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The environment surrounding us affects our sense of ourselves, although it isn’t something 

static or permanent, but rather predetermined by our perception. What we wanted to explore 

with this study was how men were influenced by their environment in relation to their identity 

development, and in what way they felt social pressure from the society. Therefore our 

purpose of the thesis was to investigate how young male students raised in Sweden, between 

20 and 25 years old, experienced masculinity. We interviewed seven students in total to get 

enough data for the study. Our main questions for the thesis were the following: 

 

 How do young male students perceive the masculinities that exist in society? 

 How do young male students feel about the existing masculinities in relation to their 

own identity? 

 

We have proceeded on an inductive way of working and to analyze the outcome of the study 

we have applied R.W. Connells’ theory of hegemonic masculinity. To some degree we also 

used T. Ziehes’ perspective on identity formation. Our conclusion was that the interviewed 

found both positive and negative sides of the societies’ masculinities such as being able to feel 

secure in their role in relation to other people. On the other hand the interviewed students felt 

that they couldn’t express their feelings to the extent they wanted. Furthermore the 

interviewed had been influenced, often from their fathers, from an early stage to fit the 

societies ideal of masculinity.  
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1 Inledning 

 

År 2004 publicerades boken Med uppenbar känsla för stil av journalisten Stephan Mendel-

Enks. Mendel-Enks började med att intervjua fotbollssupportrar och fortsatte sedan med att 

beskriva en bild av manlighet i samhället. När vi läste boken skapades vårt intresse för hur 

manlighet skapas och reproduceras i ett samhälle, samt hur det påverkar mäns 

identitetsskapande. Vi har valt att utgå ifrån att det finns yttre påtryckningar från vårt 

samhälle och att människor blir påverkade av de rådande normerna och diskurserna, 

uppsatsen kommer därför att innehålla en socialkonstruktivistisk vetenskapsteoretisk grund. 

Vår studie handlar om genus och identitetsskapande, studien har alltså inte som syfte att 

jämföra män och kvinnor utan om män och maskulinitet. 

 

1.1 Problemformulering  

 

Vi ägnar oss alla mer eller mindre återkommande under hela våra liv åt att försöka 

förstå vilka vi är. Samtidigt försöker vi också förstå oss på andra människor och alla 

de relationer och sammanhang som vi ingår i. På så vis går det att se undersökandet av 

identitet som något i det närmaste allmänmänskligt, något som innefattas i själva 

människovarandet. Under den tid som kallas ungdomsperiod kan detta undersökande 

och prövande av vem man är och vem man kan och vill vara sägas vara särskilt 

intensivt. [...] Det är en av anledningarna till att identitetsskapande, såväl inom 

forskning som i andra sammanhang, sammankopplas framförallt med ungdomar 

(Sorbring, Andersson, & Molin, red. 2014:11).   

 

Som de svenska ungdomsforskarna Sorbring, Andersson och Molin skriver i citatet är 

identitetsskapande någonting som alla människor arbetar med, och speciellt under 

puberteten.  Att hitta sig själv är en utdragen process som ofta kan innebära flera olika insikter 

av självkännedom. Men att lära känna sig själv handlar även om att identifiera sig själv med 

saker som finns utanför sig själv, att inkorporera delar av den yttre världen till sin identitet. 

Sorbring, Andersson och Molin (2014:309) menar att kontexten eller sammanhanget i vilket 

individen befinner sig i är nödvändig att beskriva när man utgår från identitetsskapande som 

process. 
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Miljön omkring oss påverkar vår känsla av oss själva, samtidigt är inte vår omgivning 

någonting statiskt och bestående, utan endast förutbestämt genom vår uppfattningsförmåga.  

Sören Barlebo Wenneberg skriver i boken Socialkonstruktivism - positioner, problem och 

perspektiv (2001:12-14) att våra intryck av den yttre världen är subjektiva tolkningar som är 

konstruerat av språket vi använder. Han menar att den kunskap vi inhämtar är vriden så att vi 

ska kunna uppfatta den.  

 

Alla människor viger större delen av sina liv åt att komma fram till vilka vi är och vad vi vill 

(Sorbring, Andersson, & Molin, red. 2014; Frisén & Hwang 2006; Gärdenfors 2009). Man 

skapar sin identitet i relation till olika sociala forum som till exempel i familjen, på arbetet 

eller i skolklassen (Hwang & Wängqvist 2014; Risenfors 2014; Arnett 2004). Man söker efter 

sig själv, och påverkas samtidigt hela tiden av sin miljö. Det gäller att orientera sig i flödet av 

berättelser, bilder och upplevelser i ens omgivning (Hwang & Frisén 2006; Sorbring, Bohlin, 

Andersson & Lundin 2014). Vi utgår från att identitetsskapandet är en fortgående process som 

genomsyrar alla institutioner, organisationer och forum där det finns människor.  

 

Connell (2008:85-86) skriver att den begreppsvärld som skapats kring det naturligt maskulina, 

det evolutionära och biologiska tankarna om hur en man blir född till man, är en fiktion. Att 

män och kvinnor skapas genom intryck från den yttre världen gör att de formas utav sin 

miljö.  Enligt Butler (2007:7) föds varje människa med ett biologiskt kön, en primär substans. 

Till det skapas en förlängning av könskategorier, en sekundär substans, en genuskonstruktion 

som tar sig form av maskulint och feminint. Föreställningar om vad som är manligt och hur 

en man ska se ut kan betraktas som en social konstruktion, en del av det sociala könet (Hydén 

& Månsson 2006:278). Connell (2008:83) menar att maskulinitet är starkt kopplat till mäns 

kroppar och att det därigenom kan ses som naturligt att en man till exempel bör vara dominant 

eller aggressiv.  

 

När man talar om manlighet och maskulinitet idag är det lätt att sammankoppla ämnet med 

genushierarkier som strukturell ojämlikhet och patriarkat. Det finns många aktuella 

akademiska verk som handlar om att diskutera maskulinitet och manlighet tillsammans med 

till exempel våld, sport och faderskap (Kimmel, Hearn & Connell 2005; Haddad 1993; 

Connell 2008). Connell (2008) skriver i boken Maskuliniteter hur manlighet är starkt kopplat 

till fysiska attribut. Eftersom både genuskonstruktion och identitetsskapande hos unga män är 
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kopplat till jämlikhetsfrågor samt skapandet av sig själv i relation till andra, anser vi att ämnet 

är relevant för socialt arbete. Vi menar att normer och sociala samt kulturella värderingar 

skapar strukturer påverkar hur människor ser på varandra i samhället. Socialt arbete handlar i 

högsta grad om alliansskapande, relationer mellan människor och möten på olika nivåer, 

därför ser vi att studien är av relevans för den sociala professionen. Vad vi ville undersöka 

med den här studien var på vilket sätt män påverkades av sin omgivning i relation till sitt 

identitetsutvecklande, och hur de upplevde påtryckningar från samhället.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur unga, 20 till 25 år, manliga studenter uppvuxna i 

Sverige upplever maskulinitet.  

 

Frågeställningar:  

 

Hur uppfattar unga manliga studenter de maskuliniteter som finns i samhället? 

 

Hur tycker unga manliga studenter att de själva påverkats av de maskuliniteterna i 

relation till sin identitet? 

 

2 Kunskapsläge 

 

För att finna tidigare forskning inom fältet har vi använt oss av Lubsearch och Lovisa där vi 

har använt följande sökord; “creation”, “masculinity”, “identity”, “formation”, “identitet”, 

“identitetsskapande”, “maskulinitet”, “ungdomar”, “media”, “män”, “manlighet”, 

“konstruktion” och “kön”.  
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2.1 Identitetsskapande 

 

Socialkonstruktivism - positioner, problem och perspektiv (Wenneberg 2001) handlar om flera 

nivåer av socialkonstruktivism. Wenneberg har valt att förklara historien bakom 

socialkonstruktivism men även kritik mot den. Detta är relevant eftersom det hjälper oss att 

orientera i socialkonstruktivistisk teori och för att det är den ansatsen vi har i vår studie. Att 

förstå ungdomars identitetsskapande - en inspirations- och metodbok (Sorbring, Andersson, 

& Molin, red. 2014) är ett resultat av forskningsprojektet Självdefinierade kontexter i 

ungdomars vardag. Projektet fokuserar på identitetsskapande hos ungdomar i relation till 

olika subkategorier som familjen, media, yrken och skolan. Det har ett socialpsykologiskt 

perspektiv, att identitetsskapande sker inifrån, vilket gör att den minskar i relevans för vår 

studie eftersom vår tyngdpunkt lutar åt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, att man blir 

påverkad av yttre sociala konstruktioner i identitetsskapandet. Men med tanke på att studien 

är aktuell för vår tid och att verkligheten innehåller en blandning båda perspektiven som 

nämnts ovan anser vi att den fortfarande relevant för vår studie. 

 

I Identity, youth and crisis beskriver Erikson (1968) sin psykoanalytiska teori om åtta 

utvecklingsfaser i livet i relation till ens psykologiska ego, där han beskriver ungdomen och 

den unga vuxna ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Han skriver bland annat om hur viktigt 

det är med någon form av intimitet för identitetsskapandet, oavsett om det är vänskaplig, 

sexuell eller någon annan form av intimitet. Likt Sorbring, Andersson, och Molin (2014) utgår 

Erikson från att tonåren är en mycket viktig period i livet för identitetsskapandet. 

 

Ungdomar och identitet (Frisén & Hwang red. 2006) fokuserar på identitet hos ungdomar. De 

framför vilka förväntningar som finns på kön, diskuterar socialt kontra biologiskt kön och 

identitet kontra livsåskådning. De har sina utgångspunkter i både det socialpsykologiska och 

socialkonstruktivistiska perspektivet. Ett särskilt relevant kapitel för vår studie är Att 

skapa  sin identitet: Ungdom i ett posttraditionellt samhälle (Johansson 2006) som innehåller 

en  reflektion över hur en människa gör när hen skapar sin identitet mitt i informationsflödet i 

vårt samhälle och ger exempel på hur man kan bära sig åt i sitt identitetssökande idag.  

 

Emerging adulthood (Arnett 2004) handlar om tiden mellan ungdomen och vuxenlivet. Enligt 

Arnett är det en lång väg att gå mellan milstolparna ungdom och vuxen, och att den unga 

vuxna hinner testa flera val och sätt att existera på. Arnett fokuserar på kärlek och på arbete 



5 
 

som två avslöjande faktorer för hur en person väljer att leva sitt liv. Han menar att man också 

kan se hur andra uppfattar en genom beroende på vilka val man gör. 

 

I (Van)modernitet och identitet (Stier 2012) beskrivs hur samhällets utveckling lett till en 

förändring i individers identitetsskapande då människor i det moderna samhället idag inte 

bara ställs i relation till lokala påverkningar utan även globala påverkningar. Detta då 

utvecklingen av media och informationsflödet har blivit mer globaliserat och lättare att tillgå. 

