ur ett maskulint 

perspektiv, eller har konstruerats till att specifikt rikta sig till en manlig publik. Jeffers 

McDonald identifierar två nyckelkoncept till homme-com vilket är extremt förkroppsligande 

humor och extrema sexuella referenser. Men tyngdpunkten ligger i relationen mellan två 

heterosexuella män (Mcdonald 2009:148). 

 

Oria (2015) diskuterar homme-com och förklarar att fokus ligger på de heterosexuella 

förhållandena mellan män. Orias version av homme-com koncentrerar sig emellertid inte på det 

sexuella mellan männen, utan deras emotionella relation. Hon talar om män som oroar sig för 

sina förhållanden och som delar med sig av sin ångest till andra män. Vidare förklarar Oria hur 

den här nya filmgenren (där en romantisk konflikt oftast finns med) fokuserar på männen, som 

oroar sig för reglerna kring romantik och om sin egen otillräcklighet som potentiell partner 

(Oria 2015:19). Enligt Oria (2015) måste vi lämna vår traditionella förförståelse kring 
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maskulinitet som vi har idag, och istället sträva mot en social och sexuell jämställdhet mellan 

könen, för att på så sätt bygga en ny modell av manlighet (Oria 2015:19). 

 

Vidare talar Oria om hur romantiska komedier utvecklats genom åren och menar att de har 

utvecklats och anpassat sig till samhällets ständigt föränderliga sociala förhållanden (Oria 

2015:28). Romantiska komedier har enligt Oria gått igenom fem olika faser. Den första fasen 

är “Knasbollkomedin” som var aktiv under 20- och 30-talet. Den andra fasen som kallas 

“Sexkomedin” utspelade sig under 50- och 60-talet och den “Nervösa komedin” som förekom 

under 70-talet. Enligt Krutniks (u.å., refererad i Oria, 2015) tog den nervösa komedin fart på 

grund av filmer som Woody Allens ”Annie hall”, som kom med framväxten av andra vågens 

kvinnorörelse. Den representerade vändpunkten i romantiska komedier som övergav 

dominansen av den stabila heterosexuella romansen, och började istället fokusera på en ny form 

av romantiska komedier där jämställdhet och nya könsrelationer skapades (Albertin 2013:160). 

Sedan var det nya romanser som startades under 80-talet och sist den neo-traditionella och 

groteska romantiska komedin som började på 90-talet och som finns än idag. Där är vänskapen 

bland de manliga huvudkaraktärerna så central att kärleksrelationerna till de kvinnliga 

karaktärerna får en sekundär plats i prioriteringslistan (Oria 2015:29). 

 

2.2 Bromance & Lad Flick’s 
 

I Heather Brookes artikel Bro’s before ho(mo)s (2015) talar hon om Heterodoxy, vilket betyder 

omstörtande sätt att se på heterosexualitet och att vara heterosexuell – vilket faller i homme-

com-genrern där man får fram nya sätt att tänka kring sexualitet och könsmaktrelationer 

(Brooke 2015:250). Brooke tar också upp andra sub-genrer som tillhör homme-com, så som 

Lad flick’s och Bromance. 

 

Bromance beskriver den fysiska interaktionen mellan män, där närhet och intimitet är vanligt 

förekommande inslag. Men där finns ingen sexuell relation att hitta vilket stämmer väl överens 

med hur det ser ut inom homme-com-genren (Alberti 2013:162). Bromance fokuserar på 

relationen mellan manliga karaktärer vilket följer en liknande bana som går att hitta i de 

heterosexuella relationerna bland män i romantiska komedier. I John Albertins artikel ”I love 

you man” talar han om att bromance huvudsakligen är ett resultat av dagens utveckling av social 

och sexuell jämställdhet. Vidare menar han att denna genren  också kan skapa en 

självmedvetenhet genom att uppmärksamma en publik kring andra former av maskulinitet, 
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genom att presentera motstridiga representationer av manligt identitet i film och serier (Alberti 

2013:160). 

 

Lad flick’s är motsvarigheten till Chick-flick’s där källan till humorn och den dramatiska 

spänningen är huvudkaraktärernas kamp med konkurrerande definitioner av vad det innebär att 

vara man och deras egen förmåga att leva upp till den. Brooke menar att man kan se en 

utveckling av de manliga karaktärerna då de har gått från att vara ansvarslösa till att bli de 

“perfekta” männen på grund av den “perfekta” kvinnan (Brooke 2015: 253). Brooke tar upp 

flera exempel just där man kan se detta praktiseras. En av filmerna som hon använder som 

exempel är Wedding Crashers som både tillhör homme-com och Lad flick’s. 

Huvudkaraktärerna går från att vara själviska hedonistiska män till mogna män i seriösa 

relationer. Man fokuserar på männens relation till varandra, men också deras kamp i att försöka 

hitta deras identitet (Brooke 2015:257). Man får aldrig se scener då de kvinnliga karaktärerna 

interagerar med varandra utan fokus ligger på de manliga karaktärerna. 

 

2.3 Hegemoniska maskuliniteter 
 

Hegemoniska maskuliniteter är ett relativt snårigt begrepp, vilket inte minst har visat sig då det 

använts på olika sätt inom flera olika discipliner (Connell & Messerschmidt 2005). För att 

närma sig begreppet så kan en förklaring av hegemoni vara nödvändig. Connell och 

Messerschmidt lånar begreppet från marxisten Gramscis teorier kring hur värderingar hos 

ekonomiskt dominerande grupper har en tendens att smyga sig ner i leden till de dominerade 

klasserna. Gramsci menade att borgarklassens kultur och praktik sågs som det normala och 

önskvärda sättet att leva på (Connell & Messerschmidt 2005:831). På motsvarande vis menar 

Connell och Messerschmidt att hegemoniska maskuliniteter utgör den form av maskulinitet som 

för tillfället är mest önskvärd och som ofta är förknippad med privilegier, och att detta ideal är 

något majoriteten i ett givet samhälle förhåller sig till. Centrala aspekter av begreppet är att det 

handlar om praktik, alltså handlingar som upprätthåller denna dominans och som utgör en 

hegemonisk maskulinitet. Vi måste emellertid förstå att det inte bara är de som förkroppsligar 

dessa hegemoniska maskuliniteter som gör att dessa upprätthålls – det är även alla de människor 

som inte representerar dem, men som ändå förhåller sig till idealen (både kvinnor och män). 

Hegemoniska maskuliniteter utgör alltså, i en viss kontext, de för tillfället mest upphöjda eller 

influerande manlighetsidealen. Connell och Messerschmidt (2005) poängterar att ytterst få 

förkroppsligar en hegemonisk maskulinitet, men att de ändå är starkt normativa eftersom att de 
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som inte äger dessa egenskaper sätter sig i relation till dem. Männen som inte uppfyller dessa 

ideal, men som ändå drar fördel av rådande hegemoniska maskuliniteter och den rådande 

genusordningen ses som delaktiga eller ”medbrottslingar” till den hegemoniska maskuliniteten. 

Dessa män i kombination med ett icke-motstånd av heterosexuella kvinnor anser de gör 

hegemonin som mest kraftfull då dessa grupper förhåller sig till, eller bekräftar dessa starkt 

normativa ideal (Connell & Messerschmidt 2005:832). Att dessa normativa ideal som folk 

förhåller sig till ofta (direkt eller indirekt) förtrycker kvinnor och övriga maskuliniteter, 

exempelvis homosexuella, är någonting som underbygger och håller fast vid ett obalanserat 

maktförhållande mellan män och kvinnor. Detta kan ju självklart variera mellan lokala former 

av hegemoniska maskuliniteter. I vissa sådana former kan det tänkas att den för tillfället rådande 

hegemoniska maskuliniteten inte förtrycker kvinnor och homosexuella tendenser, men i större 

skala så har de nog oftast sådana tendenser - hur skulle exempelvis hegemoniska maskuliniteter 

i södra USA se ut? Skulle jämställdhet genomsyra sådana ideal? 

