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Hälsans	  hegemoniska	  maskulinitet	  tiger	  still	  (eller,	  gör	  den	  det?)	  

	  

	  

SAMMANFATTNING	  
Syftet	  med	  uppsatsen	  är	  att	  undersöka	  hur	  en	  grupp	  män	  ser	  på	  genus	  och	  vad	  detta	  kan	  

säga	  om	  förväntningar	  och	  föreställningar	  som	  finns	  i	  samhället	  om	  män	  och	  hälsa.	  Kan	  

männens	  sätt	  att	  hantera	  hälsofrågor	  påverkas	  av	  deras	  förhållande	  till	  maskulinitets-‐

normer?	  Kan	  omgivningens	  förväntningar	  också	  i	  förlängningen	  påverka	  männens	  inställning	  

till	  hälsorelaterade	  frågor?	  Hur	  framställs	  manlig	  hälsa	  i	  medier	  och	  hur	  är	  detta	  relaterat	  till	  

den	  hegemoniska	  maskuliniteten?	  Vi	  har	  genomfört	  en	  fokusgruppintervju	  samt	  två	  

individuella	  djupintervjuer	  för	  att	  belysa	  detta.	  Som	  ett	  underlag	  att	  samtala	  kring	  har	  vi	  

använt	  kampanjfilmer	  från	  ”Mustaschkampen”.	  Studien	  har	  genusperspektivet	  som	  

utgångspunkt	  och	  till	  vår	  hjälp	  har	  vi	  använt	  Judith	  Butlers	  performativitetsteori,	  med	  

understöd	  av	  R.	  W.	  Connells	  teorier	  om	  multipla	  maskuliniteter	  och	  maskulinitetsnormens	  

utveckling.	  Resultatet	  av	  studien	  visar	  att	  männen	  i	  vår	  studie	  konstruerar	  sitt	  genus	  genom	  

sitt	  agerande	  under	  samtalet,	  samt	  att	  de	  i	  olika	  grad	  förhåller	  sig	  till	  någon	  av	  flera	  

maskulinitetsnormer.	  Studien	  visar	  också	  att	  männen	  upprätthåller	  och	  reproducerar	  

könsdikotomin	  manligt	  respektive	  kvinnligt.	  	  
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The	  health	  of	  hegemonic	  masculinity	  is	  silent	  (or,	  is	  it?)	  

	  
	  
ABSTRACT	  
The	  purpose	  of	  this	  paper	  is	  to	  examine	  how	  a	  group	  of	  men	  considers	  gender	  and	  what	  this	  

might	  say	  about	  the	  expectations	  and	  beliefs	  that	  exist	  in	  society	  about	  men	  and	  health.	  Can	  

the	  way	  men	  manage	  their	  health	  be	  affected	  by	  their	  relationship	  to	  the	  masculine	  

standards?	  Can	  the	  ambient	  expectations	  also	  ultimately	  affect	  men's	  attitudes	  to	  health	  

related	  issues?	  How	  is	  male	  health	  portrayed	  in	  the	  media	  and	  how	  is	  this	  related	  to	  the	  

hegemonic	  masculinity?	  We	  conducted	  a	  focus	  group	  interview	  and	  two	  individual	  

interviews	  to	  illustrate	  this.	  As	  a	  basis	  to	  talk	  about,	  we	  have	  used	  promotional	  films	  

from	  ”Mustaschkampen”.	  The	  study	  has	  the	  gender	  perspective	  as	  a	  starting	  point,	  and	  for	  

our	  help,	  we	  have	  used	  the	  theory	  of	  performativity	  by	  Judith	  Butler,	  supported	  by	  R.	  W.	  

Connell's	  theories	  of	  multiple	  masculinities	  and	  the	  development	  of	  masculinity	  standards.	  

The	  results	  of	  the	  study	  show	  that	  the	  men	  in	  our	  study,	  construct	  their	  gender	  in	  the	  

conversation,	  and	  that	  they,	  to	  different	  degrees,	  relate	  to	  a	  masculinity	  norm.	  The	  study	  

also	  shows	  a	  clear	  connection	  from	  the	  men	  to	  the	  dichotomy	  of	  male	  or	  female.	  	  
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1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  
Enligt uppgifter från Cancerförbundet får 10 000 män i Sverige årligen diagnosen prostata-

cancer, av dem är det ca 1 200 som får beskedet att deras cancer har upptäckts för sent och att 

deras cancer inte längre går att bota. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i 

västvärlden och ökningstakten är hög. Inom vården vill man upprätta en fungerande rutin för 

att upptäcka och behandla cancern i tid. Som ett led i denna rutin vill man erbjuda PSA-test 

för alla män över 45 år (Prostatacancerförbundet). 

För att sprida kunskap om prostatacancer så arrangerar Prostatacancerförbundet 

Mustaschkampen. Kampanjens syfte är att skapa uppmärksamhet om prostatacancer samt på 

olika sätt samla in pengar till stöd för forskning, utbildning och opinionsbildning. Ett uttalat 

syfte med kampanjen är att skapa uppmärksamhet hos män. Man menar att det är viktigt att få 

män att prata om sin egen hälsa och att ta till sig hälsobudskap. Initiativtagarna till 

Mustaschkampen menar att män generellt har svårt för att prata om dessa ämnen. Vi vill 

undersöka, med utgångspunkt från kampanjen, hur männen i vår studie förhåller sig till 

prostatacancer och i ett vidare perspektiv till sin hälsa. Här ser vi kampanjen som ett verktyg 

för en vidare diskussion där hälsa, maskulin hegemoni, det vill säga manlighetsnormen 

(Connell 2008:115) och dikotomin manligt respektive kvinnligt, är centrala delar (Butler 

2007:236). Vi vill påstå att genom kampanjens utgångspunkt att män inte talar om sin hälsa 

finns det tendenser till att Mustaschkampen i sin målsättning att nå sin målgrupp och väcka 

uppmärksamhet även reproducerar den maskulina normen och det traditionella manliga 

förhållningssättet till hälsa. 