Stier menar även att individer i det moderna samhället även blivit mer medvetna och 

involverade i sitt identitetsskapande. Han menar även att identitetsskapandet är en längre 

pågående process och inte en statisk händelse där en individ får en identitet. 

 

2.2 Maskulinitet 

 

Men and masculinities: A critical anthology  (Haddad red. 1993) tar upp flera relevanta 

ämnen kring maskulinitet, i bland annat Uncovering the Institutionalized Masculine (Bach 

1993) beskriver definitionen av manlighet och hur allting annat blir definierat som det 

avvikande. Enligt Bach är det i försöken att definiera manlighet som man också måste 

definiera det avvikande och i den processen bestämmer man vad som är överordnat och vad 

som är underordnat, vilket skapar ojämlikhet i samhället. Men and masculinities: A critical 

anthology’s tyngdpunkt ligger på maskulinitet men beskriver det kritiskt i olika sammanhang 

som till exempel i relation till sport (Thornton 1993) och rekonstruktionen av våld hos unga 

män (West 1993).    

  

I Ungdomars identetetsskapande (2003) framför Hanna Kardefeldt hur unga män använder 

sig av grupper för att stärka sin manliga identitet. Hon menar att individer använder sig av 

både språk och motstånd till andra grupper för att stärka sin roll i den manliga gemenskapen 

som finns i umgängeskretsar för unga män. I samma verk beskriver Therése Fyhr hur 

manlighet oftast är en produkt av utomstående föreställningar och påverkningar på vad 

manlighet är och hur en person ska föra sig som en del av maskuliniteten. 

 

Young masculinities (Frosh, Pheonix & Pattman 2002) förklarar hur heterosexualitet, 

uthållighet, styrka, auktoritet och tävlingsinriktning är det som är normen, och idealet, för 

maskuliniteten. Många män uppfyller inte alla dessa normer för maskuliniteten men både för 
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sig själva och inom grupper bestående av män är detta idealet som de försöker uppnå för att 

stärka sin position som inom den manliga strukturen. De beskriver även hur både 

klasstillhörighet och etnicitet kan bli påverkande faktorer i relation till den maskulinitet en 

individ uppfattas ha. 

 

Könsroller och samhällsstruktur (Holter 1970) framför hur könsrollerna, könsnormerna och 

utvecklingen av dessa skapas och utvecklas av ett könsdifferentierat beteende. Detta beteende 

inom maskuliniteten står i relation till det beteende som femininiteten har och dessa 

beteenden utvecklas därav parallellt.  

 

Maskuliniteter (Connell 2008) beskriver bland annat hur maskulinitet på många plan är 

förknippat med fysiska attribut. Antingen så är det kroppen som driver på handlingarna eller 

som sätter gränser vilket begränsar vilka handlingar en man kan utföra, detta kan man till 

exempel se när man diskuterar om mäns våld eller sexualitet. Connell presenterar även en 

teori om hegemonisk maskulinitet som vi använder oss av i studien. Teorin behandlar den 

normativa bilden av manlighet där det som är avvikande blir underordnat och förtrycks av den 

hegemoniska manligheten. 

 

3 Teori 

 

Socialkonstruktivismens sågs som en motreaktion till den rådande vetenskapsfilosofin på 

1960-talet som dominerades av Robert Mertons idéer kring teknologins utveckling som 

konsekvens av sociala och ekonomiska behov. “Den grundläggande principen i 

socialkonstruktivism är att inte acceptera sociala företeelsers ‘naturlighet’, att de alltid varit 

sådana, att de inte kan vara annorlunda och att de inte skulle vara av människan skapade 

storheter” (Wenneberg 2001:62). Socialkonstruktivismen i sin helhet går ut på att man gör ett 

antagande om att ett fenomen eller synsätt tycks ha en naturlig essens, att de är på ett sätt 

oberoende av människor, men att de egentligen innehåller sociala eller mänskliga intressen 

(Wenneberg 2001:37, 41).  

 

Det viktigaste begreppet inom socialkonstruktivismen är just begreppet social konstruktion, 

som betyder att ett fenomen eller ett synsätt uppfattas som naturligt men är egentligen en 
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konsekvens av en rad sociala processer och bundet till en eller flera kulturer. Även begreppet 

social process är viktigt för att kunna förstå socialkonstruktivism. En social process betyder 

att till exempel en datorskärm endast ter sig i formen av en datorskärm för att vi i förväg vet 

att det är en datorskärm. Så här skriver Wenneberg om sociala processer: “Det verkar som om 

vi i förväg vet något som bidrar till att strukturera vår upplevelse av omgivningen, det vill 

säga att vi, då vi ‘ser’ en stol, redan vet vad en stol är [...]” (Wenneberg 2001:12). Den 

kunskap vi redan har om ett objekt är vad man inom socialkonstruktivismen kallar social 

process, eftersom kunskapen om objektet i fråga redan är socialt bestämt. 

 

Teorin har flera dimensioner och grader av radikalitet, men det vi väljer att fokusera på är 

framförallt vad Wenneberg (2001:62) kallar för socialkonstruktivism I. Han menar att den kan 

appliceras på en studie på följande sätt: 

 

Socialkonstruktivism I används alltså ofta i en sådan situation där man som 

undersökare är intresserad av ett eller annat tematiskt område och samtidigt vill 

komplettera det traditionella perspektivet eller den traditionella teorin, eftersom 

denna betraktas som trivial, missvisande eller ofullständig. Man tillämpar därför 

socialkonstruktivism I för att få perspektiv som kan låsa upp eller bryta ner de 

traditionella föreställningar som ofta kan vara tämligen cementerade och låsta 

(Wenneberg 2001:66). 

 

Eftersom vår studie handlar om identitetsskapande och manlighet i samhället kommer 

socialkonstruktivism att fungera som vår teoretiska utgångspunkt. Därefter kommer vi att 

komplettera den med Thomas Ziehes samhällsteori om ungdomar och identitetsarbete och 

Connells teori om hegemonisk maskulinitet som följer nedan. 

 

Ziehe har format en samhällsteori som innehåller två utvecklingstendenser som hjälper till att 

forma vår kulturella verklighet. Enligt Ziehe heter den ena tendensen teknokratisering, vilken 

innebär förändring av arbetsplatsens miljö, utbildningsinstitutionerna, trafiksystemen, media 

och så vidare. Den andra tendensen kallar han för nedbrytning av traditioner. Ziehe anser att 

dessa tar sig form av mjuka, omärkliga trender som till exempel störningar i en nedärvd 

kultur. Han menar att det finns ett samband mellan de två utvecklingstendenserna och att de 

tillsammans förändrar kulturen och inte desto mindre människorna som lever i den (1982:15-

21). Enligt Ziehe påverkas människor genom utvecklingstendenserna på flera olika sätt. Ziehe 
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menar att människor aldrig tidigare har lagt ner så mycket tid och energi på strävan efter 

personlig lycka och sökandet av den egna subjektiviteten som den moderna människan gör. 

Samtidigt som samhället genom teknokratisering och nedbrytning av traditioner blivit mer 

rationellt. Han kallar detta en nedkylning och menar på att de två tendenserna paradoxalt står i 

motsats till varandra (1982:26-27). 

 

Barndomen och ungdomsåren har, anser Ziehe, fått mer spelrum genom att människan och 

samhället går åt olika håll, detta kallar han en socio-kulturell friställning. Att man kan önska 

sig mer, drömma mer och man kan jämföra sig mer med andra. Detta skapar ett slags plikt i 

skapandet av sig själv att man ska “ bli något”, att man har ansvar över sitt eget 

identitetsarbete. Ziehe skriver att det finns ett samband mellan ansvaret över sig själv och 

normen av behovet av närhet till ungdomlighet, erotik och vitalitet i de kroppsliga 

uttrycksformerna. Han skriver fortsättningsvis att ungdomar genom det nya spelrummet har 

fått en större mångtydighet i sättet att uttrycka sin identitet på (1982:34-35, 42). Ziehe lägger 

stor vikt vid tidigare upplevelser och skriver att det är en stor skillnad på hur upplevelserna 

uppfattats beroende på vad man har varit med om innan. Identitetsskapandet bildas enligt 

Ziehe alltså till stor del av yttre påverkningar av olika slag (1982:48). 

 

Maskulinitetsforskaren R. W. Connell (2008) använder sig av uttrycket hegemonisk 

maskulinitet när hon talar om den starkaste och mest framträdande typen av manlighet. 

Hegemonisk maskulinitet definieras som en struktur med värderingar som upprätthåller 

patriarkatets legitimitet (Connell 2008:115). Detta betyder att de som tydligast uppvisar den 

hegemoniska maskuliniteten har den största institutionella makten. Den institutionella makten 

i samband med kulturella ideal skapar en kollektiv bild av maskulinitet som inte hotas av 

varken femininitet eller annat som avviker från den hegemoniska maskuliniteten. Det är 

huvudsakligen det framgångsrika hävdandet av makt som betecknar hegemonin. Våld har en 

viktig plats i den hegemoniska maskuliniteten då den kan användas för att underbygga och 

stärka maktställningen mellan maskuliniteten och allt är avvikande. Eftersom nya grupper och 

ideal kan utmana äldre ideal och på så sätt skapa en ny version av hegemoni är den 

hegemoniska maskuliniteten inte statisk, utan snarare något som förändras över tid (Ibid.). 

 

Connell (2008:137) skriver att det redan från en tidig ålder finns en obligatorisk 

heterosexualitet i maskuliniteten där mäns självbild ska uppfylla ett manligt ideal, och 

motsätta sig det som är avvikande från denna manliga idealbild. Även om en man inte är 
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heterosexuell eller platsar helt i det manliga idealet ska alla män fortfarande etablera en 

heterosexuell social identitet för att platsa med andra män (Connell 2008:177). För att stärka 

maktrelationen mellan den hegemoniska maskuliniteten och avvikande maskuliniteter 

används ofta ett språk där symboliskt utestängda attribut som inte faller in i den hegemoniska 

maskuliniteten används som nedlåtande. 

 

Connell (2008:83) menar att man ofta ser på sann maskulinitet som något som alltid förväntas 

att utgå från den manliga kroppen. Fysiska attribut påverkar antingen en man till att agera på 

ett visst sätt i specifika situationer genom att den manliga kroppen antingen leder eller hindrar 

handlandet.  Connell (2008:94) menar även att sporten används som ett medium för att betona 

de fysiska attributen i maskuliniteten, eftersom sporten framhäver manliga kroppar som 

uppvisar styrka, uthållighet och kan liknas vid att brukas som maskiner. Genom hur sporten är 

organiserad innebär det tydliga sociala relationer där fokus ligger på tävlingar och hierarkier 

bland män. Kroppen är på grund av detta en ofrånkomlig del av konstruktionen av 

maskulinitet.  

 

Vi använder oss i denna undersökning av socialkonstruktivism som vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt då den, likt vår tes, utgår från att individer påverkas i samspel med andra och 

samhället (Wenneberg 2001). På så sätt formas maskulinitet och identitet i relation både till 

den tid och det rum som individen är anknuten till, därför har vi använt oss av Ziehes 

socialkonstruktivistiska teori som vårt utgångsperspektiv medan Connells teori om 

maskulinitet används för att analysera vår empiri.  