 

Att hegemoniska maskuliniteter skrivs i pluralis och inte i singularis syftar till att komma bort 

från resonemang om biologiska skillnader och essentialistiskt tänk kring maskulinitet (som 

Connell och Messerschmidt menade implicit fanns i begreppet ”könsroll”). De vill poängtera 

att det rör sig om flera maskuliniteteter. I olika sammanhang så ser hegemoniska maskuliniteter 

olika ut – det handlar alltså om den för tillfället mest upphöjda maskuliniteten. Det är inga 

statiska egenskaper, de är flytande och beroende av kontext (Connell & Messerschmidt 2005).  

 

En fundering vi har angående Connells och Messerschmidts begrepp hegemoniska 

maskuliniteter är varför det måste benämnas maskuliniteter och inte hegemoniska genus, eller 

hegemoniska egenskaper (alltså något könsneutralt). Connell och Messerschmidt (2005) 

betonar emellertid i sin artikel hur hegemoniska maskuliniteter inte är knutet till specifika och 

statiska egenskaper eller kroppars konstitution, utan är flytande och föränderliga. Det är dock 

svårt att inte associera ordet maskuliniteter med typiska essentiella mansegenskaper. Att en 

indelning i maskulint och feminint ändå görs, och att det maskulina betraktas som det 

hegemoniska kan eventuellt göra att begreppet låser sig, speciellt när det är tänkt att vara 

föränderligt över tid och i olika sammanhang. 

 

2.4 Olika nivåer av hegemoniska maskuliniteter 
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I Hegemonic Masculinity: Rethinkning the Concept (2005) beskriver även Connell och 

Messerschmidt hur hegemoniska maskuliniteter kan finnas på lokal-, regional- och global nivå. 

Lokala former av hegemoniska maskuliniteter kan till exempel handla om vilken form av 

maskulinitet som är mest upphöjd och önskvärd i ett klassrum eller i en skola, och kan 

exempelvis manifesteras och praktiseras genom att reta eller stöta ut skolpojkar som anses vara 

feminina (och således underordnade). På regional nivå kan det handla om attribut och 

egenskaper som återfinns hos framträdande skådespelare, sportsmän eller inflytelserika 

politiker (Connell & Messerschmidt 2005:850). Man kan också tänka sig att regional 

hegemonisk maskulinitet kan praktiseras genom exempelvis lagstiftning mot homosexuella. 

Vad gäller global nivå framhåller Connell och Messerschmidt (2005) att det denna ibland kan 

överskattas och att begränsad forskning har gjorts kring den globala nivåns inflytande på 

regional- och lokal nivå. De hävdar dock att de tror att denna kommer att spela en större roll i 

framtiden eftersom att globalisering och migration ökar mer och mer (Connell & 

Messerschmidt 2005:854). Att inflytande, makt och auktoritet är egenskaper som ingår i den 

globala nivån bör dock vara en kvalificerad gissning. Dessa olika nivåer samverkar, de har ett 

ömsesidigt förhållningssätt sinsemellan. Det är alltså inte så enkelt att hur hegemonisk 

maskulinitet på global nivå yttrar sig påverkar regional nivå som i sin tur påverkar hur 

hegemoniska maskuliniteter på lokal nivå kommer att se ut. En regional hegemonisk 

maskulinitet kan exempelvis ha inflytande på lokala hegemoniska maskuliniteter och omforma 

dessa i samklang med den rådande lokala kulturen. Dessa omformade hegemoniska 

maskuliniteter ”ges” sedan tillbaka till den regionala nivån och ger syre i skapandet av regionala 

hegemoniska maskuliniteter (Connell & Messerschmidt 2005). Detta exempel illustrerar också 

hur hegemoniska maskuliniteter inte är statiska utan ständigt föränderliga. Det faktum att 

hegemoniska maskuliniteter är så pass plastiska och varierar mellan tid och kontext menar 

Connell och Messerschmidt (2005) gör att man kan se en möjlighet till en förändring där dessa 

ideal inte behöver vara förtryckande gentemot kvinnor och andra maskuliniteter, utan istället 

kan vara humanistiska och jämställda. 

 

Som exempel på hegemonisk maskulinitet på regional nivå beskriver Connell en känd 

australiensk surfare som kallas ”iron man” som en person som förkroppsligar en regional 

hegemonisk maskulinitet. Donaldson (1993, refererad i Connell & Messerschmidt, 2005) 

påpekar att denne surfares (detsamma gäller för i princip alla idrottsmän på hög nivå) regionala 

hegemoniska status hindrar honom från att göra handlingar som anses vara maskulina i hans 

lokala umgängeskrets, exempelvis ”going wild, showing off, driving drunk, getting into fight, 
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and defending his own prestige” (Connell & Messerschmidt 2005:838). Det som framträder här 

är att hegemoniska maskuliniteter kan ses som en samling bilder eller ideal att nå upp till eller 

definiera sig gentemot, men att alla dessa bilder/ideal är ytterst svårt för en och samma individ 

att förkroppsliga.  

 

2.4.1 Dominerande grupper 
 

Connell & Messerschmidt (2005, refererad i Beasly, 2008) hävdar att män som har makt i den 

sociala sfären inte alltid förkroppsligar hegemonisk maskulinitet. Social status och hegemonisk 

maskulinitet är inte en sammanhållande entitet. De tar upp termen socialt dominerande 

maskuliniteter, vilket syftar till ekonomiskt priviligierade män som överbringare av 

hegemonisk maskulinitet. Connell och Messerschmidt menar då att vissa maskuliniteter är mer 

socialt centrerade eller mer associerade till sociala krafter än andra.  Exempelvis kan det vara 

att man har en rik kunskapsbank och är ledande inom sitt eget område, men inte erhåller de 

fysiska attribut som kan kopplas till den hegemoniska maskuliniteten.  

 

2.4.2 Underordnade 

 

Att det finns underordnade maskuliniteter är naturligt med tanke på att vissa maskuliniteter är 

mer dominanta än andra. Som ett exempel vi tog upp under punkten hegemoniska 

maskuliniteter: I en skolklass där pojkar inte följer den form av maskulinitet som är mest 

önskvärd i den kontexten, riskerar de att bli retade för att de anses vara feminina. De riskerar 

även att bli kallade mes, fjolla etc. vilket är ord som går att koppla till homosexualitet, men som 

har sin grund i ett symboliskt smutskastande av femininitet. Homosexuella män utgör därför ett 

exempel på en grupp där en tydlig underordnad maskulinitet går att finna (Connell 2008:116-

117). Om en tillskriver en man feminint laddade egenskaper eller attribut så tolkar personen i 

fråga det på ett negativt sätt. Det feminina blir alltså negativt laddat. Men dagens nya serier 

visar emellertid något annat. Det diskuteras i homme-com om den nya form av maskulinitet 

som visas i filmer, där män anammar beteenden som kan anses vara feminina. Man pratar om 

sina känslor med andra män, men här målas det inte upp som något negativt, utan ses som ett 

nytt sätt att vara på. Så beroende på vad för slags serie man tittar på så kan det underordnade 

variera. 
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2.5 Kritik mot hegemonisk maskulinitet 
 

Enligt Beasley (2008) så har hegemonisk maskulinitet en auktoritär position över andra 

maskuliniteter. Kritiken som Beasley riktar till hegemonisk maskulinitet är att det finns ett 

flertal förklaringar till den, hegemonisk maskulinitet sipprar in i flera olika områden. 

