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Sammanfattning 
Denna studie utgår från forskning som visat att unga män har sämre skolresultat än unga 

kvinnor i gymnasiet. Forskning har visat att en av orsakerna är förekomsten av en 

antipluggkultur hos unga män som har att göra med föreställningar om maskulinitet. Denna 

kultur handlar om föreställningar om maskulinitet som innefattar ett motstånd mot att studera. 

Vi vill undersöka hur ett antal unga män själva ser på antipluggkultur och hur detta är kopplat 

till föreställningar om maskulinitet samt hut detta tar sig i uttryck på deras gymnasieskola. För 

att göra detta har vi formulerat två frågeställningar: Hur ser antipluggkulturen ut från unga 

mäns eget perspektiv? Hur ser unga män själva på relationen mellan maskulinitet och en 

eventuell antipluggkultur? För att få svar på dessa frågor har åtta unga män intervjuats på en 

gymnasieskola i Stockholm. Analysen pekar på att unga män menar att det finns beteenden på 

deras skola som kan härledas till en antipluggkultur och att detta är kopplat till maskulina 

ideal. Detta ideal verkar dock vara föränderligt och skifta över tid och plats. Studien kan 

därmed vara ett bidrag till forskningsfältet och på så sätt öppna för ny forskning kring skiften 

av maskuliniteter som förutsättning för antipluggkultur mellan högstadiet och gymnasiet.   

Denna studie bidrar till att bredda det empiriska forskningsunderlaget och vidgar förståelsen 

av antipluggkulturens karaktär.  

Nyckelord 

Antipluggkultur, maskulinitet, hegemonisk maskulinitet, genus.  
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1. Inledning 

I en rapport från 2009 skriver Delegationen för jämställdhet i skolan, DEJA, att unga kvinnors 

skolresultat under lång tid har varit högre än unga mäns i de flesta av gymnasieskolans 

ämnen. Även i perioder när både unga mäns och kvinnors skolresultat har sjunkit har 

skillnaderna i resultaten mellan könen kvarstått (SOU 2009:64,207). I den offentliga debatten 

bland forskare och politiker går meningarna isär gällande vilka bakomliggande mekanismer 

det kan finnas till detta fenomen. 

I en artikel från 12 juni 2008 i Svenska Dagbladet förklarar den tidigare utbildningsministern 

Jan Björklund att de dåliga skolresultaten bland unga män på grundskole- och gymnasienivå 

beror på att de har för få manliga förebilder i skolan. Björklund menar att detta medför att 

unga män i gymnasiet tar avstånd från att vara ambitiösa i skolan (Svenska Dagbladet, 2008). 

Björklund vidareutvecklar detta i följande citat: Om skolan upplevs som en väldigt kvinnlig 

miljö finns en risk att en del grabbar tycker att ”detta är inget för mig”. Jag tror att det är 

viktigt att det finns manliga förebilder för tonårskillar i skolan (Svenska Dagbladet, 2008). 

Som kritik till detta synsätt menar Rickard Jonsson (2010), forskare vid institutionen för barn- 

och ungdomsvetenskap på Stockholms universitet, att detta sätt att begripa unga mäns 

skolresultat är en vanlig förklaringsmodell i mediedebatten. Han menar att modellen går ut på 

att det skulle finnas ett samband mellan andelen manliga lärare eller förebilder i skolan och 

unga mäns skolprestation. Jonsson erbjuder snarare en annan förklaringsmodell till unga mäns 

dåliga skolresultat som han benämner som en antipluggkultur. Han ställer sig kritisk till 

stereotypa beskrivningar av unga män då detta tenderar att betona unga mäns och kvinnors 

skillnader utifrån kön snarare än utifrån genusrelationer (Jonsson, 2010). Han vill kritiskt 

diskutera de dominerande föreställningarna om unga mäns kris i skolan och menar att det 

maskulina beteendet hos unga män skapar olika former av tabun. Till exempel menar Jonsson 

att lägga ner mycket tid på studier tillskrivs som feminint och är således ett tabu (Jonsson, 

2010).  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Vi vill undersöka hur ett antal unga män själva ser på antipluggkultur och hur detta är kopplat 

till föreställningar om maskulinitet samt hur detta tar sig i uttryck på deras gymnasieskola. Vi 

ämnar uppnå ovanstående syfte med hjälp av följande frågeställningar: 

● Hur ser antipluggkulturen ut från unga mäns eget perspektiv? 

● Hur ser unga män själva på relationen mellan maskulinitet och en eventuell 

antipluggkultur? 

1.2 Avgränsningar  

I denna studie finns flera sorters avgränsningar. En av dessa avgränsningar är att endast 

studera föreställningar om maskulinitet kopplat till antipluggkulturen. Maskulinitet är ett 

begrepp som syftar till att synliggöra genusnormer i samhället. Enligt Connells perspektiv är 

genus ett annat sätt att se på kön där de sociala aspekterna av kön betonas istället för de 

biologiska (Connell, 2009:21).  

Eftersom studien fokuserar på föreställningar av maskulinitet kopplat till antipluggkultur 

valde vi att intervjua unga män på gymnasiet. Vi genomförde åtta djupintervjuer och alla 

informanter var 18-20 år och gick i samma gymnasieskola.  

Studien kommer förhoppningsvis att ge ökad och fördjupad kunskap och förståelse för 

mekanismerna bakom antipluggkultur kopplad till maskulinitet.   
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2. Tidigare forskning 

Det finns både nationell och internationell forskning som har handlat om unga mäns dåliga 

skolresultat, identitetsskapande och maskulinitet. Gemensamt för studier inom forskningen är 

att skolresultaten studerats utifrån maskulinitet. Här finns en konsensus om att maskulinitet är 

en av grundorsakerna till unga mäns dåliga skolresultat.   

Detta studieområde genomförs ofta i kvalitativ form där de vanligaste metoderna är 

deltagande observationer, intervjuer individuellt och i grupp och enkäter. Studierna har ofta 

följt ett antal elever eller en eller flera skolklasser. Syftet med dessa studier handlar om att öka 

förståelse och bidra till vidgad kunskap kring maskulint beteende som orsak till skolresultat 

(Nyström, 2012, 56).  Kvalitativa studier i allmänhet brukar ofta endast vara representativa för 

det begränsade område inom vilken de undersöker. De är möjligen representativa för den typ 

av kontext som respektive studie omfattar.  