 

3.1 Begreppsdefinition 

 

Identitet - Med identitet menar vi den medvetenhet om sig själv som en unik individ och den 

egna personligheten, det vill säga om innehållet i alla de erfarenheter under livet som efter 

hand format personligheten.  

 

Maskulinitet - traditionella och stereotypa manliga aktiviteter samt värdesystem vilka 

huvudsakligen antas omfattas av män.  
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4 Metod 

 

4.1 Motivering av val av metod 

 

Vi valt att använda oss av kvalitativ metod för att besvara våra frågeställningar. Detta då vårt 

mål är att undersöka hur individerna vi intervjuar uppfattar och tolkar sin sociala verklighet 

snarare än att se vad som utgör en yttre och mer objektiv verklighet (Bryman 2008:40).    

 

Då det vi undersöker är individers observationer av deras individuella utveckling är det 

relevant att använda en metod som är induktiv, därav kvalitativ metod. På så sätt kan vi bäst 

undersöka individernas systematiserade erfarenheter och hur deras upplevelser kan besvara 

våra frågeställningar (Thomassen 2007:50). 

 

Vi har, inom ramen för kvalitativ metod, valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer 

för att få fram intervjupersonernas föreställningar kring våra frågeställningar. Dessa intervjuer 

inleds med att alla intervjupersonen får se på ett fem bilder som visualiserar manlighetsideal 

man stöter på i samhället. På så sätt skapar vi en gemensam referensram för något så pass 

abstrakt som manlighet vilket leder till att vi kan få en bättre förståelse kring vad den 

intervjuade säger. Bilderna visar stereotypa mansfigurer i västerländsk media för att 

möjliggöra att tala om intervjupersonens syn på den stereotypiska manligheten vilket sedan 

kan utvecklas till deras personliga bild av manlighet. 

 

4.2 Metodens förtjänster och begränsningar 

 

4.2.1 Intervjuer  

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer därför att det möjliggör en 

betoning av de teman vi undersökt snarare än direkta svar på fasta frågeställningar. Det 

skapas även en möjlighet att lägga tyngd på intervjupersonens egna uppfattningar, synsätt och 

ståndpunkter snarare än att bara belysa våra intressen. På detta sätt är det dessutom möjligt att 
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uppfatta teman och faktorer som påverkar intervjupersonens bild av frågeställningen även om 

dessa teman inte är specificerade i våra direkta frågor (Bryman 2008:413, 415).  

 

Intervjuerna har genomförts på café för att detta skapat en naturlig samtalsmiljö för 

intervjuerna. Intervjuerna har spelats in för att möjliggöra transkribering av dem och skapa 

insyn i undersökningen. Bryman (2008:208) menar att det finns flera fördelar med att man är 

två eller flera intervjuare närvarande under intervjun. Vi har, i de fall det varit möjligt, båda 

medverkat under intervjuerna för att underlätta för en gemensam analys och att det inte sker 

något bortfall av information. I början av intervjun har vi att informerat respondenten om 

undersökningens syfte och de forskningsetiska principerna (Bryman 2008:212). 

 

Vi har använt oss av ett batteri av frågor för intervjuerna som består utav fem olika delar; 

bakgrundsfrågor, bilder till intervjun, frågor om maskulinitet, frågor om identitet och en 

avslutning. Formuleringen av frågorna är både konkreta och abstrakta och siktar på att beröra 

teman snarare än att besvara särskilda frågor (Bryman 2008:419). Intervjuguiden finns med 

som bilaga i slutet av uppsatsen (Se bilaga 1). 

 

Att vi använt oss av semistrukturerade intervjuer snarare än kvantitativ metod försvårar 

däremot möjligheten att skapa en bredare mätning av temat och kvantifiera svaren på 

frågorna. På samma sätt blir det svårt att standardisera svaren då intervjun riskerar att sprida 

sig till teman som inte varit förutbestämda i den intervjuguide som används. En annan 

svårighet är att kvalitativa intervjuer inte skapar samma möjlighet att koda och bearbeta 

svaren som kvantitativa undersökningar (Bryman 2008:413). 

 

4.2.2 Bilder 

 

Vi anser att man även kan likna bildvisning vid intervju med vinjetter då sättet man använder 

sig av både vinjetter och bilder är snarlikt. Tine Egelund (2008:136-137) skriver i boken 

Forskningsmetodik för socialvetare att vinjettstudier behandlar normativt material, det vill 

säga att vinjetter handlar om att ta ställning och identifiera moraliska uppfattningar. Bilderna 

vi använt oss av är tagna från olika företag som gör reklam med män som målgrupp. Det finns 

alltså redan en normativitet i bilderna som vi använt då vi vill skapa en reflektion kring detta 

under första delen av intervjun. 
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Användningen av bilder i samband med intervjuer utgör även en grund för intervjufrågorna 

och konkretiserar något som annars kan vara svårt att förhålla sig till, i detta fall manlighet, 

och skapar en gemensam kontext. Bilder kan även leda till att intervjupersonen uppfattar 

saker som annars vore omedvetna eller, för den intervjuade, underförstådda samt skapa en 

djupare reflektion under intervjun (Bryman 2008:425). 

 

Bilder riskerar däremot att inte göra några intryck om de ligger för nära den referensram den 

intervjuade mannen har. På samma sätt finns även risken att bilderna har ett för stort avstånd 

till intervjupersonens syn på stereotypisk maskulinitet. Bilderna riskerar därför att skapa ett 

hinder i intervjun om de är för långt eller för nära intervjupersonens referensram (Ibid.).  

 

Egelund (2008:148) skriver även att vinjetterna ska vara så realistiska och så typiska som 

möjligt för den situation man vill gestalta. Vårt val av bilder är tänkt att gestalta den 

stereotypiska mannen enligt västerländska normer. En nackdel med att använda oss av bilder i 

intervjun kan vara att de intervjuade männen anpassar sina svar efter vad de tror att vi vill 

höra när de förstår vilka typer av bilder vi använder oss av. Detta är problematiskt då det 

riskerar att påverka datainsamlingen. Angående val av bilder i samband med intervjuerna har 

vi använt oss av fem bilder från nutida svensk reklam (Se bilaga 2). Bilderna har valts för att 

förtydliga de västerländska stereotypiska diskurserna för maskulinitet i media vilket möjliggör 

en reflektion hos intervjupersonen. 

 

4.3 Urval 

 

Eftersom att vi använt oss av en kvalitativ metod finns det inte samma regler för hur man gör 

ett urval ur en viss population, till skillnad från kvantitativa statistiska undersökningar (Ahrne 

& Eriksson-Zetterquist 2011:42). Detta medför också att vi inom den tidsram vi haft kunnat 

fördjupa oss mer i de svaren vi samlat in och skapat en mer djupgående analys. 

Identitetsskapandet är, som tidigare nämnt, mest intensivt under tonåren (Sorbring, 

Andersson, & Molin, red. 2014:11). För att kunna få ut så bra information som möjligt kring 

identitetsskapandet under den perioden är undersökningen riktad mot unga män i åldrarna 20-

25. Detta åldersspann har förhoppningsvis lett till att intervjupersonen gått genom den 

perioden men fortfarande har ett relativt starkt minne av identitetsskapandet under tonåren. 

Då vår frågeställning enbart riktar sig mot ett genus har det också skett en direkt avgränsning i 
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vilket urval vi haft för intervjuerna. Vi har bara intervjua män som är uppvuxna i Sverige 

eftersom vi bara visat bilder på västerländska stereotypiska män. Då vår undersökning är 

relativt liten ökar detta även undersökningens avgränsning genom att vi enbart inriktar oss på 

unga män uppvuxna i Sverige.  

 

Vi har använt oss av ett snöbollsurval, vilket enligt Bryman även innebär ett 

bekvämlighetsurval. Det betyder enligt Bryman att man tar kontakt med ett mindre antal 

människor som är relevanta för forskningens tema och finner ytterligare respondenter genom 

dem. Bryman menar att snöbollsurval inte är ett slumpmässigt urval eftersom det inte finns 

någon urvalsram att utgå ifrån. Han skriver fortsättningsvis att urvalet sannolikt inte blir 

representativt för populationen när man använder sig av snöbollsurval eftersom man inte vet 

vilken population stickprovet är representativt för. Motiveringen bakom vårt val av 

uvalsstrategi är tidsramen vi har haft för att utföra studien på. För att hinna bli färdiga med 

studien behövde vi på snabbast möjligaste sätt nå ut till vår urvalsgrupp och samla in empirin. 

Bryman finner även tidskrävande omständigheter som en godtagbar motivering för ett 

bekvämlighetsurval (Bryman 2008:196-197). 

 

De kriterier vi har haft för att någon ska passa in i vår urvalsgrupp är att respondenten är 

uppvuxen i Sverige och mellan 20 och 25 års ålder. Alla respondenter studerar vid 

intervjutillfället på högskolenivå i södra Sverige. För att nå ut till dessa har vi gått ut och 

frågat unga män på Lunds gator om de passar in i vårt urval samt om de kan tänka sig att delta 

i vår undersökning då detta leder till en större bredd bland de män som deltar i studien. Detta 

har självklart lett till att vi har haft en påverkan på urvalet men på grund av de tidskrävande 

omständigheterna har detta varit ett godtagbart tillvägagångs sätt (Bryman 2008:196-197). En 

påverkan man kan tänka sig skulle kunna uppstå är att respondentgruppen saknar spridning i 

bland annat klasstillhörighet och uppväxtmiljö, vilket skulle leda till en minskad relevans för 

uppsatsen. Respondenternas svar tyder däremot på att de kommer från väldigt skilda 

uppväxtsituationer. Vi har även kontaktat personer vi känner i vår lokala omnejd och bett 

dessa personer fråga sina kontakter om de känner någon man som vill medverka i en intervju. 

På så vis har vi inte intervjuat någon vi själva känner. Vi har haft som mål att utföra åtta 

intervjuer i undersökningen men på grund av att det varit svårt att få tag på män att intervjua 

har endast sju män deltagit. 
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4.4 Metodens tillförlitlighet 

 

Vi har genomgående i studie strävat efter att förhålla oss objektivt till empirin som vi hämtat 

in, i den mån det är möjligt i samhällsvetenskaplig forskning (Bryman 2008:355). Det innebär 

att vi till exempel har utformat intervjufrågor som inte är ledande eller slutna för att öka 

validiteten i den intervjuades svar. Under intervjuerna har vi strävat efter att intervjupersonen 

ska känna sig trygga i miljön den genomförs i. Vi har föreslagit för intervjupersonerna att 

intervjun skulle utföras på ett café men har låtit intervjupersonerna bestämma vart intervjun 

ska ta plats. Detta ledde till att sex av sju intervjuer är utförda på café och en intervju har 

utförts i en lägenhet i Lund.  