Ur ett bredare perspektiv så kan det vara intressant att föra en vidare diskussion om 

huruvida man bör kommunicera med skilda patientgrupper på olika sätt. Ett exempel på det 

tudelade tänkandet angående kön, är att Cancerförbundet väljer att ha en tydlig kvinnlig och 

en manlig cancerkampanj. Förbundet arrangerar en ”kvinnlig rosa kampanj” och en ”manlig 

blå kampanj”, istället för att ha en enda kampanj för våra två mest förekommande cancer-

former. Är en sådan uppdelning bra för hälsokommunikation eller finns det risker med att så 

tydligt kategorisera sjukdomar utifrån kön? Där man anser att det är relevant att kategorisera, 

på vilka grunder bör man i så fall göra det? Det vi vill uppmärksamma är inte kategorise-

ringen i sig själv, som kan vara relevant, utan när uppdelning slentrianmässigt görs utifrån 

kön som ett ej ifrågasatt sätt att kategorisera. Kategoritänkandet riskerar att reproducera 

könsnormer, men kan även leda till ett osynliggörande av andra underliggande faktorer, 
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exempelvis etnicitet och olika socioekonomiska faktorer. Yvonne Hirdman (1988) menar att 

genussystemet är en ordningsstruktur av kön, som är grundläggande för andra sociala 

ordningar. Ju kraftigare isärhållandet av könen fungerar, desto mer legitim och icke ifrågasatt 

blir mannen som primär och överordnad norm (Hirdman 1988:51). 

I dag hyllar vi i hög grad individualismen. Att få uttrycka sin egen identitet på ett tydligt 

sätt anses vara viktigt. Vår identitet ger oss också möjlighet att förhålla oss till vår omvärld på 

olika sätt. Exempelvis så är biologisk könstillhörighet för många en utgångspunkt för att 

forma en stor del av identiteten. Det avspeglar sig i hur vi uppträder, hur vi väljer att klä oss, 

vilken frisyr vi väljer och hur vi förhåller oss till vår egen kropp. Att skapa en egen identitet 

bör ju vara möjligt, eftersom vi har tillgång till våra egna åsikter och tankar. Men även om vi 

har tillgång till våra egna tankar, åsikter och känslor och anser oss ha bestämmanderätt över 

vårt eget agerande så är vi samtidigt underkastade de normer som är rådande i samhället. 

Samtidigt som vi ska sträva efter individualitet och uttrycka vår egen personlighet så är vi 

förvånansvärt fast i könsnormerna, vilket till viss del hindrar oss från att vara individualistiska. 

Kanske är det just för att det upplevs som så naturligt, som vi delvis står passiva inför, och 

accepterar dessa normer, som i hög grad bestämmer vår identitet. Det som upplevs som 

naturligt kan ju också ses som en trygghet. Vi förstår spelreglerna och har kontroll på 

tillvaron. Varför skulle vi då ifrågasätta normen? Ett skäl till att ifrågasätta normer är just för 

att de upplevs som så självklara att vi inte ens är medvetna om dem. Och det vi inte ser kan vi 

inte förändra. Begreppet genus används därför för att förstå och identifiera de idéer, 

handlingar och föreställningar utifrån normer, som formar det sociala könet.  

Av den tidigare forskning som finns inom området hälsofrågor, media och genus, har vi 

studerat och använt följande forskning som vi anser vara relevant för vår studie: Helena 

Sandberg (2005) har i artikeln ”Media som arena för hälsokommunikation” konstaterat hur 

media tar upp hälsofrågor på olika sätt beroende på om innehållet vänder sig till män eller 

kvinnor. Maja Larsson (2005) ger en historisk överblick över och tolkning av genus och kön i 

avhandlingen ”Den moraliska kroppen – Tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets 

populärmedicin”. Vi har också använt rapporten ”Kön, genus och hälsa” av Toivanen m. fl. 

(2012) som tar upp skillnader i hälsa beroende på socioekonomiska faktorer och kön samt hur 

man från myndighetshåll kan skapa och reproducera genus, då genus kan ses som en 

förklaring till skillnader i hälsa. Föreställningar om maskulinitet och hälsa reproducerade i 

media undersöks i ”Try to be healthy, but don’t forgo your masculinity” av Gough (2006). 

Hur män med hälsosam livsstil talar om hälsa, beskrivs i studien ”Healthy masculinities” av 

Sloan, Gough och Conner (2009). Dessa forskningsartiklar använder vi på olika sätt för att ge 
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bakgrund och ökad förståelse för hur genusbegreppet och maskulinitetsnormen utvecklats, 

samt för att ge stöd åt våra egna iakttagelser. Vi redogör mer i detalj för detta under 

rubriken ”Tidigare forskning”. 

Vi vill med vår uppsats belysa vilka attityder som finns gällande hälsofrågor hos enskilda 

män, men som även kan finnas i samhället som helhet. Vi vill även visa hur dessa attityder 

medvetet eller omedvetet kan spridas, exempelvis via reklamkampanjer där en del av 

kampanjen har som strategi att bryta mot en norm, exempelvis könsnormen, i syfte att skapa 

uppmärksamhet. Men detta kan få till följd att kampanjen i sin helhet förstärker traditionella 

könsnormer. Både publiken och avsändaren kan istället reproducera befintliga normer (”som 

man ropar får man svar”).  

Forskning om medias framställning av genus i hälsosammanhang är intressant att studera 

vidare då hälsa och hälsorelaterad kommunikation är ett stort ämne som berör många 

områden. Dessa områden tenderar också att kategoriseras efter kön, då hälsorelaterade 

frågeställningar är nära sammankopplade med våra fysiska kroppar. 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställning	  
Syftet med studien är att studera hur maskulina normer kommer till uttryck under ett samtal 

och vad detta kan säga om förväntningar och föreställningar som finns i samhället om män 

och hälsa. 

Våra frågeställningar: 

• Finns det grund för uppfattningen att män generellt har ett motstånd mot att prata om sin 

hälsa? 

• På vilket sätt skapar och upprätthåller männen i vår studie könsnormer i relation till sin 

egen hälsa?  