Studieresultat har visat på tydliga dikotomier i hur unga män och kvinnor grupperar sig 

kamratmässigt i skolklasser och därmed bidrar till deras identitetsskapanden. Gemensamt för 

de empiriska forskningsunderlagen är att maskulinitet på många sätt är en faktor till unga 

mäns skolresultat. De manliga idealen styr unga män till att ständigt vara övermodiga och att 

de klarar av mer än vad de egentligen gör. Detta leder i många fall till att de inte lägger ner 

tillräckligt med tid på studier (Nyström, 2012, SOU 2010: 53).  

I studier om antipluggkultur har forskningen uppmärksammat unga mäns motstånd till studier 

som ett mer generellt mönster. Förklaringen som anges till varför unga män i vissa fall tar 

avstånd från studier handlar då om att flitigt studerande är feminint kodat. Flitigt studerande 

är då inte förenligt med det rådande heterosexuella maskulina idealet. På grund av detta 

distanserar sig unga män från höga studieambitioner. Detta ses som ett sätt att förstå unga 

mäns dåliga skolresultat (Jonsson, 2010).  

Forskning kring maskulinitet uppkom som en avskild gren inom genusforskning då den tidiga 

forskningen var orienterad kring kvinnor och deras situation. Det var först år 1995 som 

genusforskningen började intressera sig för maskulinitet (Connell, 2008, 19). Det har skrivits 

om maskulinitet i form av offentliga utredningar, forskning och andra myndighetsinitierade 

studier. Nedan redogörs för några av dessa.  
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Den internationella forskningen gällande betygsskillnader mellan unga män och kvinnor har 

även den visat på att unga kvinnor presterar bättre än unga män i skolan. Till exempel har 

man inom forskning i USA kommit fram till att unga män tydligt distanserar sig från intresse 

av att studera och istället strävar efter att leva upp till stereotypa mansideal (SOU 2010:53, 

39). 

I betänkandet SOU 2014:6 “Män och jämställdhet” skrivs om hur unga mäns beteende i 

skolan ibland leder till en antipluggkultur vilket riskerar att påverka deras möjligheter på 

arbetsmarknaden och i samhället på lång sikt. I större utsträckning behöver skolan ge unga 

män stöd i deras engagemang i skola och utbildning samt ha en nolltolerans mot trakasserier 

och skojbråk. Stöd behöver även ges till unga män som vill söka traditionellt kvinnliga 

utbildningar. Betänkandet menar att det i alltför många sammanhang ligger en problematik i 

att manlighet förknippas med våld särskilt bland unga män. Unga mäns svaga skolresultat ger 

sämre förutsättningar vad gäller socialt kapital i form av kontakter och nätverk. Detta i sin tur 

påverkar möjligheterna att få ett jobb. En sådan utveckling menar betänkandet riskerar att 

förstärka segregation och marginalisering i samhället i stort (SOU 2014:6).  

Nyström visar i sin avhandling Att synas och lära utan att synas lära (2012) hur olika 

identitetsprocesser bland privilegierade manliga elever i två grundskoleklasser tar sig uttryck. 

I studien redogör hon för de nuvarande förklaringarna på problemet med unga mäns och 

kvinnors skillnader i betyg. Nyström (2012, 22) menar att detta inte är ett samtida problem 

utan uppmärksammades redan på 1940-talet men att det då inte fick särskilt mycket gehör. 

Det finns olika förklaringsmodeller inom om varför unga män presterar sämre än unga 

kvinnors i skolan. Nyström (2012) har i sin forskning hittat två olika förklaringsmodeller som 

existerar i skolan kring varför unga män beter sig som de gör. En förklaringsmodell kallar hon 

för ”stackars unga män” och handlar om att en kvinnodominerad lärarkår ger en avsaknad av 

manliga förebilder i skolan. Enligt detta sätta att förklara problemet leder i sin tur till en 

feminisering av skolan och präglar därmed även pedagogiken som utövas av lärarna. 

Lösningar på denna problematik är, enligt detta sätt att se på det, är fler manliga pedagoger i 

skolan samt att låta skolan anamma egenskaper som uppfattas som maskulina, exempelvis 

konkurrens och tävling (Nyström, 2012, 23). En annan förklaringsmodell som Nyström sett 

går under namnet “unga män är unga män”. Denna förklaringsmodell har mycket gemensamt 

med den tidigare nämnda men skiljer sig med det argumentet att en kvinnodominerad lärarkår 

möjliggör en pedagogik som passar unga kvinnor bättre. Här beskylls istället den moderna 
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skolan för att ha genomgått en ”feminiseringsprocess” som har missgynnat unga män, menar 

Nyström (2012, 24).  

Nyström presenterar även en tredje förklaringsmodell som används och som handlar om 

“misslyckade skolor”. Här läggs enligt henne, skulden på skolornas egen ineffektivitet och 

brist på att vara resultatorienterade (Nyström, 2012, 25).  

I rapporten ”Kön och skolframgång, tolkningar och perspektiv” tar Mats Björnsson (2005) 

upp unga mäns ständiga balansgång mellan att vara populära och bibehållandet av status 

bland sina jämnåriga. I denna balansgång ingår ett motstånd till att anstränga sig i studier 

enligt Björnsson. Han uppmärksammar även de växande betygsskillnaderna mellan unga män 

och kvinnor och om menar att detta går att härleda till en antipluggkultur bland unga män. 

Rapporten är intressant för denna studie eftersom den pekar på många olika faktorer som 

berör maskulinitet och antipluggkultur.  