 

För att öka tillförlitligheten i vår studie har vi använt oss av respondentvalidiering genom att 

skicka ut vår studie i pappersform eller via mail till alla personer som vi intervjuat för att de 

ska kunna ta del av den undersökning de deltagit i.  

 

Intervjuerna vi genomfört är i högsta grad beroende av den kontext de genomfördes i. Unga 

män som reflekterar över sitt identitetsskapande i relation till samhällets bild av män är inte 

bara präglat av individen utan även av kulturen idag och den som rådde under personens 

tonår. Därför har vi genomgående i studien strävat efter att beskriva kontexten av den sociala 

verklighet som presenterats för oss så detaljrikt som möjligt. På så vis stärker vi 

överförbarheten i studien (Bryman 2008:355). Då vi tillhör samma målgrupp som 

respondenterna har vi försökt att skapa en bra samtalsmiljö samtidigt som att vi, i den mån det 

har varit möjligt, inte lagt några värderingar i intervjupersonernas svar för att inte riskera att 

påverka deras fortsatta svar. Att vi tillhör samma målgrupp som respondenterna kan leda till 

en påverkan på hur respondenterna svarar på våra frågor. Denna problematik skulle funnits 

oberoende på vem som utförde intervjuerna. Förhoppningsvis leder vår egen ålder och 

genustillhörighet i kombination med att vi inte lägger några värderingar i respondenternas 

svar vid intervjutillfället till att respondenterna har en större möjlighet att känna sig bekväma i 

situationen och ge ett, i större utsträckning, opåverkat svar. 

 

För att skapa transparens och tillgänglighet i studien finns intervjuguiden som använts bifogad 

som bilaga. Vi har sparat de transkriberade intervjuerna och dessa finns vid behov att tillgå 

från oss för att skapa en tillgänglighet av vår empiri. Vår handledare fungerar även som en 
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granskare av vår uppsats. Genom att vi använder oss av en granskare av uppsatsen under tiden 

vi arbetar med den ökar pålitligheten (Bryman 2008:355).    

 

Vi har utgått från att skapandet av identitet är, som tidigare nämnt, individuellt och 

kontextbundet, därför kommer vi aldrig kunna ha någon större förförståelse kring ämnet som 

sträcker sig länge än våra egna upplevelser av vår sociala verklighet som unga män. En 

positiv aspekt med den förförståelse vi besitter är att vi kunnat känna empati och se 

verkligheten genom respondentens ögon vilket kan ha förbättra relationen med respondenten 

under intervjun (Bryman 2008:362). En negativ aspekt kan vara att respondentens sociala 

verklighet ser ut på ett annorlunda sätt än vad vi tror att den gör för att vi har vår egen 

förförståelse.    

 

4.5 Etiska överväganden 

 

Som grund för att kunna utföra undersökningen på ett etiskt korrekt sätt har vi utgått från 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; information-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6). 

 

För att skapa en förståelse och ge intervjupersonen en insyn i undersökningen har deltagarna 

både inför och i början av intervjutillfället informerats om undersökningens mål, att 

deltagandet är frivilligt samt att alla svar kommer att bli anonymiserade (Vetenskapsrådet 

2002:7).  

 

Före intervjuerna inleddes har vi försäkrat oss att vi har den intervjuades samtycke att 

använda oss av dennes svar i vår undersökning och att denne har rätt att självständigt 

bestämma om denne vill avbryta sin medverkan eller inte vill svara på specifika frågor utan 

att det medför några påföljder (Vetenskapsrådet 2002:10). 

 

All information om intervjudeltagarnas kontaktuppgifter har att anonymiseras så att det inte är 

möjligt att använda informationen till något annat ändamål än den specifika undersökningen 

vi utför (Vetenskapsrådet 2002:12). Därav har vi att hantera intervjuerna utifrån en anonyma 

numrering vilket omöjliggör det för utomstående att nå intervjupersonerna genom 
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intervjuerna och på det sättet använda uppgifterna i kommersiella eller andra icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002:14). 

 

Att vi informerat de män som deltagit i intervjuerna om att vi har deras samtycke samt att de 

alltid har möjlighet att ta tillbaka sitt samtycke anses undersökningen etisk korrekt enligt Lag 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Undersökningen behöver inte 

heller ansöka om etikprövning enligt 23 § Lag (2003:460) då undersökningen inte faller inom 

ramen för 3 § eller 4 § Lag (2003:460). Då alla respondenter är myndiga leder detta dessutom 

till att de själva kunnat lämna samtycke till undersökningen (Vetenskapsrådet 2002:9). 

 

4.6 Analysens genomförande 
 

Intervjuerna bearbetades genom att vi markerade återkommande svar och, enligt oss, 

relevanta svar på intervjufrågorna. De återkommande svaren delades in i teman för att ge 

ytterligare tydlighet och skapa en struktur i analysen. Efter att vi markerat det som var 

relevant för denna studie fann vi följande teman; det manliga idealet, den manliga jargongen, 

känslodistansiering bland unga män, känslomässiga uttryck i männens intressen och 

förändring av maskulinitet i samhället. Dessa teman blev sedan rubrikerna för vår analys. 

 

5 Analys 

 

5.1 Intervjuobjekten 

 

Det fanns ett par gemensamma nämnare hos alla intervjuobjekt som deltagit i studien. Alla sju 

respondenterna är studerande på högskolenivå i södra Sverige och flera är av dom är 

sportintresserade, medan andra intresserade sig mer för serier eller datorspel. För att 

underlätta läsningen i analysen har vi fingerat intervjuobjekten med följande namn; intervju 1 

kallas Adrian, intervju 2 kallas Bertil, intervju 3 kallas Cornelius, intervju 4 kallas David, 

intervju 5 kallas Ernst, intervju 6 kallas Folke och intervju 7 kallas Gottfrid.  
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5.2 Det manliga idealet 

 

I de svar vi fick framkom många tankar om manliga ideal, både fysiska ideal samt beteende- 

och värdegrundsideal.  

 

När Bertil sett på bilderna tillhörande intervjun talade han om den klassiska mannen och hur 

denna ska se ut.  

 

[...]en välbyggd man ser väl rätt så välvårdad ut får man väl ändå säga. Öh… 

Det är väl egentligen det jag tänkte först, asså det här med den klassiska 

mansbilden, alltså hur en man ska se ut (Bertil).  

 

Alla respondenter berättar även vilken vikt skäggväxten har för deras syn på vad som är en 

fysisk idealbild i manligheten. När Ernst talar om sin brors skägg nämner han att “det gör att 

han kan bete sig mycket mer kvinnligt och fortfarande se manlig ut”. Connell menar att 

kroppen är en ofrånkomlig del av individers tolkningar av genus (2008:92). Connell beskriver 

hur maskuliniteten, bland annat, tolkas genom hur en individ rör sig, deras muskelbyggnad 

och hållning. I detta ligger att vi blir starkt påverkade av kroppsliga erfarenheter och ideal när 

vi betraktar oss själva och våra erfarenheter. Respondenterna betonar även vikten av hur en 

man klär sig för att denna ska ses som manlig och nämner, bland annat, att “Man behöver inte 

gå på gym i tre år för att se maskulin ut längre. Det räcker med att typ skaffa rätt kläder och 

rätt frisyr och typ rätt hållning…” (Cornelius) och att männen på bilderna som visats under 

intervjutillfället försöker sälja kläder genom användandet av en manlig idealbild som män 

projicerar på sig själva när de ser reklamen (Folke). Ziehe menar att kulturella uttryck, som 

till exempel kläder, påverkar hur individer tolkar och definierar sin identitet (1982:22). Både 

Cornelius och Gottfrid beskriver hur män är sexualiserade i dagens reklam, även om de inte 

lägger någon värdering i det. 

 

Respondenterna visade varierande tankar om beteende och värdegrundsideal. Det framkom 

både tankar som faller inom den hegemoniska manligheten och som bröt emot den. Flera av 

de intervjuade jämförde till exempel kvinnliga och manliga normer för att kunna klargöra sin 

egen position. Adrian liknar att äta sallad och mild sås istället för stark sås med att spela i 

damlaget, det blir en metafor som för samman något som handlar om kvinnor med det som i 

den specifika situationen anses som någonting negativt och svagt. I dessa fallen gäller det 



18 
 

framförallt att inte vara kvinnlig snarare än manlig, för att betraktas som en man, annars 

riskerar man att identifieras med det, enligt den hegemoniska manligheten, underordnade 

könet (Connell 2008:115). 

 

Ett annat exempel på hur idealvärderingar går hand i hand med den hegemoniska 

maskuliniteten är hur en av respondenterna associerade läderhandskar, piska och argt 

uppseende i en reklambild med manligt ideal eftersom våld underbygger och stödjer 

auktoriteten i hegemonin (Folke; Connel 2008:115).   

 

En av de intervjuade männen talade om att det redan finns en infekterad könsstruktur som gör 

att män behöver bete sig på ett sätt som inte är provocerande för kvinnor: 

 

Jag tycker alltså att en man måste vara lite hänsynstagande för hur kvinnor 

uppfattar män på grund av hur samhället ser ut, till skillnad för en kvinna. [...] 

Jag tycker inte män ska visa speciell respekt för kvinnor egentligen, det är bara 

det att det finns vissa aspekter som [kvinnor] inte behöver visa samma respekt 

för män på (Cornelius). 

 

Respondenten menar att det är fel att könen blir behandlade olika, men att det är en 

nödvändighet att bemöta kvinnor på ett bättre sätt än hur han bemöter män på med tanke på 

hur den hegemoniska manligheten ser ut idag. Cornelius beskriver även hur han ser på 

skillnaderna mellan manliga och kvinnliga attribut hos män. 

 

Man kan ha på sig killkläder utan att det är konstigt, man kan hålla på med bilar, 

då är det bara lite coolt. Det manliga är det positiva så det är inte skamfyllda. 

Medan de kvinnliga attributen, liksom klänning och sånt det är väldigt skamfullt 

för män att hålla på med kvinnliga saker till skillnad från att det inte är skamfullt 

för kvinnor att hålla på med manliga saker [...] (Cornelius). 

 

Enligt Connell står maskuliniteten alltid i relation till något (2008:79) och den hegemoniska 

manligheten distanserar sig från det som är avvikande för att stärka sin maktposition genom 

att föra fram detta som något negativt (2008:115). Adrian nämner att han är uppvuxen med att 

man inte ska vara kvinnlig för att bibehålla sin position inom den manliga gruppen och 

Cornelius menar att normen är att det inte är manligt att umgås med en kvinna om inte 
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mannen är intresserad av kvinnan i fråga. På så sätt upprätthålls trycket från den hegemoniska 

manligheten mot kvinnligheten och stärker strukturen inom sig själv (2008:137). Ernst 

beskriver däremot både manliga och kvinnliga sidor av sig själv och menar att han måste få 

uttrycka båda för att känna sig fri. “Och ju mer jag ‘embracear’ dom kvinnliga grejerna, jag 

försöker inte att ha några kvinnliga grejer, men om jag märker att jag har dom så försöker jag 

inte trycka ner dom. Och det känns mycket bättre.” David menar även att “manliga 

egenskaper, det är någonting som inte finns, eller manlighet det är en… en egenskap som är 

oberoende om du är en man eller kvinna tycker jag.” 