• I vilka sammanhang gällande hälsofrågor anser männen i vår studie att det är viktigt att 

manifestera sin genusidentitet? 

• Hur upplever männen i vår studie könsnormbrytande handlingar och vilken reaktion väcker 

exempelvis de mustaschprydda kvinnorna i Mustaschkampen? 

2.	  Tidigare	  forskning	  
För att få en uppfattning om forskningsläget har vi studerat tidigare forskning. Tre av de 

forskningsarbeten som vi bedömt vara relevanta för vår studie ligger inte inom området 

Medie- och kommunikationsvetenskap, utan inom idéhistoria, psykologi, sociologi och 

medicin. Vi har ändå velat använda dessa då de på ett bra sätt belyser attityder gällande hälsa 
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hos män som grupp. I den ena av studien finns dessutom en tydlig koppling till medier genom 

en diskursanalys av tidningen Men's Health. 

2.1	  Könsdikotomin	  som	  verktyg	  i	  media	  
I artikeln ”Media som arena för hälsokommunikation” diskuterar Helena Sandberg, docent i 

Medie- och kommunikationsvetenskap (2005), hur hälsa har samband med genus och hur 

medier rapporterar olika om exempelvis övervikt beroende på kön. Sandberg menar att 

framställningen i media är att kvinnor går ned i vikt för sina mäns skull eller för att vara 

omgivningen till lags. Männen däremot, går ned i vikt för sin egen skull. I kvinnans fall blir 

kroppen en viktig del i de sociala relationerna. Mannens kropp är i större utsträckning än 

kvinnans kropp ”privat” egendom, skriver Sandberg (2005). Övervikt har enligt Sandberg 

(2005) således en tydlig genusdimension där den kvinnliga viktminskningen tycks förändra 

kvinnans person medan mannen ”bara” känner sig lite friskare efter en viktnedgång. Därmed 

framställs kroppsprojekt som mer betydelsefulla och nödvändiga för kvinnor än för män. Det 

verkar helt enkelt inte ingå i diskursen att prata om hälsa och sjukdomar i manliga sociala 

relationer. Övervikt representeras som huvudsakligen ett kvinnligt problem och den kvinnliga 

respektive manliga övervikten gestaltas olika i texterna. Därigenom bidrar pressens 

rapportering om övervikt till att den etablerade könsordningen lever vidare.  

Om övervikt i större utsträckning definierades som ett manligt problem, skulle då 

problematiken få en annan position på medieagendan och den politiska agendan? 

2.2	  Historiska	  perspektiv	  på	  kön	  och	  genus	  	  
I idéhistorikens Maja Larssons doktorsavhandling ”Den moraliska kroppen – Tolkningar av 

kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin” får vi kunskap om vilka krafter som 

funnits närvarande för befästandet av könsnormer. Larssons (2002) avhandling ger oss en 

inblick i hur man kan skärskåda det som anses ursprungligt och ej ifrågasatt angående manligt 

och kvinnligt. Därigenom anser vi oss lättare kunna sätta vår studies resultat i en större 

historisk kontext och belysa hur polariseringen mellan män och kvinnor ansågs ha en funktion 

för samhällets fortlevnad. Denna insikt tror vi kan bidra till en förståelse för hur mäns 

förhållande till sin hälsa är påverkad av den hegemoniska mansnormen. 

2.3	  Reproduktion	  av	  den	  traditionella	  mansnormen	  
Rapporten till Malmökommissionen, ”Kön, genus och hälsa: socioekonomiska skillnader i 

hälsa bland kvinnor och män” (Toivanen m. fl. 2012) belyser skillnader i hälsa mellan män 

och kvinnor i Malmö utifrån socioekonomiska faktorer, men även utifrån kön. Denna 

diskuterar hälsa både från genus- och könsbiologiskt perspektiv. Rapportförfattarna menar att 
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normer beträffande genus har negativa effekter för jämställdheten. Men vi kan konstatera att 

man i rapporten tydligt utgår från och betonar det biologiska könet. Då riskerar man också att 

befästa traditionellt tänkande om att grundläggande biologiska skillnader bär ansvaret för 

olika sorts ohälsa inom befolkningen. Därmed bidrar man till uppfattningen att män och 

kvinnor bör behandlas olika. Detta hänger dessutom ihop med hälsojournalistiken som 

diskuteras ovan, men med skillnaden här att dikotomin man respektive kvinna även kan drivas 

starkt från myndighetshåll och etableras på den vetenskapliga agendan. Betoningen av det 

biologiska könet kan förhindra synliggörandet av andra, strukturella skillnader. 

Föreställningar om maskulinitet och hälsa undersöks av Brendan Gough, Institute of 

Psychological Sciences, University of Leeds, i ”Try to be healthy, but don’t forgo your 

masculinity: Deconstructing men’s health discourse in the media” (Gough 2006). Det är en 

brittisk studie av ett specialnummer av Men's Health. Undersökningen har fokuserat på att 

granska de antaganden om mäns hälsa som finns i Men's Health. Forskarens slutsats är att 

diskursen presenterat snäva ramar för maskulinitet, vilket på sikt underminerar hälsoinsatser 

riktade mot män. Vidare menar Gough, (2006) att föreställningar om skillnader mellan 

kvinnor och män reproduceras okritiskt. Risken är att man stöter bort de män som inte 

identifierar sig med den hegemoniska maskulinitetsnormen. Med denna artikel vill vi belysa 

hur media kommunicerar hälsa till män, vilket är relevant i förhållande till Mustaschkampens 

kommunikationsmaterial. Den vidgar förståelsen för hur schablonartade föreställningar om 

manligt beteende kan påverka mäns hälsa. 