Sammantaget har både den nationella och den internationella forskning som bedrivits varit 

vägledande för denna studie. De har belyst kopplingar mellan antipluggkultur bland unga män 

och maskulinitet. Genom att studera maskulinitet har forskningen kunnat urskilja att ett 

maskulint beteende, s.k. antipluggkultur, skapat av unga män i grupp. Frågan är om denna 

antipluggkultur är så statisk som den verkar? 
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3. Teori  

Det teoretiska ramverk som denna studie utgår ifrån är Connells teori om hegemonisk 

maskulinitet (Connell, 2008). För att åstadkomma en bredare förståelse till maskulinitet inleds 

detta avsnitt med en kort introduktion av genus och genusteori. Därefter presenteras studiens 

huvudsakliga teoretiska ingång om maskulinitet och hegemonisk maskulinitet.  

3.1 Genus och genusteori  

Enligt Connell så behandlar genusteori frågor som familjen som institution, könsuppdelningen 

av arbetet, ideologier om kvinnlighet och strategier för att förändra genusrelationerna. 

Grundläggande för genusteori är att människor ser på andra människor som man eller kvinna, 

dvs. en tydlig dikotomi mellan vad som är manligt och kvinnligt genom att skapa sociala 

regler upprättas en genusordning (Connell, 2009:19,20). Exempel på sociala regler är enligt 

Connell att unga män i tidig ålder styrs till “hårda” sporter och pressas genom grupptryck att 

vara modiga och tuffa. Unga kvinnor uppmuntras istället till att ägna sig åt “mjuka” aktiviteter 

såsom dans och ridning, att vara omsorgsfulla, känslosamma och lydiga. Den genusordning 

som vi befinner oss i styr i hög grad vår genuspraktik och insikten av att denna ordning inte är 

slumpmässig utgör en grund för genusteorin och är ett dominerande synsätt inom västerländsk 

genusforskning (Connell, 2009:13).  

Genus är en särskild form av socialt förkroppsligande och omfattar ett kluster av mänskliga 

sociala praktiker. För att förstå genus krävs en insikt om hur nära sammanflätade de sociala 

och de kroppsliga processerna är, som barnafödsel och omvårdnad om barn (Connell, 2009, 

44). “Vi föds i blod och smärta och vi föds i en social ordning” menar Connell (2009, s. 96) 

Hon menar även att genus “skär tvärs igenom” raser och klasser och interagerar ständigt med 

nationalitet eller position i världen. Varken ras eller klass kan förstås utan att se till genus 

menar hon och genusrelationerna utgör på så vis en social struktur och måste analyseras 

utifrån ett helhetsperspektiv i exempelvis studier av maskulinitet (Connell, 2008, 15). Hon 

menar att genusrelationer skapas och återskapas ständigt i vardagen och att relationerna 

hänvisar till speciella kroppsliga egenskaper och sociala praktiker som bildar ett kretslopp 

mellan dem. Dessa relationer, enligt Connell, existerar inte om vi människor inte skapar dem.  
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Enligt Connell styr genusordningen vår genuspraktik. Inom maskuliniteten blir således 

antipluggkultur en maskulin genuspraktik dvs. en social praktik skapad bland unga män 

(Connell, 2009:67).  

 

Mycket av tidigare forskning tyder på att antipluggkulturen och maskulinitet inte är biologiskt 

utan socialt skapade genom socialisation. Därför blir Connells genusansats högst relevant för 

att förklara antipluggkultur. Att vara flicka eller pojke är inget förutbestämt förhållande utan 

snarare ett blivande, dvs. ett tillstånd som är under aktiv konstruktion. Människor föds inte till 

man eller kvinna, man måste bli det genom ett utvecklande av en ”genusidentitet” (Connell, 

2009:15).   

3.1.1 Hegemonisk maskulinitet  

För att förstå maskulinitet menar Connell att man måste se till de olika genusrelationer mellan 

män och mäns olika typer av maskuliniteter. Hon menar att vid en given tidpunkt så höjer sig 

en viss typ av maskulinitet över andra maskuliniteter vilket bildar till en hierarkisk struktur 

bland maskuliniteter eller en så kallad hegemoni där en maskulinitet dominerar (Connell, 

2008:115). 

Ett dominerande perspektiv för denna studie kretsar kring det som Connell kallar hegemonisk 

maskulinitet. Ordet hegemoni hänvisar till den kulturella dynamik med vilken grupper kan 

hävda och upprätthålla en rådande position i ett samhälle. Med detta menar Connell att det i 

alla kulturer och samhällen finns en dominant typ av maskulinitet som eftersträvar ett “status 

quo”, dvs. en viss typ av manlig norm. Hur dessa tar sig i uttryck beror på vilken tid i 

historien och i den rådande kultur där de existerar (Connell, 2008:115). 

Enligt Connell finns det inte endast en maskulinitet utan flera. Hegemonin bland 

maskuliniteter beskrivs i Connells forskning som relationerna mellan olika maskulina ideal 

som ständigt hävdar sin auktoritet (Connell, 2008:114). Detta teoretiska perspektiv kan bredda 

möjligheten till att begripa unga mäns föreställningar om antipluggkultur och hur detta är 

kopplat till hegemonisk maskulinitet. 
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4. Metod och material 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens metodologiska överväganden. Avsnittet belyser även 

valet av informanter, intervjusituationen och hur analysen har gått till.  

4.1 En kvalitativ intervjustudie 

Denna uppsats forskningsdesign utgörs av en kvalitativ fallstudie med en tolkande ansats 

(Backman, 2010). En fallstudie lämpar sig för studier av grupper, som i denna studie utgörs 

av unga män i åldrarna 18-20 år och som går på gymnasiet. för att på så sätt få en inblick i 

unga mäns tankar och föreställningar om maskulinitet och antipluggkultur. Genom att ställa 

frågor om exempelvis deras syn på ansträngning i studier, om acceptansen för detta i deras 

skola kan vi få fram information om unga män upplever att antipluggkulturen finns och i så 

fall hur den kommer i uttryck. Här är det intervjupersonernas egna tankar och föreställningar 

som är studiens objekt och med hjälp av respondenternas svar kan vi söka efter mönster. Den 

semi-strukturerade formen som tillämpats i denna studie möjliggör också ett interaktivt samtal 

där ordningsföljden kan variera och följdfrågor anpassas till svaren som ges (Esaiasson et al, 

2012:265). På så vis vill vi åstadkomma ett djup i analysen.  