Ett ord som hegemoni beskriver en form av styre eller politisk makt, men i detta fall blir den 

sammankopplad med ett ord som maskulinitet och ska i detta fall beskriva den dominanta eller 

mest spridda versionen av vad maskulinitet är. 

 

Beasley (2008) menar utifrån Connells perspektiv att hegemonisk maskulinitet egentligen 

beskriver en minoritet, innebörden av begreppet förklaras för simpelt för att kunna beskriva den 

mest upphöjda maskuliniteten. Beasley hävdar att det också finns ett ytterligare problem, genom 

att associera hegemonisk maskulinitet med en viss typ av män leder det till att man måste 

uppvisa specifika maskulina egenskaper. Dessa egenskaper kan inte vara exakt när det gäller 

att analysera ett köns beteende utan flera faktorer måste räknas in.     

 

2.6 Hegemoniska maskuliniteter i TV 
 

Som vi var inne på i stycket ovan är det av vikt att benämna hegemoniska maskuliniteter i 

pluralis då det finns flera olika maskuliniteter som ser olika ut. Lehrer (1989, refererad i  Hanke, 

1998) beskriver hur tv-serien thirtysomething från 1987, bröt ny mark i den meningen att serien 

gestaltade en ny typ av manlighet. Känslosam och omsorgsfull var egenskaper som tidigare inte 

hade varit allt för vanliga bland manliga karaktärer i tv-serier, men som nu tog plats i 

strålkastarljuset och presenterades för publiken. Torres (1989, refererad i Hanke, 1998) 

fortsätter i Lehrers spår och konstaterar att serien fokuserar på maskulinitet snarare än 

femininitet, vilket var ovanligt för den här tidpunkten. I och med den nya typen av manlighet 

som gestaltades i thirtysomething  förändrades även kvinnornas förutsättningar i samhället. 

Förändringen innebar att deras önskningar, ambitioner och mål fick större utrymme. Men det 

hade emellertid redan börjat röra sig mot en förändring i och med “the feminization”, som 

exempelvis tv-serien Dallas hade varit med och startat i början av 80-talet.       

 

En annan serie som utspelade sig under 80-talet är serien Two men and a moustache, och om 

den skriver Carline Lavigne (2013) hur den västerländska kulturen både har accepterat och 

motsatt sig förändringarna som den maskulina sociala rollen har genomgått. Den vita 
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priviligerade heterosexuella mannen har gått igenom en form av identitetskris då medborgerliga 

rättigheter, feminism, queeraktivism och grundläggande förväntningar på manliga skådespelare 

har förändrats (Lavigne 2013:172). Nu är den nya heterosexuella mannen mångsidig och sättet 

han konstrueras på beror på vilken målgrupp han är ämnad för.  

 

3. Metod 
 

I följande avsnitt kommer vi att motivera varför vi i denna studie har valt tematisk analys som 

metodansats. Vi kommer utifrån Bryman (2008) och Braun & Clarke (2006) kortfattat beskriva 

den tematiska analysens grunder, för att sedan belysa en del av den kritik metoden fått. Vi är 

medvetna om att Braun & Clarke (2006) utgår från tematisk analys ur ett psykologiskt 

perspektiv men vi menar ändå att deras text är relevant för oss. De steg som de går igenom i sin 

modell, kan på ett fördelaktigt sätt användas och appliceras på vår studie vilket gör det möjligt 

för oss att undersöka och försöka få svar på de frågor vi har kring vår studie. I det första steget 

handlar det om att bekanta sig med materialet för att sedan i steg två börja samla in koder som 

uppenbarat sig i den undersökta datan. Steg tre handlar om att utifrån de insamlade koderna 

hitta teman vilket innebär att dra slutsatser ur ett större perspektiv. I fas fyra utvecklar en de 

olika temana för att sedan i steg fem definiera dem än mer och benämna dem. Avslutningsvis i 

steg sex slutför en rapporten.  För att väga upp detta har vi även valt att ha med Bryman (2008) 

vars bok är samhällsvetenskapligt inriktad, men vilken inte hade klarat sig själv då bokens 

metoddel om tematisk analys inte är tillräckligt omfattande. Vidare kommer vi beskriva vårt 

material och det urval vi har gjort. 

 

3.1 Motivering av metodval 
 

I denna studie har vi valt att använda oss av en tematisk analys där målet är att identifiera, 

analysera och rapportera teman i den undersökta datan. Metoden passar vårt syfte, vilket är att 

undersöka hur maskulinitet gestaltas i Boys, eftersom det är en flexibel metod som inte är 

bunden till någon specifik teoretisk ram. Detta gör att den skiljer sig mot andra metoder, så som 

kritisk diskursanalys och grounded theory, vilka har tydliga teoretiska ramar att förhålla sig till. 

I och med den tematiska analysens flexibilitet har vi möjlighet att kombinera den med andra 

teoretiska ramverk, vilket är en av anledningarna till att metoden kan få fram detaljerad data 

(Braun & Clarke 2006:4-9). 
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Braun & Clarke (2006) menar att det viktiga med ett tema inte är att det är kvantitativt mätbart, 

utan snarare att det fångar någonting viktigt i relation till det övergripande syftet med studien. 

Vidare menar de att teman i datan kan identifieras med hjälp av två sätt inom tematisk analys. 

Det ena är genom en induktiv väg, det vill säga “nerifrån och upp”, eller genom en deduktiv 

väg vilket innebär “uppifrån och ned”. Ur en induktiv synvinkel menar man att de upptäckta 

temana är länkade till själva datan, och således inte drivna av forskarens teoretiska intresse av 

området. Detta innebär att man i en induktiv analys kodar datan utan att försöka sätta in den i 

en redan existerande kodningsram, och att man undviker forskarens analytiska förutfattade 

meningar. En teoretisk tematisk analys drivs mer av forskarens teoretiska eller analytiska 

intressen kring ämnet, vilket leder till en mindre detaljerad bild av den övergripande datan, men 

mer detaljerat kring vissa aspekter kring den (Braun & Clarke 2006:12).   

 

Det finns emellertid kritik mot den tematiska analysen som är värd att lyfta fram. Den har fått 

kritik för att det kan vara svårt att se om man i en studie faktiskt använt sig av metoden. Detta 

eftersom det inte finns någon klar överenskommelse över vad tematisk analys är och hur man 

går till väga i dess utförande (Bryman 2008:528). 

 

3.2 Material, urval & avgränsningar 

 

Vi har i denna studie valt att analysera fyra olika avsnitt från tv-serien Boys. Serien visades 

under hösten 2015 på SVT-play, och den första och hittills enda säsongen bestod av totalt nio 

avsnitt där längden på dem varierade mellan femton till sjutton minuter. Vi har utifrån ett 

målinriktat urval valt att analysera avsnitt två, tre, sex och sju. Anledningen till att vi har valt 

just dessa avsnitt är eftersom de innehåller nyckelscener med hög relevans i relation till våra 

forskningsfrågor, då de visar en stereotyp bild av hur männen gestaltas i serien. Vi beslutade 

tidigt i processen att vi inte skulle analysera samtliga avsnitt ur serien då detta skulle bli allt för 

tidskrävande. Men som Braun & Clarke (2006:87) skriver så baseras ofta kvalitativ forskning 

på en mindre mängd material då analysprocessen tenderar att ta lång tid. I vårt fall handlar det 

om tidskrävande moment i form av exempelvis transkribering. De valda avsnitten kommer 

således få representera gestaltningen av maskulinitet i serien som helhet.  