”Healthy masculinities? How ostensibly healthy men talk about lifestyle, health and 

gender” (Sloan, Gough & Conner 2009) är en studie, även den brittisk, om hur uttalat 

hälsosamma män (i val av livsstil) pratar om hälsa. Claire Sloan och Mark Conner, Division 

of Psychology, Nottingham Trent University, och Brendan Gough, Institute of Psychological 

Sciences, University of Leeds, menar att tidigare forskning framförallt fokuserat på 

kopplingar mellan hegemonisk manlighet och ohälsosam livsstil och undersöker därför i sin 

studie hur män som valt att leva mer hälsosamt konstruerar sin maskulinitet. Denna studie ger 

inblick i på vilket sätt den hegemoniska manlighetsnormen påverkar hur män talar om hälsa i 

Storbrittanien. Därigenom sätts vår egen studie in i ett större sammanhang. Denna brittiska 

studie bygger på individuella djupintervjuer. 
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3.	  Teori	  

3.1	  Genus	  
Judith Butler (2007) är en amerikansk professor i retorik och litteraturvetenskap som 

debatterat och ifrågasatt könsidentiteter. Hon hävdar att man måste diskutera ”identitet” och 

”genusidentitet” samtidigt. Butler menar att det inte finns någon grund för tanken att en inre 

identitet existerar oberoende av yttre sammanhang. Människor definieras istället genom sin 

genusidentitet, som varken är förutbestämd eller stabil. Butler betraktar identiteten, inte som 

något ursprungligt medfött, utan som en anpassning till ett normativt socialt ideal, exempelvis 

den heterosexuella normen. Kön, genus och våra begär görs begripliga både för oss själva och 

för omvärlden, genom vad Butler benämner heterosexuell matris. De socialt accepterade 

normerna tvingar oss in i denna matris, där det manliga och kvinnliga könet skapas som 

motsatspar och i en inbördes hierarki (Butler 2007:236, 69-75). Genus konstrueras genom de 

handlingar som utförs i ett socialt sammanhang, något som Butler kallar för performativ 

konstruktion. (Butler 2007:56-57, 77-78, 218-219). Performativiteten är ett sätt att genom vårt 

agerande i vardagen, göra vårt genus. Genus är något instabilt, som iscensätts varje dag och 

handlar alltså enligt Butler om att vår identitet skapas genom det vi gör och inte är något som 

är bestämt på förhand. Vi vill med hjälp av Butlers teori, synliggöra hur genusidentitet 

uttrycks inom ramen för samtal och inbördes interagerande. Men performativiteten, menar 

Butler, är inte en enda handling, det är en upprepning och en ritual. Exempelvis hur man 

pratar eller vilket kroppsspråk man använder (Butler 2007:28, 88, 219). Man kan åskådliggöra 

Butlers resonemang genom modellen nedan (Gauntlett 2002). 

 

Heterosexuell matris Butlers alternativa modell 

    

 

 

Butler skriver vidare att logiken hos en persons uppträdande har mindre med den 

personliga existensen att göra, och mer med socialt accepterade normer för hur en person med 

ett visst genus ska uppträda. Det går inte att skilja mellan ”genus” och den verklighet där 

denna genusidentitet vistas. Genus är alltid en handling, genus görs i handlingen (Butler 

2007:68, 77). Genus existerar därför att biologin inte bestämmer det sociala. Våra kroppar ger 

oss inte automatiskt specifika könsegenskaper där kvinnor är omvårdande och passiva och där 

Bestämt 
biologiskt kön 
(man eller 
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Socialt 
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behov/begär i 
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skapas 

Behov/begär kan 
skapas 
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män är aktiva. Att tillskriva könen könsspecifika egenskaper innebär att vi måste bidra med 

ett manuskript för att med förstärkande ”kroppsliga” beteenden, göra genus (Connell 2008:91). 

Vi vill i vår studie studera sådana genusuttryck i förhållande till rådande maskulinitetsnormer. 

3.2	  Dikotoma	  genus	  skapar	  kategoritänkande 
Den australiska sociologen R. W. Connell (2008:53-59) kritiserade normen om att förvänt-

ningar är kopplade till det biologiska könet och att könsroller definieras som komplementära 

där polarisering är en nödvändig del av det Connell kallar könsrollsbegreppet.  

Inom de flesta organisationer finns fasta mönster av genusarrangemang, en slags genus-

regim. Denna genusregim överensstämmer ofta med samhällets genusordning. Relationen 

mellan män eller mellan kvinnor kan fortfarande vara genusrelationer, till exempel inom en 

maskulin hierarki av män. Genusstrukturerna ger ett antal möjligheter för social praktik. 

Samtidigt vidmakthålls strukturerna genom social handling. De sociala praktikerna kan vara 

starkt genusstrukturerade, trots att de inte alls har något med biologisk fortplantning att göra 

(Connell 2003:69-77). 

Alla sociala praktiker, menar Connell, innebär en tolkning av världen, en slags 

genussymbolik. Genussymboliken finns i tal, skrift, fotografi, film, klädsel, smink och gester. 

Den dikotoma genusstrukturen i kulturen spelar stor roll, vilket gör patriarkala genus-

arrangemang så svåra att bryta. De förs vidare genom ett helt system av kommunikation och 

mening. Men ofta upplever vi motsägelser i genusrelationerna, i vissa sammanhang följer vi 

en genuslogik, i andra sammanhang en annan. Det är därför, i Connells resonemang, rimligt 

att tala om flera genusdimensioner. Genusrelationer omfattar både organiserad, 

institutionaliserad makt och mera diffus, diskursiv makt. Det finns alltså, enligt Connell, både 

en individuell, symbolisk och strukturell nivå på genusrelationerna (Connell 2003:78-90). 

Connell menar att uppdelningen mellan manligt och kvinnligt genom sociala relationer 

leder till kategoritänkande. Både Connell och Butler kritiserar det endimensionella kategori-

serandet, med uppdelning i två polariserade kön. Genom att göra så, bortser man från, eller 

förbiser, andra faktorer, som sexualitet utanför den heterosexuella normen samt klass och 

etnicitet. Genom att medvetet eller omedvetet exkludera alla dessa faktorer förstärker man i 

själva verket den rådande ordningen. Exempelvis de med avvikande sexualitet, de som tillhör 

en etnisk minioritet eller de lägre klasserna, betraktas antingen som onormala eller oviktiga 

(Connell 2008:59). Detta får givetvis konsekvenser för allas möjligheter att verka i samhället. 