 

4.2 Urval av intervjupersoner  

Studiens målgrupp utgörs av gymnasieelever i åldrarna 18 till 20 år. Via en kontakt med en 

lärare på en gymnasieskola i Stockholms län fick vi tillgång till en lokal för genomförandet av 

intervjuerna. Gymnasieskolan ligger i norra Stockholm och är en av de största i länet. I urvalet 

av elever tillämpades urvalstekniken bekvämlighetsurval. Denna urvalsteknik innebär ett val 

av de personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för intervjuledaren (Bryman, 

2011:114-115). De elever som slutligen blev intervjuade studerade teoretiska program, det låg 

dock inget strategiskt urval i detta utan bör betraktas som en följdeffekt av 

bekvämlighetsurvalet. Samtliga respondenter har tillfrågats vad gäller deras ålder och alla har 

uppgett att de är myndiga.  
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4.3 Tillvägagångssätt och självreflektion 

Styrkan med semi-strukturerade intervjuer är att intervjun kan uppehålla sig kring teman 

istället för fasta frågeställningar. Detta möjliggör att intervjun blir mer flexibel och öppnar 

upp för svar som kan berika och fördjupa förståelsen för det fenomen som studeras (Hjerm et 

al, 2014, 33). Samtliga intervjuer har spelats in och det huvudsakliga intervjumaterialet har 

transkriberats. Detta förfarande syftar till att öka resultatets grad av tillförlitlighet. I våra val 

av intervjupersoner har det också funnits en strategisk strävan till att välja ut unga män med så 

stor spridning som möjligt och så slumpmässigt som möjligt. Vi har tillfrågat elever som varit 

tillgängliga i skolkorridorer på den skola vi fått tillåtelse att göra studien och tillfrågat 

personer från olika umgängesgrupperingar. Detta för att minimera chansen att de intervjuade 

kommer från väldigt specifika grupper med egna normer. 

I kvalitativa studier väcks ofta frågan om resultatets grad av generaliserbarhet. Kritiken ligger 

vanligtvis i att ett fåtal intervjuer inte kan säga något om fenomenet i någon större mening 

(Bryman, 2011:93). Emellertid är inte denna studies syfte att ha en sådan ambition utan söker 

snarare fördjupad insikt om unga mäns upplevelse av antipluggkulturen. Mot bakgrund av 

detta har vi även strävat efter transparens mellan oss som intervjuare och respondenterna. Vi 

har varit öppna med vad vår studie handlat om.  

För denna studie har det likt Esaiasson et al. (2012:285-286) varit extra viktigt att fokusera på 

tendenser i datamaterialet där intervjupersonen medvetet anpassar sina svar som den upplever 

överensstämmer med vad som är norm.  

4.3.1 Verktyg för hantering av ett stort kvalitativt datamaterial  
Sortering och analys av studiens insamlade empiri har genomförts med hjälp av programmet 

Atlas ti1. Genom att ladda upp samtliga transkriberade intervjuer i programmet möjliggjordes 

en bred överblick av materialet.  Detta verktyg underlättade kodning av datamaterialet där 

föreställningar om antipluggkulturen var det primära fokus men även föreställningar om 

maskulinitet och relationen dem emellan och mellan dem och andra koder.  

                                                 
1 Atlas ti, www.atlasti.com. Studiens tillämpade program för sortering kvalitativ data. Ingår i plattformen 
CAQDAS (computer-assisted qualitative data analysis software).  

http://www.atlasti.com/
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4.4 Etiska överväganden 

Alla respondenter i undersökningen har lämnat sitt samtycke till att delta efter att syftet med 

undersökningen redovisats. Samtliga respondenter har utlovats anonymitet och godkänt 

ljudupptagning. Genom att dela med sig av sina föreställningar och upplevelser bidrar 

respondenterna till att studien ska förstå begreppet antipluggkultur. Deras identiteter har 

således ingen betydelse för att förstå begreppet. Respondenterna har noggrant informerats om 

att de när som helst under intervjun har möjlighet att avbryta denna. I genomförandet av 

undersökningen har de etiska råden från Vetenskapsrådet följts (Vetenskapsrådet, 2015).  
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5. Resultat  

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultaten av intervjuerna. Resultat och analys 

kommer att presenteras sammanvävt i samma kapitel för att på så vis få en tydlig struktur 

gällande kopplingen mellan insamlad empiri och teoretiska utgångspunkter.  Vi kommer 

nedan att referera respondenterna som R1 till R8  

5.1 Studieförutsättningar och kön 

I intervjuerna fick respondenterna också reflektera över unga mäns och kvinnors olikheter 

relaterat till studier. Som vi såg tidigare verkar det som att det finns en föreställning om att 

unga kvinnor till skillnad från unga män både kan anstränga sig i studier och anses vara 

socialt kompetenta. Unga män däremot ses snarare som inkompetenta socialt. Ett annat tema i 

intervjuerna handlade om hur de förhåller sig till social kompetens kopplat till betyg. R4 

berättar att han betraktar unga kvinnor med höga betyg som mer socialt kompetenta än unga 

män med höga betyg. Han berättar vidare:  

Alltså tjejen är väl liksom smart och då vill man sitta nära henne medan killen 

kanske ses som lite konstig. – R4 

Intervjuledaren: Tror du man oftare tillskriver killar som socialt inkompetenta 

än tjejer?  

Ja det tror jag. Alltså utifrån killars synpunkt så kanske tjejen är någon man vill 

vara nära medan killen kanske är någon man tycker är för… man kanske bara 

inte tycker om själva…om du inte har samma personlighet själv så är det svårt 

att tycka om någon som är liksom motsatt sida. – R4 

R4 uttrycker här en uppfattning om att en tjej med höga betyg är positivt men en kille under 

samma premisser anses avvikande. Detta kan kopplas med det Jonsson (2010) menar med att 

maskulinitet skapar tabun i form av feminint kodade beteenden som blir regler för hur män 
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inte får bete sig. En tolkning blir här att R4 ger uttryck för en maskulin norm och om en kille 

skulle bryta mot denna stämplas han som konstig.  

Det skulle även kunna tolkas utifrån Connells (2008) begrepp hegemonisk maskulinitet. 