 

Utifrån detta kunde vi se att den målinriktade urvalsmetoden passade vår studie bäst då vi själva 

fick välja det material vi ville undersöka utifrån vad vi ansåg vara mest relevant för våra 
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forskningsfrågor (Bryman 2008:434). Vi hade emellertid kunnat använda oss av andra 

urvalsmetoder men vi ville inte riskera att gå miste om de nyckelscener där det vi finner 

intressant utspelar sig.  

 

De berörda avsnitten är relativt korta med tanke på att det är en serie, och de varierar en del i 

längd. Avsnitt tre är femton minuter långt och sändes den 19 oktober och i likhet med de övriga 

avsnitten har det inget namn. Avsnitt två är 17 minuter långt och sändes den 12 oktober. Avsnitt 

sex är femton minuter långt och sändes den 9 november. Det sista avsnittet som undersöktes är 

avsnitt sju, som är sexton minuter långt och sändes den 16 november. Den sammanlagda 

längden på det material som analyserats blir således 63 minuter. Detta resulterade i drygt 30 

sidor transkriberat material som vi kommer redovisa i en bilaga i slutet av studien. På 

svtplay.se/boys fanns de nämnda avsnitten tillgängliga fram till den 16 december. Därefter finns 

bara korta klipp från olika avsnitt kvar. Därför kommer vi endast att kunna länka till sidan där 

dessa korta klipp finns.    

 

I inledningen av studien bestämde vi oss för att materialet skulle innefatta tre scener från tre 

olika avsnitt. Men efter att vi börjat analysera datan så insåg vi att den mängden inte skulle 

räcka till. Därför utökade vi materialet till tre hela avsnitt, för att på så sätt kunna göra en 

bredare studie. Med facit i hand räckte emellertid inte den mängden material heller, för att få 

en så bred uppsats som vi hade önskat. När vi gick tillbaka för att fylla på med ytterligare 

material fanns dock inte avsnitten på SVT-plays hemsida tillgängliga. Men vi menar ändå att 

vår studie har varit ingående och bidragit till mer kritiskt tänkande kring maskulinitet och 

mäns relationer, dels till andra män, och dels till kvinnor. 

 

Vi har medvetet valt att inte lägga någon större vikt vid de kvinnliga deltagarna eftersom vi 

främst är intresserade av den hegemoniska maskuliniteten i serien. Därför ter det sig naturligt 

att vi fokuserar mer på det maskulina beteendet än det kvinnliga. Kvinnorna i serien kommer 

emellertid ändå finnas representerade i analysen då vi ämnar undersöka männens relation till 

dem i Boys. Trots de tidigare nämnda avgränsningarna tror vi att denna studie kommer bidra 

till en större förståelse kring olika typer maskuliniteter och för jämställdhet.    
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3.3 Metodens begränsningar 
 

Den tematiska analysmetoden har väldigt formbara riktlinjer kring användandet av metoden. 

Det finns inga riktlinjer kring vad som är rätt eller fel. Det är en metod där man som forskare 

kan tillämpa förförståelse inom ämnet och framföra en tydlig redogörelse kring hur man hittar 

teman. Man har delat upp den tematiska tillvägagången i sex faser. Man ska bli bekant med 

materialet, producera initiala koder, söka efter teman, granska teman, definiera och namnge 

teman och sist så producerar man rapporten. Men alla dessa steg bygger på en hermeneutisk 

tolkning, allt utgår från vad man som forskare anser är relevant i materialet. Om en person får 

fram en viss typ av teman i en analys, kan en annan persons tolkning leda till helt andra 

slutsatser kring materialet. Denna metod är med andra ord väldigt formbart just kring 

analysdelen, det finns inga tydliga ramar och blir därför påverkad av vår tolkning.  

 

3.3.1 Validitet & reliabilitet 

 

Många kvalitativa forskare menar att validitet och reliabilitet inte är förenliga med kvalitativ 

forskning då de (i synnerhet reliabilitet) innehåller konnotationer som rör mätning. Med det 

sagt kan detta avsnitt te sig irrelevant med tanke på att vi genomför en kvalitativ studie av 

hermeneutisk karaktär, där den bygger på våra egna tolkningar. Men det finns emellertid sätt 

att bedöma en kvalitativ undersökning på när det är fråga om huruvida en studie är trovärdig 

eller ej. Guba & Lincoln (1985 & 1994, refererad i Bryman, 2008) menar att om det kan finnas 

olika beskrivningar av en social verklighet, så tittar man på trovärdigheten i beskrivningen av 

det en forskare kommit fram till, vilket avgör hur pass acceptabel den är i andras ögon. Ett annat 

sätt att bedöma kvalitén på är hur forskningsprocessen går till vad gäller granskandet av 

materialet. Vidare menar Guba & Lincoln (1985 & 1994, refererad i Bryman, 2008) att det 

gäller att skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser man går igenom för att 

säkra studiens pålitlighet.   

 

4. Analys 
 

I kommande avsnitt kommer vi att presentera de resultat som vi har fått fram i vår studie kring 

hegemonisk maskulinitet i Boys. Resultaten är framtagna med hjälp av en tematisk analys, och 

i de teman som lyfts fram har analysen varit av induktiv karaktär. Vidare kommer även 
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subteman och koder att tas upp och de, liksom temana, kommer att diskuteras i ljuset av våra 

frågeställningar. Vi har valt att slå ihop vissa teman då de på olika sätt går in i varandra och för 

att minska risken för att vi upprepar oss allt för mycket. Ett exempel på detta är temat 

“maskulinitet och sexualitet”. Att döma av det material vi har undersökt handlar en stor del av 

samtalen i materialet om sexrelaterade frågor, vilket i förlängningen säger saker om deras sätt 

att praktisera deras maskulinitet på och därför valde vi att slå ihop de två temana. De teman och 

iakttagelser som vi tar upp i kommande del har på ett regelbundet sätt förekommit i det 

undersökta materialet. Utöver det övergripande huvudtemat som är hegemonisk maskulinitet 

och som går in i de övriga temana, har vi med fem teman till. De temana ser ut på följande sätt: 

Maskulinitet och sexualitet, männens relation till kvinnor, överordnade och underordnade, 

intimitet och känsloyttringar. 

 

4.1 Maskulinitet och Sexualitet  
 

I följande del kommer vi att belysa de olika typer av maskulinitet som vi funnit i serien och 

även koppla männens maskulinitet till deras sexualitet. Vi har valt att slå ihop dessa teman då 

vi har märkt att de ofta överlappar varandra. Männens sexualitet är en central del av serien och 

påverkar deras syn på relationer och deras syn på sig själva. Deras sexualitet och maskulinitet 

påverkar varandra.     

 

I vår jakt på olika koder och teman kring serien, gjorde vi intressanta iakttagelser som pekar på 

att det finns mer än två olika maskuliniteter. Vi menar att Bassi, Victor och Leo representerar 

tre olika former av hegemonisk maskulinitet. Vid en första anblick kan man få intrycket av att 

Victor och Leo tillhör samma hegemoniska maskulinitet. De har många liknande åsikter men 

deras beteenden skiljer sig väldigt mycket. Detta kan kopplas till Beasly (2008) där hon 

kritiserar begreppet genom att säga att hegemonisk maskulinitet består av så många fler, olika 

nyanser. Det är svårt att klassificera en specifik hegemonisk maskulinitet i en given kontext och 

menar att det är att förenkla ett väldigt komplext område. Victor och Leo har emellertid liknande 

åsikter kring jämställdhet och kritiserar reproduceringen av patriarkala ideologier. I texten 

nedanför kan vi se en konversation mellan Victor och Leo där de diskuterar vikten av att 

texterna i deras musik inte ska kunna misstolkas och bidra till reproduceringen av patriarkala 

ideologier.  
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Leo: “Att om vi gör sex- och kärlekslåtar, så är det viktigt att vi vi vågar blotta oss där. Att det 

inte blir, att det inte blir liksom attityd, att det inte blir Drake liksom.” 