Connell menar att denna normsättande könsrollsteori förutsätter att det finns en tänkt överens-

stämmelse mellan könsroll och personlighet.  
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Butler resonerar likartat kring feminismens användning av kategorin ”kvinna” som ett 

universellt subjekt för alla med kvinnligt kön. Hon menar att ordet ”kvinna” underförstått 

syftar på en vit, västerländsk, heterosexuell medelklasskvinna, och därmed är en katego-

risering som är starkt exkluderande (Butler 2007:51-54, 92). 

Connell beskriver en fyrdelad modell för genusstrukturen. Modellen innefattar relationer 

byggda på makt, produktionsförhållanden, emotionella bindningar samt symbolism (Connell 

2008:111-112). Att, som Butler hävdar, göra genus genom performativitet, är en symbol-

handling. Hur påverkas genusidentiteten hos en person som definieras och definierar sig själv 

som kvinna, om hon bär ett manligt kodat attribut, exempelvis en lösmustasch? Butler menar 

att de kroppsliga uttrycken genom det hon benämner som ”lekamliga stilar” skapar identiteten, 

snarare än könet. Eftersom ”identiteten” säkerställs med hjälp av begreppen kön, genus och 

sexualitet, ifrågasätts därför begreppet ”identitet” genom genusuttryck som inte följer de 

genuspräglade normerna (Butler 2007:68). 

3.3	  Hegemonisk	  maskulinitet	  
Connell går ända tillbaka till tiden för kolonialismens början för att förklara den hegemoniska 

maskuliniteten. Den hegemoniska maskuliniteten innebär att med social praktik ”göra genus” 

på det sätt som understödjer den rådande ordningen (Connell 2008:115, 199). Begreppet  

”hegemoni” har sitt ursprung i Gramscis analys av klassrelationerna och marxismen i 

förhållande till massmedia och populärkultur. Gramsci menar att hegemoni är kulturella och 

ideologiska verktyg som den styrande klassen använder för att befästa sin dominans genom 

att få de underordnade klasserna att betrakta den rådande ideologin som naturlig och 

som ”sunt förnuft” (Strinati 2004:147). 

Connell anser att vi, för att kunna förstå maskuliniteten ur ett historiskt perspektiv också 

måste förstå hur de sociala relationerna har förändrats genom historien. Forskningen om 

maskulinitetens historia leder således via institutionerna till frågor om makt och social kamp. 

Relationer mellan olika maskuliniteter är centrala faktorer enligt Connell (2008:62, 63, 114). 

Det är det framgångsrika hävdandet av auktoritet snarare än direkt våld som är hegemonins 

kännetecken. Connell (2008:76) nämner också att maskulinitet handlar om att ta avstånd från 

det som avvisas från den manliga normen (exempelvis det homosexuella och femininitet). 

Avvikelser i för stor omfattning kan upplevas som ett ifrågasättande av de traditionella 

kategorierna, som ett hot mot den rådande ordningen och till slut mot hela samhällssystemet. 



Helena Bäckstrand och Lars Törngren 
 

 9 

Idealet	  om	  maskulin	  hegemoni	  –	  Den	  manliga	  kärnan	  
Connell beskriver (2008:63, 76) att det funnits maskulint våld som under historiens gång varit 

nödvändigt i exempelvis krig och kolonialism. Våldsamma egenskaper skulle kunna uppfattas 

som värdefulla genom erövring av landområden som skapade tillgångar och egendom.  

Sport kom att bli ett verktyg för att överbrygga motsättningar mellan maskulint våld och 

social kontroll genom att kanalisera våldet på ett kontrollerat sätt. Sporten med sin hierarkiska 

och tävlingsriktade struktur ger status som ett test för maskulinitet (Connell 2008:63). Att 

utöva våld eller utöva sport är båda kraftyttringar förknippade med fysisk styrka, liksom 

också den kroppsliga, maskulina arbetarklassmiljön. En liknande process finns för 

medelklassmaskulinitet, men där yrkesskickligheten varit det viktiga (Connell, 2008:70). 

Connell (2008:96-97) menar att balansen mellan kraft och skicklighet förändrats med 

automatisering av tillverkningsprocesser. Medelklassmän som genom klassuppdelning inte 

utvecklat sin fysiska kraft, upptäcker att deras kraft utvidgats genom maskinell teknik-

utveckling. Här kan man dra slutsatsen att maskiner och teknik kan anses vara ersättning för 

mannens kroppsstyrka. Den traditionelle mannen är intresserad av och förstår sig på teknik, 

då det är kopplat till förnuft, logik och samhällsutveckling. Alltså de etablerade manliga 

idealen och den traditionellt manliga arenan (Connell 2003:46, 136). Teknik är också 

förknippat med ”kraft”. Med kraft kan du bygga, konstruera och förflytta saker. Den 

traditionellt maskulina kraften kan anses ha förflyttats från den egna kroppen till datorernas 

processorer, bilarnas motorer och maskinernas prestanda. Detta skulle kunna ses som ett 

exempel på den symboliska nivån som återger den stereotypa bilden av mannen och hans 

intressen och därmed polariserat och strikt skilt från det feminina.  

Connell (2008:71) hävdar att det inte enbart räcker med att notera skillnader mellan olika 

maskuliniteter, man måste också se på de inbördes relationerna. Relationer som består av 

allianser, dominans och underordning. Connell (2008:71-72) beskriver hur olika hegemonier 

råder i olika sammanhang, det finns ingen enhetlig hegemoni som innebär fullständig kontroll. 

Därför kan det vara svårt att balansera mellan olika maskuliniteter beroende på de relationer 

som gäller för stunden. Detta kan skapa ambivalens om vilka normer som anses gälla, men 

även vad man är bekväm med beroende på bakgrund och egna ideal. Det maskulina uttrycket 

borde alltså bero på personlighet, situation och samhällelig kontext.  