Enligt henne är maskuliniteters hävdande av auktoritet hegemonins kännetecken. Den norm 

som R4 ger uttryck för hävdar sin auktoritet genom att ge negativa stämplingar mot avvikande 

från normen. R4 fortsätter:   

En del personer försöker hålla undan det för att typ deras status försvinner då 

/.../ Alltså om de försöker plugga för mycket och sen inte får så bra resultat trots 

att de lagt ner mycket tid, så kan det kännas som ett misslyckande för att man 

sagt att man pluggat mycket men inte klarat det ändå. Och att man inte vill att 

andra ska veta om det. Eller så vill de inte att andra ska se dem som någon som 

inte pluggar så mycket och vill hellre ses som någon som slappar mycket för att 

vara typ mer cool /.../ Tjejer brukar oftast säga att de har pluggat mycket. Så det 

är väl mest killar jag tänker på. – R4  

Återigen uttrycks en norm om att det inte är avvikande eller konstigt om unga kvinnor 

uttrycker att de ansträngt sig i studier. R4 nämner också rädsla för misslyckande som 

ytterligare skäl till varför unga män döljer sina studieinsatser. R3 uttrycker liknande 

föreställning: 

Alltså ja det är väl nånting med sociala normer att tjejer ska prestera bra 

medan killarna inte. – R3 

R4 ger uttryck för en föreställning om att unga kvinnor har en annan förväntan på sig än unga 

män och som har att göra med att om de studerar så innebär detta inte att de förlorar status 

utan kan snarare ses som något positivt. Unga män har istället förväntningar på sig att inte 

studera. Detta kan förstås med hjälp av Connells (2009:50) genusperspektiv där detta kan 

betraktas som en dikotomi, dvs. en tydlig uppdelning av vad som är maskulint och feminint. 

Dikotomin i respondenternas berättelse verkar handla om att social kompetens och att studera 

kopplas samman med femininitet och tävling och antiplugg kopplas samman med 

maskulinitet. Detta verkar innebära att ett brott mot pluggnormerna riskerar att du också 

bryter mot genusnormerna. Enligt respondenterna så är det mindre problem för tjejer. R6 

säger: 
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De killarna som varit väldigt insnöade på ett ämne/.../har hållit sig utanför den 

här grabbmentaliteten, kanske sätter sig i bibloteket själva. Men de tjejerna som 

gör det, har större tendens att ändå komma in i tjejgruppmentaliteten, kanske 

för de känner att dem måste, jag vet inte. – R6  

Intervjuaren: Ok, den här killen som sitter i biblioteket själv, tror du han gör det 

för han själv valt det eller blir han exkluderad? 

Jag skulle nog säga att majoriteten väljer det själv. De kanske inte väljer det 

men de känner att det inte finns någon annan här som mig, men en tjej på 

samma sätt kanske går iväg och pluggar, men ändå har någon att umgås med.   

– R6 

Att plugga eller inte verkar här handla om valet av social tillhörighet. Det verkar vara förenat 

med någon typ av risk att välja biblioteket och de som gör det riskerar att inte räknas in i 

gänget. Respondenten uttrycker att unga kvinnor som väljer att öppet studera själv inte 

riskerar sin sociala tillhörighet på samma sätt. Detta kan förstås utifrån Connells (2009:76-79) 

perspektiv som hävdandet av en maskulin norm där association av studieflit skulle innebära 

en minskning av social status och exkludering från umgänge. Denna risk verkar inte finnas för 

unga kvinnor då studieflit och lydnad faller inom normen. 

Uppmärksamheten kring frågan om unga mäns och kvinnors studieresultat diskuterades också 

i intervjuerna. På frågan hur betygsgapet mellan unga män och kvinnor kan förklaras svarar 

R6 på följande vis: 

Jag kan säga att mina erfarenheter har vart de motsatta, att killar har höga 

betyg. /.../ det är mentaliteten, att tjejerna har svårare att få jobb än killar och 

då tänker de att de måste komma in på högre studier och kanske har högre mål 

generellt utbildningsmässigt. – R6 

R6 förklarar att unga kvinnor har högre betyg än män därför att unga kvinnor har svårare att 

få arbete än män och är därmed tvungna att sikta på högre betyg än män. Samtidigt uttrycker 

han en upplevelse av att det är unga män som har högre betyg än kvinnor.   

Det kanske är för att vi lever i en tid där kvinnor vill få mer plats och att vi 

måste ha mer jämlikhet och minska klyftorna. Och att dem då måste arbeta mer 

eller bevisa mer. – R5 
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R5 uttrycker en upplevelse av att kvinnor i dagens samhälle inte har lika stor makt som män 

och att unga kvinnor har högre betyg än män beror på att de vill ha mer makt än de har.   

Respondenternas förklaringar på betygsgapet syftar på att unga mäns skolresultat inte är 

dåliga. De menar att det snarare är unga kvinnors skolresultat som har förbättrats. Det verkar 

som att killarna i denna studie vet att bra betyg ger makt och status. Detta kan tolkas som att 

det respondenterna ger uttryck för är att unga mäns sämre prestationer inte innebär en förlust 

av auktoritet. Enligt Connell (2008) är hegemonins kännetecken att ständigt hävda sin 

auktoritet. Unga kvinnors förbättrade skolresultat är därmed inte förenat med vunnen 

auktoritet utan maktrelationen mellan män och kvinnor kvarstår. Den maskulina normen är att 

män inte ska jämföra sig med kvinnor. Unga män ska enbart jämföra sig med det rådande 

maskulina idealet. På frågan hur betygsskillnader mellan unga män och kvinnors kan minska 

svarar R5: 

Alltså borde man minska den? /.../ betygsskillnader mellan könen kanske inte 

har med skolan att göra utan mer om hur vi är. Jag tror inte att det har att göra 

med hur vi utbildar eleverna. – R5 

Intervjuledaren: Tänker du att det ligger i biologiska skillnader eller nåt?  

Ja typ. I alla fall inte i hur vi utbildar på skolan. – R5 

Även detta citat kan vara beskrivande för den hävdande maskulina auktoriteten. 