Victor: “Nej men det är ingen risk tror jag.” 

Leo: “Jag tycker att… Det, det alltid finns en risk. Liksom så att, vi får inte trilla in i ett såhär 

patriarkalt tänk.” 

 

Efter att ha analyserat materialet vidare kan vi se att de representerar två olika maskuliniteter. I 

texten ovanför kan vi se hur angelägen Leo är över att deras texter inte ska kunna tolkas som 

patriarkala. Victor berörs inte lika mycket av de tankarna utan menar att det löser sig. Leo för 

en tydlig kamp mot det patriarkala samhället, men inom honom uppstår en tydlig konflikt 

mellan hans tankar kring jämställdhet och hans intuitiva drag vad gäller hans sexualitet. I 

samband med att Ellie och Leo ska ha samlag uttalar han sig på följande sätt när det handlar om 

vilken typ av sex de ska ha: 

 

Leo: “Vi hamnar liksom i klassiska roller liksom.” 

 

I konversationen ovanför visar han att han ogillar de klassiska rollerna i sexuella relationer 

mellan män och kvinnor. Men samtidigt får vi i nästa scen se prov på Leos verkliga preferenser 

när det kommer till sex. Han föredrar egentligen den överordnade rollen men som han själv 

strider emot. Den stämmer inte överens med hans självbild som feminist och kritiker av det 

patriarkala samhället. Det uppstår en inre konflikt i Leo där han ser på sig själv på ett sätt 

(jämställd, feminist och så vidare) men inser även att han representerar en del av de egenskaper 

som även Bassi besitter.   

 

Leo: “Jag tyckte det var nice förut, jag tyckte om att vara dominant förut, det har bara börjat 

kännas fel.” 

 

Detta är någonting som Victor uppmärksammar i sitt uttalande om att Leo har en liten Bassi på 

sin axel. Victor menar att Leo blir provocerad av Bassi eftersom han själv inser att han besitter 

vissa liknande drag.    

 

Victor: “Vet du varför du blir provocerad?” 

Leo: “Nej berätta.” 
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Victor: “Därför att du är en tänkande, reflekterande person men du har en liten jävla Bassi på 

axeln.” 

 

Connell & Messerschmidt (2008) menar att centrala aspekter av begreppet hegemoniska 

maskuliniteter handlar om just praktik. Det vill säga handlingar som upprätthåller en dominans 

inom ett givet område. Det är just detta Leo gör när han säger en sak men praktiserar en annan. 

Han inser själv komplexiteten i hans tvåeggade beteende och tar upp det med Lovisa när han 

ber om ursäkt för sitt beteende vid deras senaste bråk. Leo beskriver själv hur jobbigt han 

upplever att det är att vara man - han ser det som en prestation, vilket en kan förstå med tanke 

på hans inre kamp. Han erkänner för Lovisa att han inser att han dömde ut henne, och hur han 

intog en ägande roll vid deras senaste gräl. Med dessa handlingar som bakgrund vill vi påstå att 

han faktiskt reproducerar patriarkala ideologier, trots hans ständiga kamp emot dem. 

 

Leo: “Jag har tänkt jävligt mycket på vad det innebär att vara en man liksom och hela den 

grejen har blivit en sån prestation.”  

 

Den typ av maskulinitet som Victor representerar skiljer sig emellertid från den form Leo 

representerar. Till skillnad från Leo gillar Victor att vara underordnad. Han har ingenting emot 

att bli “ägd”, och hans underordnade roll gentemot kvinnor går emot patriarkala konventioner. 

Men detta är ingenting som uppenbarar sig tydligt i början av serien. Vi kan se en utveckling 

vad gäller Victors beteende genom seriens gång. Till en början är han osäker och ber därför Leo 

om råd kring kläder och förkastar Leo och Ellies tankar om att han besitter en feminin essens. 

Han reagerar på deras tankar som att det vore en förolämpning att besitta feminina drag. Utifrån 

vad Connell & Messerschmidt (2005) säger är det tänkbart att han reagerar på det sättet eftersom 

han känner sig underordnad, i och med att femininitet är någonting som i grunden är kopplat 

till kvinnan. Ordet kvinna som i den här kontexten konnoterar någonting negativt och innebär 

en underordnad position för Victor.       

 

Leo: “Men då kanske du har feminin essens”. 

Victor: “Sluta, blanda inte in mig i det här.” 

Ellie: “Vad är det för negativt med att ha en feminin essens?” 

Leo: “Det är inget fel med att ha en feminin essens.” 
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Under seriens gång blir han emellertid allt mer bekväm i det att han gillar att vara underordnad 

och ha en feminin essens. En kan hävda att han i jämförelse med Leo gör en motsatt känsloresa, 

i det att han går från att förkasta de feminina egenskaperna han besitter, till att istället börja 

anamma den. Ett tydligt exempel på detta kan vi se i texten nedanför där Victor har börjat 

acceptera sig själv och det han gillar.      

 

Victor: “Hon liksom bara tog för sig av mig, tog för sig av mig som man tar för sig av ett 

smörgåsbord. Jag låg där och jag älskade det! Och jag har tänkt svinmycket på det här med 

som Ellie snacka om det där med essens. Feminin essens och jag tror fan jag har feminin essens 

och jag tror att jag gillar det.” 

 

Vidare kan vi i materialet se en tredje form av maskulinitet i form av den Bassi representerar. 

Han förklarar sitt beteende kring relationer med kvinnor på ett primitivt sätt där han menar att 

för att få kontakt med dem så måste han som man, visa hårdhet. Omständigheterna kring hans 

uppväxt har skapat denna hårdhet, som han inte anser vara rätt, men som nu formar hans 

maskulinitet. Bassi reflekterar inte kring relationer i lika stor utsträckning som Victor och Leo 

gör, för honom är det mer svart eller vitt. Han reproducerar patriarkala ideologier då han anser 

att han måste vara hård för att skapa kontakt med det motsatta könet. För Bassi är det här det 

naturliga sättet att ta kontakt med kvinnor på.   

 

Bassi: “Saken va såhär, det fanns två sätt att få ligga där jag växte upp. Antingen var du relativt 

bra på fotboll eller så var du jävligt hård.” 

Leo: “Så vadå, typ du blev hård för att få kontakt med tjejerna?” 

Bassi: “Ja, och till slut så blir du ju hård, asså på ett negativt sätt.” 

 

Bassi representerar en mer primitiv maskulinitet med patriarkala drag då han förklarar kvinnor 

och mäns beteenden utifrån metaforer i form av djuriskt beteende. I och med hans uttalande om 

att alla kvinnor gillar mystik säger han indirekt att alla kvinnor är stöpta i samma form. På så 

sätt generaliserar han alltså alla kvinnor och ger dem inget utrymme för att vara olika. En 

händelse som vi tycker är intressant är när Bassi uttrycker att han är feminist, för att sedan uttala 

sig på ett sätt som går rakt emot vad den feministiska agendan står för. Vi menar att han påstår 

att han är feminist, för att sedan kunna säga saker som annars hade blivit för radikala och 

patriarkala för att mottagaren ska fortsätta att lyssna på honom. Detta kan vi i vår vardag se 

exempel på då människor menar att de inte är rasister, följt av ett klart rasistiskt uttalande. Vi 
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menar att det är samma mekanismer i de olika exemplen, där en vill avdramatisera och 

legitimera det kontroversiella uttalandet som komma skall.      

 

Bassi: “Säg såhär, jag är feminist. Men när det kommer till sex, när det kommer till det dära. 