 

Många respondenter lägger stor vikt vid hur deras fäder påverkat deras bild av vad som är 

manligt. Även om alla inte ger samma svar på vilka dessa värderingar är så syns fortfarande 

en stark påverkan från fadersfigurerna i deras liv. Utifrån respondenternas utsagor kan man se 

att bilden av att män ska vara pragmatiska och inte visa för mycket känslor för andra ofta 

kommer från de attribut som respondenternas fäder uppvisar. Bland annat beskriver Bertil sin 

far som någon med “lite mer hjärna än hjärta” och Folke sin far som “väldigt dålig på att 

berätta vad han känner”. Nästan alla respondenter beskriver sin far på frågan om de kan 

beskriva någon i sin närhet de ser som manliga, och flertal nämner deras fäder som förebilder 

vilket förtydligar varför fadersfigurens påverkan på vad respondenterna ser som manligt är så 

pass stor. 

 

När Gottfrid talar om sin styvfar beskriver han vikten av att tjäna pengar för att försörja sin 

familj, “han är ju utbildad och driver eget företag, så att det är väl därifrån jag har tagit det att 

det är så man ska vara. Man ska vara en försörjare, tjäna mycket pengar.” Han beskriver 

också hur viktigt det är för män att arbeta och att mycket av en mans värde ligger i 

arbetskapaciteten på följande sätt “när män pensioneras så har dom mycket högre 

självmordsstatistik, på grund av att de inte får jobba längre, de känner sig meningslösa.” 

Enligt Connell (2008:96) är det vanligt för män, speciellt i arbetarklassen, att värdera 

kapaciteten för arbete som något manligt då arbete till viss del kräver styrka, uthållighet och 

gruppsolidaritet. När en man inte längre kan utföra ett arbete på samma sätt faller därför hans 

värde som arbetare och i sin tur som försörjare.  

 

Gottfrid beskriver att han under gymnasietiden gått i en IT klass där han, även om klassen 

enbart bestod av män inte passade in i den stereotypa bilden av manlighet på grund av sina 

intressen, bland annat datorspel snarare än sport. Även om klassen var inriktad på just IT låg 
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det ett värde i att visa en “macho” sida och ett intresse sport för att passa in i gruppen. Connell 

(2008:96) skriver om hur intresset för och kunskap kring datorer och intresse för spel blivit 

något som mer och mer börjat ses som manligt genom då det skapat en arena för konkurrens 

och makt samt ett uttryck för våld i form av spel med våldsamma inslag. 

 

5.3 Den manliga jargongen 
 

Flera av respondenterna talar om att de som unga män behövt bete sig på ett visst sätt för att 

passa in i den manliga gruppen. 

 

Sen har man lite jargong med sina polare liksom det ju jargong det är inte som 

man tycker. Vad ska man ta för exempel om... Ja brukar inte käka så mycket 

sallad så om någon annan grabb tar massa sallad och käkar typ mild sås istället 

för stark sås så säger man typ ‘aa, spelar du i damlaget?’ eller så. Fast det är ju 

bara ren och skär jargong som alla är med på så att säga (Adrian). 

 

Att den hegemoniska manligheten använder sig av en jargong där man uttrycker sig 

nedlåtande mot det som är avvikande, till exempel att fråga om någon spelar i damlaget, är ett 

beteende som stärker både den hegemoniska manlighetens position inom samhället och 

individens position inom gruppen (Connel 2008:137). Detta leder till att unga män ofta 

uppvisar ett beteende som inte behöver överensstämma med deras värderingar för att behålla 

sin position inom den manliga gruppen.  

 

En respondent beskriver en bekants beteende i grupp kontra på tu man hand på följande sätt:  

 

[...] det blir lite så här, nästan två olika personligheter beroende på vem man 

umgås med. Går man ut så är han såhär, röstläget går ner, skämten blir grövre 

och personen blir allmänt otrevlig. Väldigt manlig (Cornelius).  

 

Cornelius talar om att hans kompis övergår till ett annat beteende när de går ut för att dricka, 

han använder ett mörkare röstläge och blir en manligare version av sig själv som Cornelius 

inte känner igen hos honom vanligtvis. Han beskriver sin vän som bullrigare i de här 

sammanhangen och anser att syftet med beteendet är att vinna någon form av social säkerhet. 

Connell skriver att det finns en relation mellan män som är byggd på delaktighet i det 
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hegemoniska projektet. Genom att övergå till en annan personlighet som efterliknar jargongen 

och aktivt delta i den hegemoniska manligheten skapar respondentens bekant en social 

trygghet byggd på överordnade och underordnade människor (2008:117). Samma respondent 

uttrycker sedan en tanke om att hans grannar agerar på ett liknande sätt: “Ja, men ingen kan 

vara såhär glad på riktigt. Det är någon form av gruppdynamik för han sitter fanimej inte 

sådär när han är själv. Men ändå bara bland män liksom, så det finns väl någon behov av 

hävdning där också” (Cornelius). Det finns en mer kollektiv dimension av manlighet där 

gruppen blir bäraren av maskuliniteten, även om individen också är en del i 

maskulinitetspraktiken (Connell 2008:141).       

 

Flera respondenter beskriver våld, att inte bry sig om skolan och en hög alkoholkonsumtion 

som en naturlig del av att växa upp som man. Adrian beskriver att han under tonåren fått mer 

och mer intresse för att “hitta på djävulskap”, dricka alkohol och inte bry sig så mycket om 

saker. Bertil nämner att han under tonåren börjat festa och bete sig tuffare, vilket han tror är 

vanligt bland unga män. Som svar till en fråga om förebilder beskriver Folke en äldre man 

med alkoholproblem men lägger inte något negativt i problembilden. På samma sätt beskriver 

en annan respondent, Adrian, öl-drickande som något som är manligt. Enligt Connell är våld, 

avsaknad av intresse för skolan och hög alkoholkonsumtion ett beteende som män uppvisar 

för gruppens skull snarare än för individens skull (2008:143). Detta sker också som en 

motreaktion och en protest mot den maktlöshet unga män har känt under barndomen (Ibid.). 

Att inte uppvisa ett intresse för skolan under ungdomsåren beror på en konflikt mellan 

manligheten och utbildningen där unga män behöver välja en position i relation till skolan där 

de inte behöver utsättas för tryck från övriga manliga elever (Frosh, Pheonix & Pattman 

2002:197). Detta då det inte anses manligt att engagera sig i sin utbildning under tonåren. 

 

Enligt vissa respondenter är språket en viktig del av hur man både uppfattar individer och 

vilka spelregler som finns inom gruppen. En respondent beskriver hur han på chattforum på 

internet blev igenkänd som man enbart genom hur han uttryckte sig:  

 

När man var lite yngre typ i 20 års åldern när man hängde ganska mycket på 

chattforum och man hade något konstigt användarnamn, så märkte man ibland 

att folk direkt förstod vad man var för kön utan att det stod någonstans eller att 

man hade pratat om det (Cornelius).  
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Han fortsätter med att beskriva att han tror att det finns en stor skillnad på hur individer 

tillhörande olika kön uttrycker sig. Både Adrian och Gottfrid beskriver grova skämt som en 

viktig del i grupptillhörigheten bland män. Gottfrid talar om de grova skämten som ett sätt att 

markera sin position inom gruppens hierarki där den som drog de grövsta skämten till viss del 

intog en roll som han jämför med en alfahane. Adrian menar att alla i gruppen vet vad 

skämten går ut på och att de grova skämten därför inte skapar några konflikter. Språket är en 

social konstruktion som människor skapar tillsammans vilket leder till att den uppfattningen 

och den sociala verkligheten som finns i en grupp stämmer överens bland gruppens deltagare 

(Wennerberg 2001:12). 

 

David om hur ansvarstagande och ledarskap är förknippat med manlighet: 

 

Jag kappseglar en hel del och när man, när jag då kappseglar eller när jag seglar 

över huvud taget med folk som kanske inte är så jätteduktiga på att segla så 

krävs det då att man tar lite större ansvar. Och då, då man får den rollen så 

känns det lite så, per automatik att de kan se upp till en. [...] Varför händer det 

här på båten och då förväntar ju sig folk att man ska kunna svara på de frågorna 

och då, ja, agera därefter så jag vet inte. En situation där man har en ansvarsfull 

roll och man gör någonting som man är duktig på, det är, ja det är nog. Ombord 

på en båt med massa icke kunniga seglare (David).  

 

David anser att anpassningsförmåga och ansvarstagande är två förmågor som relateras till 

manlighet. Att kunna ta över och styra kursen när det behövs och dela med sig av sin kunskap 

när andra behöver den. Att den intervjuade gör den associeringen mellan manlighet och 

ansvarstagande kan vara en konsekvens av en historisk påverkan då män genom den sociala 

konstruktionen av maskuliniteten har haft fler högt uppsatta positioner i samhället än kvinnor 

(Connell 2008:112).   

 

Folke berättar i sin intervju att “Jag har alltid haft ganska mycket problem med att förhålla 

mig i stora grabbgäng och när den här typen av… någon form av machokultur ska 

framhävas.” och att han inte känt sig bekväm under högstadiet då det fanns en klassisk 

gruppdynamik på skolan. Folke fortsätter med att berätta att han under gymnasiet känt sig mer 

bekväm inom den gruppdynamik som funnits där då det även om det funnits en 

manlighetskultur inte varit samma, som han uttrycker det, “Ugh ugh-känsla” som på 



23 
 

högstadiet. Folke beskriver även hur han på senare år försökt att lära sig de sociala koder som 

finns i manskulturen för att i större utsträckning kunna ta del av den sociala delaktighet som 

det medför.  

 

Folke har svårt för att vara en del av den hegemoniska manligheten under tonåren för att 

sedan försöka lära sig att ta del av den till i utökat omfång är ett uttryck för hur 

marginaliseringen av underordnade maskulinitetsgrupper ser ut (Connell 2008:118). Då den 

hegemoniska manligheten har en så pass stark position blir en individ som tillhör en 

underordnad grupp ofta utestängd från de positiva påverkningar som finns att tillgå inom 

hegemonin (2008:117). 

 

5.4 Känslodistansering bland unga män 
 

Alla de intervjuade männen talar om att män ska vara distanserade från sina känslor och att 

detta kan ses som en svaghet som är avvikande från den hegemoniska manligheten. Enligt 

Connell innebär tillhörigheten till den hegemoniska manligheten undertryckande av sitt 

känsloliv till en betydande grad (2008:152). Gottfrid beskriver tydligt vilken bild han har av 

mäns emotionella uttryck: “[Männen] ska vara macho, starka, inte gråta-typen.”. Han 

beskriver också hur han är uppvuxen med tydliga normer på hur könen ska bete sig. David 

beskriver ett manligt beteende på följande sätt: “du ska vara orädd, man kanske inte ska visa 

så mycket känslor utåt för utomstående personer i alla fall. Man ska så här, kanske ha lite 

skägg [skrattar]. Näe, det är ju det. Stor stark, vara som sten i vissa sammanhang[...]”. Då att 

inte visa känslor är en del av normen inom den hegemoniska manligheten kan de som 

uppvisar mycket känslor bli utsatta för nedsättande uttryck och bli klassade som något 

avvikande (Connell 2008:116).  