Respondenten hävdar att unga män inte behöver ändra på något gällande unga mäns sämre 

betyg än unga kvinnors. Att unga mäns resultat blivit sämre än unga kvinnors beror enligt 

respondenten på att unga kvinnor har presterat bättre än vad unga kvinnor tidigare har gjort. 

Denna skepsis till att se könsnormer som något biologiskt och inte socialt konstruerat som 

Connell (2009) hävdar var något som fanns mer eller mindre hos de unga män i 

gymnasieskolan som vi intervjuat i denna studie. Trots detta uttryckte många att 

antipluggkulturen kopplat till maskulinitet förändras från högstadiet till gymnasiet.  

5.2 Antiplugg och social status 

Ett annat tema som blev centralt i analysen var social status. R6 menar att hög social status är 

kopplad till hur mycket tid man lägger på sina studier: 
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Jag brukar, utan att tänka mig för, underdriva lite hur mycket jag pluggat 

därför att man kanske vill framstå lite som en ’lallare’ för det är positivt. Det är 

något man vill vara i en social grupp. Om man säger att man inte pluggade så 

mycket men fick ändå ett A, ses man som ’fett’ smart. Det är ju något man vill 

uppnå. – R6   

Här menar R6 att social status på något vis är kopplad till hur man kan passera som en som 

inte studerar men ändå är smart. R4 uttryckte samtidigt att det på hans skola fanns 

uppfattningar om att man hade få vänner om man pluggade mycket: 

Alltså nu är det inte så mycket sånt men i början vara det ofta så när man inte 

kände varann så bra. Så det kanske är ju det där med killar. Du betraktas av 

många som socialt inkompetent om du pluggar för mycket och därför vill många 

inte säga att de har pluggat. Och när det går bra så råkar det bara vara ren tur.  

– R4  

Det R4 beskriver här kan förstås som en antipluggkultur där att plugga ses som att man inte är 

social och att det är bättre att bara ha tur än att studera. R6 och R4 beskriver på olika sätt hur 

de uppfattar hur unga män med höga betyg betraktas av andra unga män och detta kan förstås 

som en hegemonisk maskulinitet som återskapas i förväntningarna mellan dessa unga män. 

R6 uttrycker att den vill uppnå höga betyg utan ansträngning för att uppnå vinsten av en hög 

social position, att vara ”fett smart”. Om höga betyg uppnås utan att ha pluggat anses det som 

mer intelligent och begåvat. R4 indikerar att man är asocial om man visar att man ansträngt 

sig till höga betyg. Han betonar inte vinsten av social position lika tydligt utan uttrycker mer 

av behovet att inte synas vilja studera.  

R6 och R4 är dock samstämmiga i vikten av att inte synas anstränga sig i studier. Detta kan 

förklaras med hänvisning till Jonssons (2010) perspektiv på unga mäns beteende. Unga män 

får inte bete sig på ett sätt som är feminint kodat. Att anstränga sig i studier är en sådan kod 

vilket skulle kunna vara en bakomliggande mekanism till att respondenterna avstår från att 

anstränga för att framstå som maskulina. Däremot för att uppnå status och makt verkar höga 

betyg vara en eftersträvansvärd väg att gå så länge unga män inte ger sken av att de studerat. 

R5 uttryckte att det är enklare för unga män än för unga kvinnor att bli stämplade som socialt 

inkompetenta: 
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Nja, det är lättare för killar än för tjejer att bli stämplade som socialt 

inkompetenta. – R5 

Intervjuare: Varför tror du det?  

För vi är mer tävlingsinriktade och kanske tar för oss mer. Och är man socialt 

inkompetent så tar man ju inte mycket plats och får inte lika mycket 

uppmärksamhet. – R5 

Av ovan citat kan urskönjas att det kom att bli ytterligare ett tema som handlade om 

förväntningar. R5 menar här att killar har lättare att stämplas som socialt inkompetenta 

samtidigt menar han att de tar för sig mer än tjejer. Han uppfattar det som att killar strävar 

efter uppmärksamhet, hög status och att de samtidigt blir sedda som mindre socialt 

kompetenta. Social kompetens verkar här vara kopplat till att synas men inte på ett lagom sätt.  

Att tävla kanske kan jämna ut maktpositionen som denna stämpling innebär. Tävling blir då 

ett sätt att göra motstånd mot stämplingen. 

Tävling och att vara smart utan att plugga skulle kunna ses som exempel på hur en 

hegemonisk maskulinitet tar sig i uttryck. Idealet att vara överlägsen andra, dvs. att hävda 

auktoritet är enligt Connell (2008) en av hegemonins kännetecken. 

Respondenterna i den här studien ger uttryck för att det inte råder en antipluggkultur på 

gymnasieskolan men att det gjorde det när de gick på högstadiet. Samtidigt ger de uttryck för 

att de eftersträvar ett ideal, att uppnå höga betyg utan att ha pluggat. En tolkning är att dessa 

ställningstaganden konflikterar eftersom idealet i sig resulterar i uteblivna 

studieansträngningar och därigenom indikerar på en rådande antipluggkultur.  

En vidare analys för hur detta kan förstås görs med hjälp av Connell (2008). Det 

respondenterna beskriver kan vara tecken på en skiftande hegemoni bland maskulina normer 

och att denna normförändring sker vid övergången från grundskola till gymnasium. Det skulla 

kunna vara så att arbetslivets och samhällets krav på kompetens blir mer påtagliga för 

ungdomarna när de kommer till gymnasiet och tvingar de gamla maskulina normerna från 

grundskolan att anpassa sig till dessa krav. Ju närmare arbetslivet unga män kommer 

upptäcker de allt mer kopplingen mellan ekonomisk makt och höga betyg. Detta skulle kunna 

förstås som att idealet därmed ändras från ett tabu mot höga betyg till att höga betyg anses 

som ett tecken på manlighet. Trots detta består antipluggkulturen på så sätt att höga betyg ska 
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uppnås utan ansträngning. Studiens resultat i detta avsnitt går i linje med vad tidigare 

forskning visat.   