Dikotomin	  aktiv	  respektive	  passiv,	  manlig	  respektive	  kvinnlig	  
Connell (2008:83) nämner att idén om en sann maskulinitet nästan alltid förväntas utgå från 

mäns kroppar. Antingen är det så att kroppen leder handlandet (exempelvis aggressivitet) eller 
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så sätter kroppen gränser för handlandet. Den traditionella maskuliniteten utgår från någon 

form av ”aktivitet” och att agera. Med den västerländska kulturens föreställning om dikotoma 

genus och motsatsförhållande mellan könen måste därför kvinnan vara den passiva. När det 

exempelvis gäller parbildande och sexualitet förväntas enligt stereotypa tankebanor mannen 

vara aktiv och kvinnan vänta på att bli uppvaktad. I en traditionell mansnorm är agens, 

handlingsförmågan att åstadkomma förändring för sig själv eller omgivningen, en grundbult. 

Genus är enligt Connell social praktik som upprepat refererar till vad kroppar gör (Connell 

2008:110). Connell menar fortsättningsvis att maskuliniteten konstitueras genom kroppsliga 

handlingar som innebär att genus blir sårbart när (de önskade) handlingarna inte kan 

åstadkommas längre. När de exempelvis är ett resultat av fysisk oförmåga p g a olyckor eller 

sjukdom (Connell 2008:95). 

Den	  ”private”	  mannen	  
Claes Ekenstam, docent i idé- och lärdomshistoria (2007:158-159) menar att rädslan att ”falla” 

är starkare hos män än hos kvinnor och att begreppet självkontroll är extra tydligt hos män. 

Självkontroll handlar om att vara mentalt rustad, med en förmåga att kunna ”bita ihop” och att 

vara rationell. Förnuft värderas då högre än att ha ett utvecklat känsloliv. Historiskt så finns 

det ett ideal om att mannen ska vara stark, effektiv och känslomässigt sluten (Ekenstam 

2007:167). Detta kan även antas hänga ihop med borgerskapets syn på offentlig sfär och 

privatliv. Borgerskapmännens primära sfär omfattade inte intimsfären, den tillhörde kvinnan. 

Intimsfären blev därmed feminin och satt i motsatsförhållande till den manliga sfären 

(Ekenstam 2007:171). 

Manlig	  livsstil	  i	  media	  –	  det	  konventionella	  skapas	  i	  media	  genom	  mansnormen	  
David Gauntlett, professor i kreativitet och design, beskriver i boken Media Gender and 

identity (2002) hur livsstilsmagasin för män gestaltar manlighet som kan ses som stereotyper 

av manlighet. Gauntlett hänvisar här till Foucaults teori om hur olika diskurser skapar mönster 

för hur vi uppfattar världen och oss själva (2002:153). Gauntlett menar att sexualitet och 

identitet är särskilt starka diskurser som sprids i media, vilket kan påverka vår vardag och hur 

vi manifesterar vår identitet (Gauntlett 2002:133).  

Gauntlett refererar till en studie med kvalitativa intervjuer av tidningsläsare och beskriver 

att flera av tidningarna kan uppfattas som lite nonchalanta, som inte vill ”pracka på” 

rekommendationer, man vill få män att känna att de vet bäst och inte behöver några specifika 

råd. Om magasinen trots allt vill förmedla något djupare budskap så gör man det gärna med 

ironi och humor för att distansera sig lite från ämnet (Gauntlett 2002:154, 163, 167). Detta 
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illusterar hur man berör och kommunicerar ett ämne utan att egentligen prata om det eller 

uttala det tydligt. Att prata direkt om känslor skulle här kunna uppfattas som feminint.  

Det som är tydligt i Gauntletts studie är att det finns många olika magasin, som uttalat 

vänder sig till olika typer av män, alltså olika maskuliniteter. Producenterna av magasinen har 

uppenbarligen upptäckt att det finns efterfrågan på olika typer av maskulina uttryck på 

marknaden, samtidigt som det kan vara så att medierna själva skapar nya behov. 

Populärkulturen	  är	  en	  viktig	  arena	  för	  neutralisering	  av	  kön	  
Butler beskriver genus som flytande och en tolkning skulle kunna vara att hon önskar göra 

könsrollerna mer neutrala och att vi inte nödvändigtvis måste anamma en av två motsatta 

könsroller. I detta sammanhang skulle det kunna innebära att kön neutraliseras och blir 

androgyna. Butler ser också grammatiken, med hänvisning till Monique Wittig, som ett givet 

område där man kan bekämpa förutfattade meningar om genus. Här kan användningen av det 

nya pronomet ”hen” ses som ett verktyg (Butler 2007:32). 

Även olika former av gränsöverskridande könsidentiteter där typiskt manligt och kvinnligt 

kodade attribut blandas eller parodieras (exempelvis drag) skulle kunna fungera neutrali-

serande. Men sällan accepteras förändringar av samhället i stort, om inte någon först visar 

vägen. Här har populärkulturen en viktig funktion att fylla menar Gauntlett, med hänvisning 

till Butlers exempel på genuspraktik i musik- och filmbranschen (Gauntlett, 2002: 139-140). 

Gauntlett (2002:211) beskriver hur popstjärnor och andra kändisar ofta uppfattas som 

förebilder som inte sällan utmanar stereotyper genom att exempelvis vara gränsöverskridande. 

Då genusrelaterade gränsöverskridanden är ett effektivt medel för att skapa uppmärksamhet så 

kan detta användas effektivt i reklamkampanjer eller annan marknadskommunikation. 

Exempel på detta är reklam för Åhléns och HM. När något kommit till att användas i 

reklamsammanhang innebär det att det inte längre är så kontroversiellt, utan ett tecken på att 

rådande hegemonier håller på att utmanas på allvar. 

4.	  Metod	  

4.1	  Intervjustudie	  
Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie bestående av en fokusgruppintervju och två 

individuella intervjuer eftersom syftet med studien är att studera resonemang och interaktion. 