 

Gottfrid beskriver hur han redan i tidig ålder behövt uppvisa ett känslodistanserat beteende, 

vilket han talar om som ett manligt beteende. 

 

Asså jag har väl alltid känt den här. Till exempel när jag växte upp, min pappa 

misshandlade ju både mig och min mamma, och då var jag ganska asså, 

antingen var det för att jag var vuxen tidigt, eller så var det för att jag hade 

kommit in i kulturen redan då, att jag försökte inte göra min mamma ledsen 

liksom, asså, jag berättade inte saker för att jag visste att hon skulle bli mer 
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ledsen och sånna saker. Men det kan också vara så att man som barn skyddar 

sina föräldrar, det har jag ju ingen aning om (Gottfrid). 

 

Även om Gottfrid reflekterar kring att detta beteende kan vara föranlett i ett försök att skydda 

sin mor talar han fortfarande om distanseringen från känslomässiga uttryck som en del av den 

manliga kulturen. Gottfrid fortsätter med att berätta att hans familj alltid sett honom som 

relativt distanserad från sina känslor och ser saker logiskt även om han ibland inte orkat att 

vara pragmatisk. Han berättar också att hans roll i familjen, som han beskriver det som 

familjens klippa, har lett till att han inte alltid orkar ta kontakt med sin familj då det kräver 

mycket av honom på ett känslomässigt plan. Enligt Frosh, Phoenix & Pattman (2002:58) 

anser många unga män att det är jobbigt att inte kunna uppvisa känslor i en hög grad men att 

detta, att vara distanserad från känslor, krävs för att visa sig manliga inom den manliga 

gruppen. 

 

Liksom det framkom i avsnittet om det manliga idealet har fadersfigurer en stark påverkan på 

unga mäns skapande av manlighet. Bland annat menar de intervjuade männen att fäder 

påverkar det emotionella uttryck som män visar senare i livet. Bertil beskriver att hans far var 

mer lagd åt det pragmatiska än åt det emotionella och Folke beskriver sin far som “väldigt 

dålig på att berätta vad han känner” vilket han menar är ett stereotypiskt manligt beteende. I 

samband med att Gottfrid beskriver sin uppväxt nämner han att hans styvfar, även om han inte 

varit känslokall, inte gråtit eller visat något större spektrum av känslor och att detta är ett 

beteende som han känner att han behövt uppvisa. Wennerberg beskriver hur ett barns 

föräldrar, då de står barnet närmast, blir en stark påverkande faktor hur barnet formar sin 

socio-kulturella struktur (2010:64).  

 

Som svar på en fråga om vad som är manliga handlingar beskriver Ernst hur en manlig 

handling han utfört handlar om att inte uppvisa fysisk smärta. 

 

Det mest manliga som hände mig var när jag åkte snowboard. och den sista 

backen, det var så, där vi skulle sluta veckan liksom och så åkte jag på lite 

puckelpist vilket jag “took like a champ” liksom men sen i slutet så kommer det 

en stor kulle, så flyger jag upp och landar på min axel, så den hoppar ur led, så 

den sätter sig bakom och jag vet inte vad man ska göra så jag bara drar den 

tillbaka [gör ett ploppljud med munnen]. Och jätteont, jag minns inte smärtan, 
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du vet som sån här som folk pratar om, det var någon som skrek, jag minns ett 

skrik, men jag minns inte att det var mitt. Det gjorde jätteont. Sen ställde jag 

mig upp och åkte ner för backen, jag tänkte inte gå ner, jag kände mig liksom 

säker och kunde köra långsamt. Satte i min egen axel, vilket man inte ska göra, 

ej rekommenderat. Sen åkte jag ner för backen (Ernst). 

 

Kring detta uttalande tillägger Ernst en reflektion kring hur fysisk smärtan bara ska beröra en 

mans känslouttryck i minsta möjliga grad. Detta kan i samband med distanseringen från 

känslor i mansrollen också liknas med vad Connell skriver om den manliga kroppen som en 

av utgångspunkterna för den maskuliniteten (2008:83, 217).  

 

5.5 Känslomässiga uttryck i männens intressen 

 

Det tillhör normen i den hegemoniska manligheten att undertrycka sina känslor. Däremot 

finns det tillfällen där det är socialt accepterat för män att uttrycka starka känslor, dessa 

tillfällen är ofta starkt kopplade till sport och tävlingsorienterade intressen. Connell skriver att 

en viktig ingrediens i den hegemoniska manligheten är tävlingslusten och att sport och idrott 

har blivit den ledande definitionen av maskulinitet för masskulturen (2008:94, 152).   

 

Sex av de sju männen har berättat om ett intresse för sport under uppväxten, även om det i 

alla fallen inte fortsatt som ett intresse senare i livet. Dessa personer talar huvudsakligen om 

fotboll och ishockey som en viktig del av deras sociala aktivitet med sina vänner. Gottfrid 

beskriver intresset för sport på följande sätt: “det är ju ändå någonting som definierar män 

tycker jag att det finns såhär, typiska manliga sporter som man måste vara intresserad[...]”. 

Utövandet och intresset för vissa sporter ses som mer socialt accepterade, och i det mer 

manliga, än andra sporter (Adams 1993:163). Detta kan liknas med att Connell anser att 

maskuliniteten har en anknytning till våld och fysiska attribut (2008:115, 217). 

 

Cornelius associerar sport till manlighet och talar om det på följande sätt: 

“[...] det är väl det enda som är tillåtet att skrika och vara glad för nuförtiden tänker jag. Sport 

är ett jätteenkelt sätt att känna sig manlig på” (Cornelius). Han beskriver sport som ett intresse 

som är ett legitimt sätt att få utlopp för sina känslor på och samtidigt kunna känna sig manlig. 

Adrian talar om att han känner sig manlig när han står i hockeyklacken tillsammans med 
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många andra män som står och skriker och hejar på matchen. Han menar att “[...] där kan man 

få utlopp för känslor liksom” (Adrian). En annan av männen, Bertil, pratade om att han kände 

sig manlig när han var på en fotbollsmatch där det också var tätt befolkat av män. David 

menade att för honom ligger sportintresset främst i att lagspelet, att man måste hjälpas åt. 

Thornton pekar på att en stor del av sportintresset består utav gemenskap, till exempel att alla 

pratar och skrattar åt samma saker och uppmuntrar varandra till det (1993:126). Det är 

gemenskapen i intresset som främjar känsloengagemanget (Connell 2008:155). 

 

Cornelius beskriver våld i anknytning till sportsammanhang som ett godkänt fenomen inom 

den manliga gruppen: 

 

Jag har ju en bekant som är med i en sån firma i Malmö och det är ju ett utlopp 

för aggressioner som finns att tillgå som inte är kopplat till någon, asså det 

liksom såhär, ja om man nu inte är rasist eller vänsterfanatiker så att man inte 

kan vara med i någon av dom organisationer som slår på varandra. Om man inte 

känner att man vill vara med i AFA [Antifascistisk aktion] eller 

Nationalsocialistisk front, för dom vanliga organisationerna är ju inte militanta 

om man känner att man inte vill vara med i en annan millitant organisation 

beroende på att man inte har så extrema åsikter så är det ju rätt enkelt att slå ner 

AIK:are istället (Cornelius). 

 

Han fortsätter med att säga att “det är också det att det handlar ju liksom bara om sporten så 

att säga, vilket kan vara skönt om man vill puckla på varandra utan att…” och syftar på att 

våld mellan grupper inte behöver ha något politiskt ställningstagande bakom sig utan kan vara 

en följd av ett intresse för sport. Våldet i dessa sportintresserade grupper av män är inte en 

form av okontrollerat psykotiskt våld utan både definierat och kontrollerat inom gruppen där 

individer som är för aggressiva utesluts ur gruppen för att upprätthålla en god stämning inom 

gruppen (Connell 2008:140). I dessa grupper lär sig män att våld och hot inte är något som 

händer av en slump i samhället utan att det är ett organiserat fenomen som kopplas till sporten 

och grupptillhörigheten och genom detta blir våld en naturlig del av konstruktionen av 

manlighet inom gruppen (Thornton 1993:122, 145). 
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Vissa av respondenterna beskriver andra aktiviteter, huvudsakligen tv-spel och 

alkoholkonsumtion, som en möjlighet att få utlopp för känslor. Ernst beskriver sin bror “Han 

är snäll, genomsnäll, kan bli väldigt arg, men han blir inte arg på människor, han blir arg på 

saker” och fortsätter att beskriva att hans bror tycker om att dricka öl och spela tv-spel. David 

beskriver tv-spelandet som en möjlighet för känslomässiga uttryck på följande sätt “sen 

kommer mycket känslor när man spelar FIFA också, [...] Det är jättekul. Visst man skriker lite 

så ibland när man har lite otur men det är sånt… sånt måste man ha. Man måste ju få skrika 

lite.”. En av respondenterna förklarar hur han kan de sociala koderna med att träffas och spela 

tv-spel men att han till skillnad från den typen av möten känner sig obekväm i 

fotbollssammanhang (Folke). Adrian talar om hur han drack mycket och hittade på, i hans 

ord, djävulskap när han var yngre och följer upp detta med att säga: “Man fick utlopp för 

känslor på det sättet liksom.”. Även Bertil beskriver alkoholkonsumtion och ett mindre ordnat 

beteende som en möjlighet att få utlopp för känslor. Adrian beskriver hur han tror att ett 

engagemang för något leder till en möjlighet för att uttrycka känslor. Som vi nämnde under 

avsnittet om känslodistansering ser många unga män det som ett problem att inte kunna 

uppvisa känslor i en hög grad (Frosh, Phoenix & Pattman 2002:58). Män möjliggör ett 

uppvisande av känslor genom att engagera sig i en aktivitet som är socialt accepterad inom 

den manliga gruppen, som till exempel tävlingsinriktade intressen eller konsumtion av 

alkohol (Connell 2008:143, 152). 

 

5.6 Förändring av maskulinitet i samhället 

 

Connell skriver att eftersom det finns en idé om att maskulinitet är den internaliserade 

manliga könsrollen, finns det möjligheter att förändra maskuliniteten. Hon menar att en 

förändring genom sociala processer av den manliga könsrollen först blir möjlig när 

socialisationsagenterna, det vill säga familj, skola, massmedia med flera, förändrar sina 

förväntningar på könsrollen (2008:54). Flera av intervjupersonerna talade om en förändring 

av den maskulina könsrollen, men på olika sätt. Adrian uttryckte oro över en social förändring 

av en form av maskulinitet:  

 

Ja det… Nu förtiden känns det nästan som om man knappt får vara, vit man i 

Sverige, liksom. Det kan jag tycka i alla fall nu för tiden, det tänkte man inte på 

för några år sedan (Adrian).  
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Han skiljer på dagens rådande samhällsnormer och vad som gällde för en tid tillbaka, och 

menar på att samhället har förändrats. Enligt Connell (2008:54) kan det vara en konsekvens 

av att legitimiteten i den hegemoniska maskuliniteten håller på att förändras.  