5.3 Antipluggnormen som något icke-statiskt 

Ett viktigt tema i intervjuerna handlade om att respondenternas upplevelser kring hur vikten 

av att passera som någon som har höga betyg utan att anstränga sig skiftade mellan 

grundskolan och gymnasiet. Flera av respondenterna menade att det fanns ett allvar på 

gymnasiet kring studier som inte fanns i grundskolan. Ett flertal av respondenterna uttryckte 

att det i grundskolan kändes som att det inte var tillåtet bland elever generellt att anstränga sig 

i studier. För att vara “cool” eller inneha en hög status bland andra elever verkade det vara 

viktigt att ge sken av att man inte lade ner tid på studier. R3 jämför sin tid i grundskolan med 

den i gymnasiet så här:   

Det var så i högstadiet tyckte jag, att man inte fick plugga mycket, men här 

(gymnasiet) är det så. Här har jag mer problem om jag vill plugga, snarare än 

hur andra kommer att uppfatta mig. Här är det verkligen att man ska plugga 

och få bra betyg /.../ vilket har lett till att jag stressat ur. Numera är det bara 

hur mycket jag orkar. Vi snackar inte så mycket om det heller /.../ Det var lite så 

på högstadiet. Alltså då kunde man låtsas som att man inte hade pluggat.  

Alltså nu kan man säga att man inte kan göra det där (man kan numera säga nej 

till att umgås med vänner) för att jag ska plugga. Det kunde man inte säga på 

högstadiet. Folk säger numera att man ska plugga som att det är en ’grej’ man 

ska göra. – R3  

R3 uttrycker en skillnad mellan grundskolan och gymnasiet vilket var något som flera av 

respondenterna tog upp. Många menar att det på högstadiet var vanligare att elever mörkade 

hur mycket de hade pluggat till skillnad från hur det var på gymnasiet. R5 svarar: 

Alltså, vi har ju dem som säger ”jag pluggade typ bara kvällen innan och fick 

ett A” liksom hur stor sanning är det?  Men nu för tiden är det inte så konstigt 

om någon pluggar mycket. Även om det är en del som säger att de pluggar 

jättelite men egentligen pluggat mycket. Tror det var mer i högstadiet att man 

var en ”plugghäst” om man pluggade mycket. Jag kallade mina klasskompisar 
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för plugghästar medans det var jag som var slö.  Men nu har jag ju ändrat mig. 

– R5  

R5 upplever att det var mindre accepterat att studera mycket på högstadiet men mer accepterat 

på gymnasiet. Han menar dock att det fortfarande finns elever på gymnasiet som försöker 

dölja sina studieinsatser. R7 uttrycker: 

Alltså det var väl lite mer att man såg på sådana elever som ville ha högsta 

betyget i allt (på högstadiet) som lite konstiga liksom, man behövde ju inte det. 

Men alltså går man på gymnasiet så är det ju fullt normalt att man är avundsjuk 

på dem med höga betyg. – R7  

R7 beskriver att han upplever en skillnad mellan sin högstadie- och gymnasietid i synen på 

andra elever med höga betyg. Enligt honom ansågs elever med höga ambitioner vara 

avvikande på högstadiet men på gymnasiet anses inneha något eftersträvansvärt. Liknande 

upplevelse uttrycker R2:  

/…/jag tror att det är något som tonats ner (att se negativt på studieflit) med 

åren ju äldre man blir. För skolan blir ju mer och mer allvarlig ju högre upp 

man kommer. Så då kanske fler förstår att det är viktigare att ta tag i det här.    

– R2  

Även R2 upplever en skillnad i attityd gentemot studieflit. Likt R7 menar R2 att attityden till 

studieflit förändrats på gymnasiet. Han lyfter fram att skolan blivit allvarligare på gymnasiet 

och att detta påverkat skiftet i attityd.      

Detta tema som handlar om förändring i antipluggkultur är kopplat till det som Connell kallar 

hegemonisk maskulinitet. Med hjälp av Connells (2008) teori om hegemonisk maskulinitet 

kan man tänka sig att det kanske sker någon typ av skifte i hegemonin vid övergången till 

gymnasiet, i alla fall utifrån de intervjuade unga männens perspektiv. Nyströms (2012)  studie 

visar dock på att detta fortfarande förekommer på gymnasiet vilket även framkommer i 

respondenternas upplevelser. 
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6. Diskussion 

Med denna studie vill vi belysa ett problemområde som handlar om anti-pluggkultur bland 

unga mäns i gymnasieskolan. Syftet med denna studie var att undersöka hur ett antal unga 

män själva ser på antipluggkultur och hur detta är kopplat till föreställningar om maskulinitet 

samt hur detta tar sig i uttryck på deras gymnasieskola. För att uppnå syftet har vi använt 

Connells (2009)  perspektiv på genus och teori om hegemonisk maskulinitet (Connell, 2008). 

Utöver detta har vi som analytiskt ramverk använt tidigare forskning i ämnet för att belysa 

våra informanters berättelser om anti-pluggkulturen som de upplever den.    

Genom intervjuer med åtta unga män på en svensk gymnasieskola framkommer att de 

upplever att det finns hegemoniska maskulina föreställningar som kan härledas till en 

antipluggkultur speciellt på högstadiet. Intervjuresultaten visar på en kultur där de unga 

männen verkar dölja sina studieansträngningar för att passera som maskulina något som dock 

verkar vara föränderligt. Detta skulle kunna tolkas utifrån Connells (2008) teori om 

hegemonisk maskulinitet. Utifrån denna verkar det finnas föreställningar hos respondenterna 

om ett maskulint sätt att studera på som handlar om att man utan ansträngning ska uppnå höga 

betyg vilket verkar nära kopplat till social status. Med andra ord maskulinitetsidealet enligt 

denna studie (vilket bekräftar tidigare forskning) handlar om att få höga betyg med minimal 

ansträngning och auktoriteten över andra unga män som inte får höga betyg och unga kvinnor 

som får höga betyg men som också studerat.  

Vår studie visar också att unga män fortfarande ser könsnormer som något biologiskt och inte 

socialt skapat och samtidigt ser de att den förändras från högstadiet till gymnasiet vilket är en 

intressant ambivalens i vårt material. Utifrån Connell (2008) skulle detta ideal kunna vara ett 

uttryck för en att hegemonisk maskulinitet är svår att förändra trots att anti-pluggkulturen 

bland unga män verkar göra det. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att en ung 

man upplever att han bedöms som socialt inkompetent och är rädd för att bli betraktad som 

avvikande från det maskulina idealet.    