Tjejer de vill ha mystik, det är djuriskt, det är som att du är på savannen du vet. Du är ett lejon, 

hon är en gasell, det finns massa lejon, det är inte bara du. Så du står där du vill ha hennes 

kontakt. Hon tittar på dig – bam! Du tittar på henne – bam!” 

 

Här speglas hans primitiva inställning och syn på relationen mellan män och kvinnor och de 

roller de har i interaktionen dem emellan. I och med att han metaforiskt beskriver sig själv som 

ett lejon och kvinnan som en gasell sätter han sig själv i en dominant, överordnad position där 

kvinnan följaktligen blir underordnad.  

 

4.2 Männens relation till kvinnor 
 

I detta avsnitt har vi för avsikt att presentera de mönster som vi har upptäckt i materialet kring 

huvudkaraktärernas relationer till sina kvinnliga motspelare. Eftersom Boys är en serie som 

fokuserar på de manliga deltagarna i olika relationer så kommer vi utgå från männens perspektiv 

i förhållande till kvinnorna. Boys  går att känna igen i genren homme-com som vi beskrev 

tidigare där fokus ligger på relationen mellan de manliga karaktärerna. I serien är Leo och 

Victors relation till varandra det mest centrala och även det vi har varit mest intresserade att 

undersöka i serien. De kvinnliga karaktärerna har inte så stor plats i serien eftersom de finns till 

för att lyfta fram männen. Därför får det kvinnliga karaktärerna inte så stor plats i serien. Boys 

hamnar också i Bromance kategorin då de demonstrerar flera aspekter kring dagens sociala och 

sexuella jämställdhet och visar en närhet och intimitet mellan varandra men som inte är sexuellt 

laddad. 

 

De kvinnliga karaktärerna är en bidragande faktor till att de i serien demonstrerar en ny modell 

av manlighet som Leo och Victor representerar. Victor har ett rikt känsloliv i allmänhet och i 

synnerhet när det gäller Alice. Han oroar sig för reglerna kring romantik vad som anses rätt och 

fel och om sin egen otillräcklighet. Han talar ofta om Alice coolhet och hur fantastisk hon är 

vilket ger intrycket av att han är underlägsen henne. Han rådfrågar vänner kring hur han ska 

svara på sms och går ständigt omkring och väntar på att hon ska svara på hans meddelanden. 
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Vi kan tydligt se att Alice är den som har kontrollen över deras relation och det är hon som 

bestämmer reglerna.    

 

Tidigare förklarade vi hur Victor kom fram till att han hade en feminin essens och hur han 

tyckte om att bli “ägd”. Orias (2008) förklaring till Heterodoxy togs upp tidigare då hon hon 

förklarade att det kan finnas olika könsmaktsrelationer. Detta är någonting som vi tycker Victor 

och Alice praktiserar genom att Alice intar en överordnad position. De faller med andra ord inte 

in i  de klassiska patriarkala könsrollerna. Nedanför får man se olika reaktioner till Victors sätt 

att handskas med hans relation till Alice; 

 

Bassi: “Skit i att vänta, ring dina boys! Banka någon skåning med kåt accent. Knulla hennes  

kompis också. Sedan när du har en sådan där riktigt bra dag då ringer du henne.” 

Leo: “Jag tycker inte att du behöver köra på den hårda stilen alls.” 

 

Här visar männen deras inställning till hur de tycker att Victor bör bete sig i förhållande till 

Alice. Bassi uppmanar Victor att anamma hans sätt att hantera den här typen av situationer, 

nämligen genom att på  ett klassiskt patriarkalt sätt vara känslokall och hård. Å andra sidan 

uppmanar Leo han att förbli lugn och tålmodig.  

 

Ett tydligt mönster som vi har sett genom denna serie är Bassis hårdhet och hans reproducering 

av klassiska könsmaktsrelationer. Däremot är Leos beteende mer påverkat av hans inre 

konflikter vilket gör det svårare att sätta honom i ett specifikt fack som med Bassi. Vi kan se 

exempel på denna konflikt som han strider med i en konversation om pornografi med Lovisa. 

Där dömer han ut henne trots att de konsumerar och går igång på samma typ av pornografi. 

Men att han fortfarande anser att man inte ska vara dominerande och styrande.      

 

Leo: “Nej, det känns bara så jävla konstigt liksom, att du ska gilla såhär muskliga porrkillar 

liksom.” 

Lovisa: “Nej men gud, men vadå du kollar ju också på porr, då kollar du på massa tjejer som 

inte ser ut som jag.” 

Leo: “Ja, fast det är ju inte riktigt samma sak liksom.” 

 

Leo reagerar på det här sättet trots att han anser att en inte ska upphöja patriarkala ideologier, 

och att Victor inte ska följa Bassis råd om att vara hård. Hans reaktion till Lovisas preferenser 
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är extremt negativa vilket leder till att hon bryter kontakten med honom och han försöker be 

om ursäkt. I processen av att be om förlåtelse uppmärksammar Lovisa hans beteende och Leo 

inser själv hur dömande och ägande han var.  

 

4.3 Överordnade & underordnade 
 

Under följande del kommer vi att ta upp mönster som uppenbarat sig i materialet kring hur 

männen i serien tillskriver varandra och andra män maktpositioner i form av överordnad och 

underordnad karaktär. Dessa handlingar kan ta sig i uttryck dels genom tal men också genom 

kroppsspråk, vilket vi kommer behandla nedan. 

 

Vi skulle vilja börja med att lyfta fram en scen som är talande för materialet i stort, vad gäller 

Bassis dominerande roll gentemot Victor och Leo. Den handlar om hur Bassi kliver in på ett 

café där Victor och Leo väntar. Bassi talar i telefon och går raka vägen fram till baren och 

beställer en kaffe. Han nonchalerar pojkarna som närmar sig och försöker inleda ett samtal. Han 

höjer pekfingret i en gest som endast kan tolkas som att de ska vänta med att yttra sig innan han 

har talat klart i telefonen. Det faktum att Bassi är den som sätter reglerna för deras interagerande 

med varandra, menar vi etablerar en tydlig hierarki mellan männen. Bassi är med andra ord 

överordnad Victor och Leo som är underordnade.  

 

Men när Bassi inte är närvarande förklarar dock Leo vad han egentligen tycker om Bassi. Han 

pratar nedvärderande om honom och menar att han inte har någon koll på vad det innebär att 

vara feminist. Leo lägger genom det uttalandet beslag på begreppet och menar indirekt att Bassi 

inte har rätt att använda ordet. Vi menar att han gör detta för att han återigen inte vill eller kan 

identifiera sig med Bassi som har klart patriarkala idéer. 

 

Leo: “Alltså vad obekvämt det var att ens sitta i samma rum tyckte jag alltså. Och så kallar 

han sig feminist. Då satt jag och bara aaaj, jag bet mig i tungan för att bara såhär.”      

 

Ett annat exempel som intresserar oss är Leos uttalande om män i pornografifilmer. Han står 

för ett förakt som blir tydligt i uttalandet han gör i samband med att han får reda på att Lovisa 

fokuserar på männen i hennes pornografikonsumering, och att hon dessutom går igång på det. 

Det kan tänkas att han inte klarar av det faktum att Lovisa går igång på muskulösa män, 
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eftersom han med sin smala kropp inte kan identifiera sig med de här männen. Han blir svartsjuk 

och resultatet av det blir den här typen av uttalanden.           

 

Leo: “Att titta på dem här jävla osköna, muskelidioterna som såhär ska liksom avbilda hur dem 

är dominanta och tjejen är undergiven bah ger en så sjukt otrygg och jävlig energi liksom. 

Varför tittar man på dem? Varför tittar man på snubbarna i en sån situation?” 