 

Bertil menade att hans uppfattning om vad som är manligt hade förändrats över en tid. Hans 

uttalande skedde i samband med de bilder vi visade för honom, och Bertil menade att bilderna 

visade en stereotyp som respondenten tidigare sett som ett typiskt mansideal, men att han inte 

hade samma uppfattning längre. Under det tidsspann som han talar om skedde det en social 

förändring (Connell 2008:54), som genom sociala processer har kommit att förändra Bertils 

åsikter. 

 

Ett tredje exempel på social förändring är när Ernst uttryckte att definitionen av vad som är 

manligt och vad som är kvinnligt, det vill säga könsrollerna i förhållande till det biologiska 

könet:  

 

Asså jag tycker det blir mer och mer löst, manlighet tillhör inte det ena könet, 

kvinnlighet till ena könet, alla har lite av varje och det börjar komma fram mer 

och mer, Det börjar accepteras mer och mer ,också olika sexualiteter som 

kommer fram i ljuset och folk börjar få lite förståelse för något dom inte har 

upplevt själva. För jag har, det har inte gett mig några negativa konsekvenser, 

snarare positiva konsekvenser att jag “embracear” dom grejerna som är 

stereotypsik synpunkt skulle anses kvinnliga, så jag har båda liksom, och det är 

inte som att jag försöker, jo jag kanske lite undermedvetet fäster mig lite mer 

med manlig, som jag inte liksom försöker göra. Men jag tror att om jag ska 

försöka vara ärlig och så inse hur bias jag är när jag tittar på mig själv (Ernst).  

 

Ernst menar i citatet ovan att gränsen för vad som kan anses som typiska manliga handlingar 

och kvinnliga handlingar håller på att suddas ut. Han uttrycker även att hans omgivning har 

börjat få en ökad förståelse för människor med andra sexualiteter än heterosexualitet. I 

kontrast till detta menar Connell att det finns en social press på män som inte är 

heterosexuella och män som inte passar in i det manliga idealet att etablera en heterosexuell 

social identitet för att inte sticka ut bland andra män (2008:163). Ernst uttalande är också 

kopplat till den friställning som skett från flera kulturellt betingade traditioner i samhället 
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samt nedbrytningen av traditioner (Ziehe 1982:25,15). Han säger också att han själv har vissa 

kvinnliga sidor som han bejakar. Enligt Connell är denna nyfunna förståelse (2008:54) en del 

av en förändring i vad maskulinitet innebär. Bertil uttrycker i citatet att manlighet och 

kvinnlighet är socialt konstruerade genom att säga att han har både har kvinnliga och manliga 

sidor (Wenneberg 2001:65). I intervjun säger han däremot att han är “bias” till den manliga 

sidan av sig själv, Bertil säger att han känner sig säkrare i den manliga könsrollen i flera 

situationer, och uttrycker större trygghet gentemot den än den kvinnliga rollen.  

 

David framhäver ytterligare ett exempel på den sociala förändringen i bilden av vad som är 

maskulint: 

 

Jag tror bara det är en bild som förändrats rätt så mycket på senare tid. Just nu 

idag känns det nästan som om manlighet kan vara vad som helst egentligen. 

Men så fanns väl typ mer tydliga värden eller egenskaper av vad som är manligt 

eller inte, då var det mer kanske vitt och svart, idag är allt en stor gråzon känns 

det som. [...] Manliga egenskaper, det är någonting som inte finns, eller 

manlighet det är en… en egenskap som är oberoende om du är man eller kvinna 

tycker jag (David).  

 

Han pekar på att det finns en skillnad på hur manlighet uppfattats förr i tiden och idag 

(Connell 2008:54). Han uttrycker, likt Ernst, att manlighet inte är hugget i sten och att det 

idag är mer accepterat med en större mångfald maskuliniteter än förut (Connell 2008:54; 

Ziehe 1982:42). 

 

Till skillnad från de flesta andra intervjupersonerna uttryckte Cornelius att manlighet inte bara 

förändrats till något positivt. Han liknade den nya bilden av maskulinitet som en 

“snabbmatsvariant” av den gamla och menade att den nya var mer lättillgänglig än den gamla 

maskuliniteten. Han uttryckte också att samhället mer aktivt försöker få folk att eftersträva 

den nya maskuliniteten än förut. Cornelius ansåg att det var negativt, och att man inte borde 

ha stereotyper överhuvudtaget.  Att samhällets normer förändras har vi konstaterat tidigare, 

men även samhällets influens på maskulinitet och identitetsarbete är av högsta relevans för 

vår studie (Connell 2008:54). Eftersom definitionen av vad som är manligt och hur man 

eftersträvar sin identitet är kulturellt betingat blir de också påverkade av 

utvecklingstendenserna. Det betyder att de samhällsnormer som råder vid en viss tidpunkt 
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genomsyrar bilden av vad som är manligt i en kultur till en betydande grad, eftersom 

skillnaderna mellan de sociala könen är socialt konstruerade från början (Ziehe 1982:15-16, 

18; Connell 2008:21; Wenneberg 2001:137). Levnadsätt, det vill säga könsroller, 

identitetstolkningar och vardagliga umgängen, är idag starkt påverkade av politiken som förs i 

samhället samt ens ekonomiska möjligheter (Ziehe 1982:22).  

 

Gottfrid uttryckte att en del av manligheten förr i tiden var att agera som försörjare till sin 

familj. Han anser att det fortfarande finns kvar, men att tendensen inte ter sig lika starkt som 

då. Hur mycket avkastning man får från sitt jobb är också bundet till vilket kön man har idag, 

och det är en social konstruktion som tillskrivs maskuliniteten. Det är enligt Connell en del av 

patriarkatet och därför är det viktigt att man inser vikten av kapitalets genuspräglade karaktär 

(2008:112).  

 

5.7 Resultat 

 

Då syftet med den här studien var att undersöka hur unga manliga studenter upplever 

maskulinitet vill vi avslutningsvis besvara våra frågeställningar på ett kort och koncist sätt.   

 

Den första frågeställningen lyder: Hur uppfattar unga manliga studenter den maskulinitet som 

finns i samhället? Vår analys av empirin är att många av respondenterna uppfattade en norm i 

maskuliniteten som medför både positiva och negativa aspekter. Den kan till exempel ge 

möjlighet till att få ta större ansvar i en ledarroll och ge trygghet i sin roll i relation till andra 

människor. Samtidigt kan maskulinitet vara negativt i och med att den också begränsar män i 

när det är socialt accepterat att visa känslor samt hur man får bete och klä sig. De intervjuade 

männen menar att det finns en relativt bestämd bild av vad som är maskulint både på ett 

fysiskt och ett beteendemässigt plan.  

 

Den andra frågeställningen lyder: Hur tycker unga manliga studenter att de påverkats av 

maskulinitet i relation till sin identitet? De uttrycker att finns en stark påverkan på hur de unga 

männen formats redan från en tidig ålder utifrån maskulinitetens ideal. Männen har påverkats 

av både grupper med andra män och deras fadersfigurers beteende och utifrån dessa skapat en 

bild av hur en man ska bete sig. Maskulinitetens ideal har skapat osäkerhet i hur man ska bete 

sig och vilka förväntningar som finns på en i olika situationer, även om de sociala 
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spelreglerna i vissa arenor är tydliga och skapar en säkerhet. De manliga idealen har också lett 

till att de intervjuade männens känslouttryck blivit hämmade då detta ses som något negativt i 

den manliga identiteten. 

 

Slutligen vill vi tillägga att de data som inhämtats från intervjuerna stämde väl överens med 

Connells teori, och att även fast första upplagan av boken Maskuliniteter är utgiven för 

ungefär 20 år sedan och inte utgår ifrån Sverige, är den ändå applicerbar på Sverige idag.  

6 Slutdiskussion 

 

Det har framkommit i analysen att det fanns både tydliga fysiska ideal och tydliga bilder av 

hur man ska bete sig och ha för värderingar. När vi visade bilderna med manliga 

reklammodeller förekom det tankar vid flera tillfällen om att man använder mansidealet som 

säljande faktor i reklamen. Två av respondenterna uttryckte också att de tyckte flera av 

reklambilderna vi visade sexualiserade män. Detta tycker vi är intressant eftersom man idag 

ofta talar om att kvinnor blir sexualiserade i reklam, och inte lika ofta talar om att män blir 

det. När intervjupersonerna skulle beskriva sin bild av manlighet var det flera som gjorde det 

genom att jämföra män med kvinnor, vilket även det är intressant eftersom det visar hur vi 

skapar skillnader mellan könen genom att jämföra oss med andra.  

 

Det finns en tydlig jargong bland de unga männen kring hur man ska bete sig och vilket 

beteende som anses vara manligt. De beskriver också att denna jargong huvudsakligen finns i 

umgänge med andra människor. I detta kan vi se att den manliga jargongen är starkt 

förknippad med den manliga identiteten i gruppen och att den upprätthålls av män för att 

bibehålla eller stärka sin position inom gruppen. En respondent nämner bland annat hur hans 

granne förändrar sitt beteende beroende på om han har gäster eller inte och menar att detta 

handlar om att hävda sig inom den manliga gruppen. Språket är också en faktor som påverkar 

om någon blir uppfattad som manlig både genom hur på vilket sätt en man uttrycker sig och 

som del av att stärka sin roll i gruppen. Exempelvis berättar två respondenter hur grova skämt 

används för att markera sin plats inom gruppen. Språket tar också en viktig plats inom den 

manliga jargongen genom användandet av underordnade grupper som något negativt, till 

exempel att kalla någon mesig eller feminin. Att språket är en så pass viktig del för att både 

identifiera individer och att stärka den hegemoniska manlighetens plats i strukturen är inte 
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något vi ser som konstigt då språket är en så pass viktig del av människors kommunikation. 

Enbart två av de intervjuade männen talar om arbete i någon form som en del av manligheten, 

den ena kring ansvar och ledarrollen, och den andra kring mäns roll som försörjare. Vi tror att 

detta skulle vara ett ämne som berörts i större utsträckning om de intervjuade männen tillhört 

en annan målgrupp och att de inte har en särskilt stor relation till ämnet då alla studerar vid 

högskolor. 