Därför anser vi att en kvalitativ ansats är mest relevant i detta sammanhang. Vårt syfte är att 

få en uppfattning om en viss situation och ett visst fenomen och inte ett representativt resultat 

över hur alla män tycker om vår frågeställning. Vi har valt att genomföra en fokusgrupp-

intervju och två individuella intervjuer. Vi menar att dessa två intervjuformer är relevanta 



Helena Bäckstrand och Lars Törngren 
 

 12 

eftersom vi velat undersöka hur män samtalar om hälsa, men också för att få ett mer nyanserat 

empiriskt material. Detta även med tanke på att vi totalt sett har ett litet urval. Skälet till att 

båda metoderna användes var för att skapa en metodtriangulering, vilket innebär att man 

använder sig av flera metoder för att belysa frågeställningen. Vi har valt den semistruktu-

rerade intervjun för att få med vissa specifika frågor men samtidigt valt att ställa öppna frågor 

och låta respondenterna tala fritt. Genom en flexibel samtalsform försökte vi skapa en bekväm 

diskussionsmiljö, både för oss som samtalsledare och för respondenterna (Østbye m. fl. 

2003:104).  

4.2	  Fokusgruppintervju	  
Vi har valt att genomföra en fokusgruppintervju, då vi ville få en uppfattning om främst 

värderingar, föreställningar och uppfattningar om hur maskulin hegemoni gestaltar sig och 

manifesteras i vår fokusgrupp och hur man samtalade kring det som vi uppfattade dikotomin 

man respektive kvinna. Vi har ansett att denna metod är lämplig för att få inblick i sociala 

relationer mellan män i en samtalssituation, sätt att samtala och begreppsuppfattning om 

manligt respektive kvinnligt gällande hälsofrågor hos respondenterna. Det skulle vara svårt att 

få denna information på annat sätt, exempelvis individuella intervjuer (Østbye m. fl. 

2003:101). Genom diskussionen har vi kunnat fånga upp attityder och uppfattningar, men 

även hur deltagarna i gruppen interagerat. Larsson menar att fokusgruppintervjuer är lämpliga 

just för det ändamålet (Larsson, 2010:80). Som Østbye m. fl. konstaterar är en fördel med en 

gruppintervju att samtalet kan utvecklas så att forskarna får kunskap de annars inte kunnat 

åtnjuta, där exempelvis individuella intervjuer inte gett samma resultat (Østbye m. fl. 

2003:103). Respondenterna i fokusgruppintervjun var följande: J: 58 år, kaféägare; A: 50 år, 

egen företagare inom IT; T: 57, jobbar i sportaffär. Tidigare egen företagare, samt verksam 

inom restaurangbranschen; L: 52, art director, tidigare egen företagare inom reklam. 

4.3	  Individuella	  intervjuer	  
Som komplement till vår gruppintervju så har vi dessutom genomfört två individuella 

intervjuer. Vi ville även få med åsikter från personer ur en yngre målgrupp. Därför 

kompletterade vi med två individuella intervjuer, med en man som var 42 år samt en man på 

45 år. Skälet till detta var att jämföra om det eventuellt fanns någon skillnad i hur man 

uppfattade kampanjerna beroende på ålder. Larsson ger exempel på hur man i studier haft tre 

separata grupper med homogen sammansättning utifrån föreställningen att internetanvändare 

skiljer sig åt beroende på ålder (Larsson, 2010:82). De individuella intervjuerna har skiljt sig 

från gruppintervjun genom antalet personer, men också genom att respondenterna i de 
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enskilda intervjuerna varit yngre, samt att en av dem arbetar inom gymbranschen. Den 

sistnämnda personen är relevant, förutom ålder, genom att denne dagligen konfronteras med 

attityder till hälsofrågor i sitt arbete. Respondenterna som intervjuades individuellt var G: 45, 

egen företagare inom gymbranschen samt F: 42, anställd på försäkringsbolag. 

Kampanjmaterial	  och	  avgränsningar	  
Vi har valt att som utgångspunkt för samtalet använda årets två kampanjfilmer för Mustasch-

kampen. Materialet har fungerat som verktyg för att åstadkomma samtal om manlig hälsa i 

fokusgruppintervjun. 

4.4	  Genomförande	  	  
Vi har genomfört vår fokusgruppintervju tillsammans med visning av kampanjfilmer från 

Mustaschkampen som diskussionsunderlag (se bilaga 1). Filmerna har också varit ett verktyg 

för att få våra respondenter att tala om hälsofrågor. Fokusgruppintervjun genomfördes i en 

neutral samlingslokal med tillgång till storbildsskärm och projektor. Efter en inledande 

presentation från uppsatsskribenterna, fick var och en av deltagarna berätta kort om sig själva 

och sin bakgrund, för att deltagarna skulle veta lite mer om varandra samt för att få en 

mjukare start på gruppintervjun. 

Därefter vidtog ett samtal om erfarenheter av cancer i allmänhet och prostatacancer i 

synnerhet, för att förbereda deltagarna för de kommande frågorna och få in tankarna på 

hälsoområdet. Sedan visades filmerna i tur och ordning. Efter respektive film diskuterades 

innehållet utifrån vissa förberedda frågor, men även andra ämnen berördes allteftersom de 

kom upp. Intervjun spelades in för senare transkribering. 

Under samtalet använde vi oss av olika typer av frågor för att få igång samtalet. Som 

Inledande fråga männens relation till cancer i allmänhet och prostatacancer i synnerhet.  

Vi använde sedan uppföljningsfrågor, (”Kan du utveckla?”), sonderande frågor (”har du 

funderat över vad detta innebär?”), specificerande frågor (”hur reagerade du då?”), direkta 

frågor (”nya detaljerade frågor”) och tolkande frågor (”menar du då att…?”). Se även bilaga 2. 

Nedteckning	  av	  de	  första	  samlade	  intrycken 

Efter fokusgruppintervjun skrev vi ner våra samlade intryck i ett dokument för att bilda oss en 

allmän uppfattning om vad som sades och vilka viktiga trådar som fanns.  