 

4.4 Intimitet 
 

I likhet med vår tidigare forskning kring homme-come och subgenren bromance kan vi se att 

männen i Boys står för en fysisk och emotionell relation. Det här är ett tema som fångar vår 

uppmärksamhet eftersom den här typen av närhet mellan män tidigare inte varit särskilt vanlig 

i film. Med detta tema vill vi visa på att deras intima relation går att koppla till homme-com 

och subgenren bromance där denna form av intimitet finns representerad. Deras intimitet går 

att finna på flera ställen i materialet. Pojkarna och i synnerhet Leo har inga problem med att 

visa sig nakna inför varandra vilket vi får se prov på genom scenen där de badar badkar 

tillsammans och diskuterar storleken på varandras penisar. Det finns emellertid en viss tvekan 

från Victors sida när Leo föreslår att han ska hoppa i badet. Han tvekar till en början men hoppar 

sedan i. 

 

Leo: “Vill du inte bada nu?” 

Victor: “Med dig?” 

Leo: “Ja, vi har aldrig badat tillsammans”. 

Victor: “Nej det skulle kännas konstigt”. 

 

En annan scen som visar prov på Leos intima sida är den då han och Bassi skiljs åt efter att ha 

blivit gripna och förda till polisstationen. Bassi sträcker fram handen och initierar en 

handskakning men Leo slår ut med armarna och omfamnar Bassi i en kram innan de skiljs åt i 

Stockholmsnatten. Leo står för den fysiska intimiteten i serien och han får de andra männen att 

känna sig bekväma eftersom han demonstrerar att det inte finns en sexuell laddning utan är helt 

vänskaplig. I sann bromanceanda kan en se att Victor och Leo demonstrerar en bekvämlighet i 

och med deras fysiska intimitet gentemot varandra. 
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4.5 Känsloyttringar 
 

Leo och Victors relation består inte bara av fysisk intimitet utan även verbal intimitet. Genom 

seriens gång så får man höra ett antal känsloyttringar mellan dem. Majoriteten av dessa yttringar 

är positiva där Leo affirmerar Victor om att han är värdefull, att han inte behöver köra på en 

hård stil för att anses som cool. Han visar uppskattning till vem Victor är och genom hans egen 

självsäkerhet lyfter han Victors självbild. 

 

Leo: “Det du är, är så värdefullt”. 

 

Han lyfter inte bara Victors självbild mentalt utan fysiskt också i förhållande till badkarsscenen, 

då Victor uppmärksammar att han var sen i utvecklingen. Då konstaterar Leo att Victors penis 

är Jätteschysst! och Jättebra!. Leo har inga svårigheter med att visa hur mycket han uppskattar 

Victor och demonstrerar hur bekväm han är med sig själv. Victor tvekar väldigt ofta i olika 

situationer och Leo är hans röst av uppmuntran, vilket visar att han är den starka parten i deras 

relation. Han är den starka länken i deras bromance eftersom han producerar både den fysiska 

och verbala intimiteten. Men känsloyttringarna fokuseras inte bara på intimiteten, utan de  båda 

investerar tid i att veta hur den andres relationer går. De delar med sig av intima detaljer kring 

deras relationer och uppmuntrar varandra att dela med sig. 

 

Leo: “Details, jag vill veta exakt!” 

Victor: “Hur funkar det med Lovisa?” 

 

Deras relation centrerar kring att kommunicera och dela med sig av sina känslor kring allt i 

deras liv, de filtrerar ingenting för varandra. I sann homme-com andan så ser man hur serien 

har gjort relationer en centralitet. Serien speglar bara relationer i olika former, både vänskapliga 

och romantiska men allt har en utgångspunkt från den manliga halvan. Men i en bromanceanda 

så upplyser man diskussioner kring jämställdhet och uppmärksammar andra former av 

maskulinitet som alla tre manliga karaktärer uppvisar.  
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5. Slutsatser & diskussion 
 

Vi kan se en korrelation mellan de studier som gjorts om genren homme-come och i synnerhet 

subgenren Bromance, och den studien vi har gjort om Boys. I tidigare forskning om Bromance 

vilket vi presenterade i teoridelen går det att hitta beskrivningar av maskulinitet som stämmer 

väl in på karaktärerna i Boys, och fram för allt Victor och Leo. Det är intimiteten mellan de 

manliga karaktärerna som Oria (2015) beskriver, som även går att känna igen bland 

karaktärerna i Boys. En annan likhet med Orias (2015) beskrivning av genren Bromance är att 

publiken får se Boys ur männens perspektiv. Det är männens känsloliv vi får följa genom serien, 

och kvinnorna finns i likhet med Bromance-genren i utkanten av serien.  

 

Vid inläsningen av teorin om hegemoniska maskuliniteter fick vi en uppfattning om att vi skulle 

hitta två typer av maskuliniteter i serien. Detta eftersom att vi båda hade sett serien tidigare, och 

vid en första anblick fått uppfattningen av att Victor och Leo representerar samma form av 

maskulinitet medan Bassi representerar en annan. Men den bilden förändrades efter analysen 

då vi menar att det förvisso fortfarande finns två övergripande hegemoniska maskuliniteter i 

serien, men att det egentligen finns tre om en bryter ner det hela till mindre beståndsdelar. Vi 

menar att Victor och Leo vid en första anblick befinner sig inom området för samma 

hegemoniska maskulinitet. De är överens om att jämställdhet är viktigt och att reproduceringen 

av patriarkala ideologier i samhället är någonting som måste stoppas. Men om en skrapar på 

ytan och ser på männen utifrån ett av begreppets mest centrala aspekter, nämligen praktik, kan 

vi se att Leo praktiserar en annan form av maskulinitet än den Victor praktiserar. Detta gäller i 

synnerhet Leos sätt att praktisera och reproducera patriarkala ideologier på, trots att en till en 

början får intrycket av att han gör motsatsen. Han talar om vikten av att inte falla in i patriarkala 

mönster serien igenom, samtidigt som han faktiskt gör det. Han dömer bland annat ut Lovisa 

för att gilla samma typ av pornografi. Han förnekar även till en början att han gillar att vara den 

dominerande parten i sexuella sammanhang men erkänner efter en tid att han egentligen 

föredrar att vara dominant. Denna iakttagelse av flera nyanser av maskuliniteter och inte bara 

en är någonting som Beasly (2008) skriver under på då hon menar att begreppet beskrivs för 

simpelt för att kunna beskriva den mest upphöjda maskuliniteten i ett givet sammanhang. 

 

Vidare vore det intressant att gå in på djupet av Leos konflikt fyllda beteende. Det faktum att 

han verkar ha svårt att inte reproducera patriarkala strukturer, trots att han själv inte vill det, 

tycker vi är intressant. Om en person som verkligen vill reducera reproduceringen av dessa 
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strukturer ändå inte lyckas, hur ska vi då kunna förändra beteendet hos de som inte är lika 

medvetna om dessa frågor?  

 

En aspekt som vi tycker har varit extra intressant med den här studien är att hegemoniska 

maskuliniteter är förändringsbenägna, och som en följd av detta kan vi på sikt förhoppningsvis 

gå mot mer jämställda och humanistiska ideal. På exempelvis 50- och 60-talet i västvärlden får 

vi uppfattningen av att egenskaper tillhörande regionala hegemoniska maskuliniteter präglades 

av att “sätta mat på bordet” och att försörja familjen. Att sköta sitt jobb och karriär var mannens 

stora uppgift, medan kvinnan fokuserade på att sköta hemmet och allt vad det innebar. Trots att 

vi som Stockholmare är färgade av det faktum att vi är uppväxta och boende här, tror vi att 

hegemoniska maskuliniteter kan komma att förändras och gå mot mer humanistiska och 

jämställda ideal. I vår gemensamma umgängeskrets är vi överens om att en person av lokal 

hegemonisk maskulinitet är en person som värdesätter jämställdhet med allt vad det innebär 

(ansvar för barn, hem och så vidare). Vi tycker oss se dessa ideal inte bara i vår umgängeskrets 

utan vi ser att de präglar stora delar av Stockholms innerstad. Vi hör och ser även allt mer om 

jämställdhet i medieutbudet och i ökade mandatsiffror för Feministiskt initiativ, och på våra 

arbetsplatser upplever vi att fler verkar tycka att en manlig pappa är en lekfull och föräldraledig 

man. Vi hoppas att dessa hegemoniska maskuliniteter kan komma att sprida sig för att 

successivt kunna förändra hegemoniska maskuliniteter på andra platser än bara i Stockholms 

innerstad.   