En slutsats med hjälp av tidigare forskning är att studien till viss del styrker indikation på att 

det råder en heteronormativ genusordning inom gymnasieskolan. Ordningen innebär att unga 

män inte bör göra det som anses kvinnligt och att den maskulinitet som unga män anpassar sig 
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till och ständigt strävar efter att uppfylla, banar väg för en antipluggkultur. Det är alltså viktigt 

att jobba med mekanismen bakom anti-pluggkulturen som i denna studie verkar handla om 

föreställningar av kön som något biologiskt.  

Samtliga intervjuade unga män upplevde att ett motstånd mot studier var mer utmärkande för 

deras tid på högstadiet än på gymnasiet. En slutsats utifrån Connell (2008) är att den 

antipluggkultur som de intervjuade unga männen inte längre anser råder snarare är ett uttryck 

för ett skifte inom den maskulina hegemonin. Unga män tar med sig den maskulinitet som de 

anpassat sig till i grundskolan till gymnasiet där en annan maskulinitet råder. Respondenternas 

svar indikerar på en upplevelse av att det inte var accepterat att varken anstränga sig i studier 

eller ha höga betyg. På gymnasiet har detta förändrats på så sätt att höga betyg är accepterade 

men att inte synas studera fortfarande består. En tänkbar förklaring till detta skifte kan vara att 

arbetslivets och samhällets krav på kompetens blir mer påtagligt för unga män när de kommer 

till gymnasiet. De gamla maskulina normerna från grundskolan utmanas av de nya villkor 

som ställs på gymnasieelever såsom exempelvis krav på eget ansvar och betydelsen av höga 

betyg för framtida möjligheter till arbete. Detta skulle kunna begripliggöras med att dessa 

villkor undergräver basen för den maskulinitet som rådde på grundskolan, så att den 

maskulinitet som råder på gymnasiet kan hävda sin dominans.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor  

1. Hur gammal är du? 

2. Vilket program går du på? 

 

Begränsningar kring betyg 

3. Har det någon betydelse för dig om din lärare är kvinna eller man?  (Oavsett svar, 

Hur/varför då?) 

4. Upplever du lektionerna annorlunda när du har en manlig eller kvinnlig lärare? (om ja, 

hur då?) 

5. Upplever du att det finns en avsaknad av manlig personal i skolan? (Om ja/nej, på 

vilket sätt har det påverkat dig tror du?) 

6. Upplever du att det blir en skillnad i undervisningsstilen när det är en manlig lärare 

eller en kvinnlig lärare? (Om ja/nej, vilken slags skillnad i så fall osv / tror du att den 

skillnaden har påverkat dig? Hur?) 

7. Upplever du att du, tack vare att du är kille, har möts av fördomar från skolpersonal? 

(såsom att du har svårt att sitta still, är lat osv) 

8. Har du den uppfattningen att unga tjejer måste plugga in mer för att lära sig och få 

högre betyg? 

9. Upplever du en balansgång i mellan att vara duktig i skolan, men samtidigt vara 

”cool” och ”inte för pluggig”? 

10. Har du uppfattningen att du behöver högskolestudier för att nå framgång i ditt framtida 

yrkesliv? 

11. Upplever du att unga killar är mer eller mindre motiverade till eftergymnasiala studier 

än unga tjejer? 
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12. Upplever du dig själv som ambitiös? (Om inte, varför då? Om ja, i vilka ämnen?) 

13. Hur ser du på andra killar som har höga betyg och är ambitiösa? 

14. Hur ser du på tjejer som har höga betyg och är ambitiösa? 

15. Upplever du att det finns en skillnad på hur man ser på tjejer med bra betyg, gentemot 

killar med höga betyg? (Om ja, varför tror du det finns en skillnad i hur man ser på 

killar med höga betyg gentemot tjejer med höga betyg?) 

Upplever du att det är någon skillnad på hur man ser på killar med höga betyg nu i 

gymnasiet till skillnad från högstadiet? 

 

Avslutande frågor 

16. Brukar du berätta hur mycket du pluggar för dina kompisar? (Känner du att du kan 

vara helt uppriktig om hur mycket du pluggar eller händer det att du säger du pluggat 

mer / pluggat mindre) 

17. Vad tror du själv är förklaringen bakom betygsgapet mellan killar och tjejer? 

18. Hur skulle du själv vilja se skolor jobba med att minska detta betygsgap? 

19. Tror du det finns något bra sätt att göra undervisningen mer anpassad till unga män? 

 

 


	1. Inledning 1
	1.1 Syfte och frågeställningar 2
	1.2 Avgränsningar 2
	3. Tidigare forskning 3
	2. Teori 6
	2.1 Genus och genusteori 6
	2.1.1 Hegemonisk maskulinitet 7
	4. Metod och material 8
	4.1 En kvalitativ intervjustudie 8
	4.3 Urval av intervjupersoner 8
	4.4 Tillvägagångssätt och självreflektion 9
	4.4.1 Verktyg för hantering av ett stort kvalitativt datamaterial 9
	4.2 Etiska överväganden 10
	5. Resultat 11
	5.1 Studieförutsättningar och kön 11
	5.2 Antiplugg och social status 14
	5.3 Antipluggnormen som något icke-statiskt 17
	6. Diskussion 19
	7. Referenser 21
	1. Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar
	1.2 Avgränsningar

	2. Tidigare forskning
	3. Teori
	3.1 Genus och genusteori
	3.1.1 Hegemonisk maskulinitet


	4. Metod och material
	4.1 En kvalitativ intervjustudie
	4.2 Urval av intervjupersoner
	4.3 Tillvägagångssätt och självreflektion
	4.3.1 Verktyg för hantering av ett stort kvalitativt datamaterial
	4.4 Etiska överväganden

	5. Resultat
	5.1 Studieförutsättningar och kön
	5.2 Antiplugg och social status
	5.3 Antipluggnormen som något icke-statiskt

	6. Diskussion
	7. Referenser