 

Enligt respondenterna finns det en tydlig norm i maskuliniteten som säger att man inte ska 

uppvisa känslor i någon högre grad. Redan i tidig ålder har respondenterna lärt sig att det inte 

är manligt att vara känslomässig utan att män snarare ska vara pragmatiska i sitt beteende. Att 

känslodistansering är en så pass stor del av vad respondenterna ser som manligt är väldigt då 

de även betonar problematiken med att upprätthålla ett sådant beteende. Uppvisandet av 

känslor kan ses som en svaghet inom maskuliniteten och känslor behöver undertryckas för att 

inte riskera en negativ påverkan från den hegemoniska manligheten. En stark påverkan på 

detta beteende kommer från fadersfigurerna i respondenternas liv där dessa sällan visat något 

starkt känslouttryck även om de inte varit helt känslokalla. Att en förälder påverkar vilken 

bild de unga männen har av könsnormen är inte något vi tycker är konstigt då de i tidig ålder 

anammar beteende som föräldrarna uppvisar som en del av sin uppväxt. På samma sätt är det 

därför inte konstigt att de intervjuade männen beskriver sina fadersfigurer när de får frågan att 

beskriva någon i deras närhet som är manlig då detta är en person som varit en stor del av hur 

de formats i rollen som man. 

 

De intervjuade männen beskriver tydligt vikten av sport och tävlingskultur som en del av 

maskuliniteten, både som aktivt deltagande i aktiviteten och intresset för gruppaktiviteten 

kring andra som utför det, till exempel att vara intresserad av att titta på fotboll eller hockey. 

Då männen, som tidigare nämnt, berättar om ett krav på känslodistansering i många miljöer 

skapar detta en möjlighet för dem att uppvisa känslor i på ett sätt som är accepterat inom den 

hegemoniska manligheten. Vi finner det intressant hur män har hittat ett sätt att få uttryck för 

sina känslor utan att bryta mot den bild de har av manlighet. Detta visar på att det finns ett 

stort behov att få uttryck för sina känslor men att den maskulina strukturen som männen rör 

sig inom är starkare än deras behov för ett känslomässigt uttryck. En av respondenterna 

beskriver hur våld är ett socialt accepterat fenomen i supporterkulturen och vissa av männen 

talar även om andra mindre ordnade beteende som ett sätt att få utlopp för sina känslor. Även 

i detta syns behovet av att hitta en arena för känslouttryck som är socialt accepterad inom 
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gruppen. En annan intressant aspekt i de unga männens möjligheter att visa känslor är vilken 

betydelse alkoholkonsumtion har för männen. Hög alkoholkonsumtion som en accepterad 

handling för att möjliggöra ett uttryck för känslor är något som, speciellt i ung ålder, kan leda 

till stora problem senare i livet både på ett emotionellt och ett fysiskt plan. Något som vi 

tycker är väldigt intressant är hur männen beskriver alkoholkonsumtion som ett sätt att få ett 

känslouttryck snarare än ett sätt att inte känna känslor. Kontentan av vad männen säger 

angående möjligheten för män att uppvisa känslor är att det inte handlar om att inte visa 

känslor utan snarare att göra det vid rätt tillfälle. 

 

Förändringar i samhället är något som flera av intervjupersonerna berättade om på olika sätt. 

En tyckte att hans hudfärg och könsrolls spelrum ifrågasätts mer i offentliga forum än förut, 

flera andra tycker att skillnaderna mellan könsrollerna håller på att smälta samman till en 

gråzon. En respondent tillhandahöll oss med en liknelse som vi tyckte var aningen komisk, 

han ansåg att dagens maskulinitet bara är en snabbmatsvariant i den meningen att den blivit 

mer lättillgänglig än den var förr i tiden. I och med globaliseringen, ökad hastighet på 

kommunikation genom mobiltelefoner och forum som facebook, twitter och instagram ökar 

hastigheten som reklam, märkestrender och dieter når ut till människor. Att det till exempel är 

manligt att ha skägg kan ses som en trend som inte fanns för ett par år sedan. Med andra ord 

håller vi med om att liknelsen att manlighet har blivit en snabbmatsvariant, men enbart på 

yttre attribut och inte de attribut som ses som manliga men inte har med kroppen att göra. 

Värdegrunder, ideal och beteenden är mycket svårt att säga hur de har förändrats eftersom den 

hela tiden ändras genom social processer.    

 

Den struktur som den hegemoniska maskuliniteten för med sig är något alla respondenter 

beskriver som ett starkt och tydligt fenomen. Även om de inte ser alla delar av hegemonin 

som något negativt finns det mindre positiva aspekter som hämmar de intervjuade männens 

agerande och sociala uttryck. Det framgår att det finns ett specifikt beteende som är accepterat 

inom den manliga gruppen och att männen behövt rätta sig till det beteendet för att inte möta 

negativa konsekvenser från gruppen. I en intervju beskriver till exempel respondenten hur han 

försöker lära sig sociala koder som han haft svårt för tidigare för att skapa tillgång till det 

sociala rum som koderna tillhör. En annan av männen beskriver hur män riskerar att bli 

utsatta för nedsättande kommentarer, syftande på underordnade grupper, om de inte 

upprätthåller det beteendet som väntas av dem. På grund av hur stark bilden av vad som är 

manlighet är inom hegemonin leder detta med största sannolikhet till att många unga män inte 
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får möjlighet att bete sig på det sättet som de själva vill. Detta tror vi kan skapa negativa 

påverkningar på mäns både beteende och välmående samt i sin tur stärka den hegemoniska 

manligheten och könsstrukturen. 

 

Av de sju respondenterna var det bara en som tog upp hur förhållandet med pengar såg ut 

mellan män och kvinnor, och då att det fanns en norm enligt honom att mannen skulle vara 

försörjaren i familjen. Däremot var det ingen som talade om löneskillnader mellan män och 

kvinnor, vilket hade varit intressant. En anledning till det kan vara att våra frågor till 

intervjupersonerna fokuserade på deras bild av manliga ideal och inte att jämföra kvinnor och 

män. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - intervjuguide 

 

- Informera om konfidentialitets, nyttjande, samtyckes- och informationskravet.  

 

- Presentera oss och berätta ungefär hur lång tid intervjun tar. 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Sysselsättning? 

 

Intressen? 

 

Vad gör du när du umgås med dina polare? 

 

Familjekonstellation? 

 

Bilder 

 

Hur uppfattar du bilderna? 

 

Känner du igen typen av bilder? 

 

Uppfattar du personerna som manliga? 

 

Känner du igen dig i bilderna? 

 

Manskultur 

 

Vad tycker du är samhällets bild av manlighet? 

 

Hur skulle du säga att en man ska bete sig? 
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Kan du ge ett exempel på en situation i ditt liv då du uppfattats som manlig? 

 

Kan du ge exempel på handlingar du eller andra gör som är typiskt manliga? 

 

Kan du beskriva någon man i din närhet? 

 

Identitet 

 

Vill du berätta om dina tonår? 

 

Kan du berätta om några speciella händelser i ditt liv som påverkat dig extra starkt till den du 

är idag? 

 

Har du haft några förebilder under dina tonår? 

 

 Hur har förebilderna påverkat dig? 

 

Har du upplevt några motgångar i sökandet av dig själv? 

 

Avslutande 

 

Finns det något som du känner att vi glömt att fråga om? 

 

  



40 
 

Bilaga 2 - bilder till intervjuer 

 

 

 

 

Bild 1 

 

http://pictures.infouppsala.se/foretagsbilder/948147738dressmann2.jpg - Reklam Dressmann 

[2015-11-09] 

 

http://pictures.infouppsala.se/foretagsbilder/948147738dressmann2.jpg
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Bild 2 

 

https://i.ytimg.com/vi/EejzJldb8HY/maxresdefault.jpg - Reklam Gilette [2015-11-09] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/EejzJldb8HY/maxresdefault.jpg
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Bild 3

 

 

Hm (http://thebestfashionblog.com/wp-content/uploads/2012/11/HM-Mens-Winter-2012-

2013-Lookbook-5.jpg) [2015-11-11] 

 

http://thebestfashionblog.com/wp-content/uploads/2012/11/HM-Mens-Winter-2012-2013-Lookbook-5.jpg
http://thebestfashionblog.com/wp-content/uploads/2012/11/HM-Mens-Winter-2012-2013-Lookbook-5.jpg
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Bild 4 

 

HM 

(http://lp.hm.com/hmprod?set=key[source],value[/environment/2015/4ag_0021_002r.jpg]&se

t=key[rotate],value[0.3]&set=key[width],value[3500]&set=key[height],value[4093]&set=key

[x],value[941]&set=key[y],value[294]&set=key[type],value[FASHION_FRONT]&hmver=2

&call=url[file:/product/large]) [2015-11-11] 

 

http://lp.hm.com/hmprod?set=key%5bsource%5d,value%5b/environment/2015/4ag_0021_002r.jpg%5d&set=key%5brotate%5d,value%5b0.3%5d&set=key%5bwidth%5d,value%5b3500%5d&set=key%5bheight%5d,value%5b4093%5d&set=key%5bx%5d,value%5b941%5d&set=key%5by%5d,value%5b294%5d&set=key%5btype%5d,value%5bFASHION_FRONT%5d&hmver=2&call=url%5bfile:/product/large
http://lp.hm.com/hmprod?set=key%5bsource%5d,value%5b/environment/2015/4ag_0021_002r.jpg%5d&set=key%5brotate%5d,value%5b0.3%5d&set=key%5bwidth%5d,value%5b3500%5d&set=key%5bheight%5d,value%5b4093%5d&set=key%5bx%5d,value%5b941%5d&set=key%5by%5d,value%5b294%5d&set=key%5btype%5d,value%5bFASHION_FRONT%5d&hmver=2&call=url%5bfile:/product/large
http://lp.hm.com/hmprod?set=key%5bsource%5d,value%5b/environment/2015/4ag_0021_002r.jpg%5d&set=key%5brotate%5d,value%5b0.3%5d&set=key%5bwidth%5d,value%5b3500%5d&set=key%5bheight%5d,value%5b4093%5d&set=key%5bx%5d,value%5b941%5d&set=key%5by%5d,value%5b294%5d&set=key%5btype%5d,value%5bFASHION_FRONT%5d&hmver=2&call=url%5bfile:/product/large
http://lp.hm.com/hmprod?set=key%5bsource%5d,value%5b/environment/2015/4ag_0021_002r.jpg%5d&set=key%5brotate%5d,value%5b0.3%5d&set=key%5bwidth%5d,value%5b3500%5d&set=key%5bheight%5d,value%5b4093%5d&set=key%5bx%5d,value%5b941%5d&set=key%5by%5d,value%5b294%5d&set=key%5btype%5d,value%5bFASHION_FRONT%5d&hmver=2&call=url%5bfile:/product/large
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Bild 5 

 

HM (https://cdnb.lystit.com/photos/2013/11/15/hm-black-sweatshirt-product-1-14892852-

997935741.jpeg) [2015-11-11] 

 

 

 

 

https://cdnb.lystit.com/photos/2013/11/15/hm-black-sweatshirt-product-1-14892852-997935741.jpeg
https://cdnb.lystit.com/photos/2013/11/15/hm-black-sweatshirt-product-1-14892852-997935741.jpeg