 

En annan intressant relation som vi fann i serien var Bassi och Leos. De har tydligt skilda åsikter 

när det kommer till relationer och jämställdhet, men i praktiken kan de agera och reagerar på 

liknande sätt. Leo reproducerar patriarkala ideologier fast han egentligen inte vill. Bassi 

reproducerar också dessa ideologier men till skillnad från Leo ser han inget problem med det, 

utan säger att det beror på omständigheter. Det är just dessa omständigheter som vi vill diskutera 

vidare.  

 

Både Bassi och Leo har andra etniska bakgrunder vilket kan diskuteras kring deras sätt att se 

på patriarkala ideologier och jämställdhet. De kulturella normer som tillhör ett samhälle 

appliceras till en när man växer upp, från vänner, familj och skolan. När man då växer upp med 

två olika kulturella normer- från det samhället man bor i och det samhället ens familj kommer 

från, så blir man påverkad från två olika håll. Det kan vara normer som man inte tänker på, men 

som ändå har en omedveten påverkan. Man kan se en klar konflikt hos Leo när det kommer till 
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hans åsikter kring jämställdhet och hur han agerar i praktiken. Han verkar omedveten om hans 

stridande sidor tills Victor uppmärksammar att han har en sida till honom som ändå påminner 

om Bassis. Liknelserna mellan Bassi och Leo kan bero på det faktum att det har andra kulturella 

normer som har impregnerats från en tidig ålder.  

 

Med det sagt vill vi ändå uppmärksamma att  vi tror Bassis sätt att agera beror inte på att han 

vill reproducera könsnormer för att kunna dominera kvinnor, utan han gör det omedvetet. Bassi 

anser att hans hårdhet är enda sättet att skapa relationer och att det är just detta beteende som 

lockar till sig det motsatta könet. Han förklara att hans hårdhet skapades på grund utav hans 

uppväxt. Att just i den samhällsgruppen uppskattades en hård primitiv maskulinitet som det 

rätta sättet att vara man. Alltså så påverkade den samhällsgruppen han växte upp i att han 

anammade ett sätt att vara för att hitta kärlek. Hans tänkesätt cirkulerar inte kring reproducering 

utav någonting utan hans önskan av att bli omtyckt. Hans uppväxt rör sig kring en lokal 

hegemonisk maskulinitet för han refererar till att man antingen var bra på fotboll eller så var 

man hård, vilket visar att fokusen ligger vid acceptansen av ens umgängeskrets. Det fanns ingen 

plats för att vara underordnad för det överordnade beteendet var hårdhet eller talang.  

 

Som vi tidigare nämnt så är vad som anses som hegemonisk maskulinitet i ständig utveckling 

och förändring. Brooke (2008) förklarar att det beror på samhälleliga faktorer, som det mesta i 

ett samhälle så ändras det som anses maskulint i takt med utvecklingen av ett samhälle. Vi kan 

se hur konceptet kring vad som är maskulint ändras genom den romantiska komedins framsteg, 

där en stor påverkan skedde kring den andra vågen av kvinnorättsrörelsen. 

Att anse att det finns konsekvenser kring utvecklingen av hegemonisk maskulinitet i förhållande 

till kulturella processer anser vi är felaktigt. Genom tiderna har forskning kring maskulinitet 

inte varit så centralt eftersom vad som anses manligt har varit en självklarhet som inte behövts 

förklaras som femininitet. Maskulinitet har haft den dominansen där man inte behöver förklara 

sig själva, den finns inte lika mycket negativitet kring att bli kallad maskulin som att bli kallad 

feminin. Men i själva verket är maskulinitet ett extremt komplext ämne med ändlösa 

formationer. 

 

Denna nya form av serier och filmer i förhållande till kulturella processer har lett till att man 

lämnar traditionell förförståelse kring maskulinitet. Enligt Alberti (2013) kan dessa filmer 

skapa en medvetenhet kring olika former av maskulinitet och kritisera de typiska 

konventionerna av maskulinitet. Oria (2015) förhåller sig till samma perspektiv som Alberti 
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och menar att genom att lämna traditionell förförståelse så kan man skapa en ny modell av 

manlighet. Det vi har kunnat se med våra resultat är att allt beror på vilka sociala subkulturer 

den specifika maskuliniteten tillhör, och även där så beror det på de individuella faktorerna som 

har påverkat personen. Vilket leder oss till slutsatsen att vidare studier kring vad som anses vara 

hegemoniskt maskulint ger en ökad förståelse för maskulina processer. 

 

Från den forskning som vi har utgått från kan ökade studier kring maskulinitet förhoppningsvis 

bidra till att vi får ett mer jämställt samhälle. Genom att ge studier kring maskulinitet mer plats 

i samhället, ger det en ökad förståelse kring de påverkande faktorerna av skapandet av 

maskulinitet. Självklart kan man inte simplifiera det så, men det blir en öppning till rätt riktning 

för ett mer jämställt samhälle där man försöker förstå båda perspektiven.   

 

Som vi nämnde tidigare så har det inte gjorts mycket tematisk analys på hegemonisk 

maskulinitet. Komplexiteten kring hegemonisk maskulinitet är tydligt närvarande genom hela 

studien och man kan se att tolkningen av hegemonisk maskulinitet beror helt på materialet och 

tolkningar kring vad som är maskulint beroende på materialet. Med den tematiska analysen 

tillåter att vi kan ha en mer flexibel tolkning kring ett sånt skiftande ämne. 

Vi har grundat vår tematiska analys utifrån ett psykologiskt perspektiv ifrågasätter tänkandet 

kring den hegemoniska maskuliniteten. Som vi pratade om tidigare så bidrar denna studie till 

en tankeställare kring maskulinitet, tar fram den relation som män har mellan varandra som inte 

är sexuellt laddad. Relevansen med denna studie är att den markerar de olika lager som en 

maskulinitet besitter. Vårt teoretiska ramverk tillät en detaljerad insyn på de olika nyanserna 

som finns kring det maskulina, och metod var flexibel för ett flexibelt ämne. 
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6.3 Avsnitt i materialet  
 

Nedan presenteras de avsnitten som vi har valt att jobba med, det vill säga det avsnitten som 

har gett oss material att jobba med i frågan om hegemonisk maskulinitet.  

 

 Avsnitt 2: Leo och Victor börjar bestämma vilken riktning dem vill att deras musik ska 

ta. Sam introducerar Victor till kändisdj:n Bassi som förhoppningsvis vill jobba med 

dem.  

 Avsnitt 3: Bassi går med på att göra en remix med killarnas låt. Leo visar klar skepticism, 

både till hans musik smak och Bassi som person. 

 Avsnitt 6: Victor och Leo har äntligen sin första spelning med hjälp av Ellie. Kvällen 

slutar med ett stort bråk mellan killarna. 

 Avsnitt 7: I detta avsnitt förändras Victors och Alice relation drastiskt. Det sker även 

stora förändringar i  Leo och Bassis relation.  
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