Transkribering 

Det inspelade materialet överfördes till dator och omvandlades till en mp3-fil. Utifrån denna 
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transkriberades samtalet från fokusgruppintervjun mening för mening. Varje uttalande 

kopplades till den bokstavsbeteckning som respektive deltagare tilldelats. 

Tematisering 

Efter transkriberingen tematiserades de olika samtalsavsnitten och grupperades efter dessa 

teman. Här är vi givetvis medvetna om att tematiseringen är gjord utifrån vår tolkning. En 

annan forskare skulle kunna göra en annan tolkning och tematisera materialet annorlunda. 

Med nödvändighet sker också ett urval, då alla citat inte är möjliga att ta med i uppsatsen. Vi 

har även redigerat vissa citat för att minska omfånget. Borttagen text är markerad med 

hakparantes och tre punkter. För att förtydliga har vi på vissa ställen lagt till något ord. Detta 

ord är då omslutet av hakparanteser. Tematiseringen gjordes med utgångspunkt från vår 

forskningsfråga och med utgångspunkt från de teorier vi använder.  

4.5	  Urvalsgrupp	  
Respondenterna valdes genom ett typurval, vilket Larsson (2010:61) anser vara lämpligt när 

man vill hitta personer som representerar något karakteristiskt, samt utifrån en förfrågan om 

de var intresserade av att delta. De som intervjuades var 4 män i åldrarna 50-57 år. Vi valde 

respondenter som tillhörde målgruppen för kampanjen och för PSA-test, dvs män över 45 år. 

Vår önskan har varit att få en så homogen grupp som möjligt avseende ålder och kön, då 

Larsson menar att det ger bättre närhet mellan de samtalande (Larsson, 2010:81). Vi såg det 

också som en fördel att männen var ytligt bekanta med varandra eftersom vi antog att 

respondenterna då skulle känna sig mer bekväma i situationen och att det skulle påverka 

stämningen positivt. 

Vårt syfte är att specifikt undersöka den grupp vi har valt ut utifrån de variabler vi hade 

tillgängliga. Vi hämtade även in uppgifter om yrke och bostadsort. Således har vi utgått från 

kön, ålder, bostadsort och sysselsättning. Vi ansåg att dessa demografiska variabler var 

tillräckliga för att få en viss uppfattning av omgivande faktorer som skulle kunna påverka 

resultatet av intervjustudien. 

4.6	  Etiskt	  perspektiv	  
Ur ett etiskt perspektiv såg vi vårt upplägg som mindre problematiskt, då de privata detaljer 

som avslöjades inom gruppen kändes rimliga att dela med sig av genom att männen kände 

varandra något sedan tidigare. Enligt god forskningssed (Vetenskapsrådet) är det viktigt att 

hantera personuppgifter och namn konfidentiellt för att bevara respondentens integritet och 

rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv. För att våra respondenter inte ska kunna identifieras av 

läsare av uppsatsen, har vi därför anonymiserat dem i texten. Vi såg en viss risk att 
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respondenterna, genom att de var bekanta sedan tidigare, skulle kunna känna sig alltför 

bekväma och därför skulle kunna tappa fokus. Genom försiktig vägledning från vår sida, 

hände inte detta i någon större utsträckning. 

4.7	  Kritisk	  reflektion	  
Eventuell kritik mot en fokusgruppintervju kan vara att vissa deltagare kanske inte säger vad 

de tycker, eller är helt tysta i perioder, på grund av grupptryck eller att man är obekväm. Vissa 

frågor kanske skämtas bort (Larsson, 2010:85). Vi har försökt vinnlägga oss om att skapa en 

miljö där respondenterna skulle känna sig trygga att prata. Vi har även varit medvetna om 

problemet att diskussionerna skulle kunna komma långt från ämnet. Men ibland kan denna 

typ av samtal säga en hel del om personernas attityd och uppfattning. Ett alternativ eller 

komplement till en intervju skulle kunna vara en deltagande observerande etnografisk studie  

där vi själva hade kunnat delta i ett lämpligt arrangemang. På grund av svårighet att få 

tillgång till ett lämpligt sammanhang så fanns inte den möjligheten. 

Vårt val av metod innebär att vi tar på oss en roll som uttolkare av samtalets innehåll och 

de normativa positioner som kommer till uttryck där. Vi är medvetna om att vi gör en 

tolkning, och att någon annan kunnat göra en annan tolkning. Våra tolkningar har teorierna 

från Butler (2007) och Connell (2003, 2008) som klangbotten. 

Genom vår metod har vi fått kunskap om hur olika maskuliniteter kommer till uttryck inom 

ramen för ett samtal. Därigenom har vi kunnat besvara våra frågeställningar och se hur 

männen i vår studie skapar och upprätthåller genus i den sociala interaktionen. 

Till vår fokusgrupp har vi valt gjort ett typurval som också är en typ av strategiskt urval. Vi 

ansåg att männen var representativa för den målgrupp som kampanjen huvudsakligen riktade 

sig till. De intervjuade männen är representativa på så vis att de inte systematiskt skiljer sig åt 

från andra män i Sverige. Därför har vi grund att tro att resultaten är generaliserbara 

(Esaiasson m. fl. 2004:183). Man kan därmed förmoda att dessa män inte är ensamma om sitt 

förhållningssätt. Genom sin ålder, kön, samhällsklass och heteronormativitet, menar vi att 

männen är representativa i ett större perspektiv. De delar alltså egenskaper som är typiska för 

det stora flertalet män i Sverige med samma ålder. Därför kan studien ge en inblick i vilka 

tankar och attityder som kan finnas hos män i stort, gällande hälsofrågor och maskulinitet. 

Här behövs dock ytterligare forskning för att bredda bilden av maskulina uttryck. 

5.	  Resultat	  och	  analys	  
I det här kapitlet väver vi samman våra empiriska resultat och analysen av denna, med hjälp 

av de teorier som vi redogjort för i teoriavsnittet. Vi har delat upp analysen i underrubriker 
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som är betecknande för de teman som vi såg under både gruppsamtalet och de individuella 

intervjuerna. 

5.1	  Läkarna	  är	  rädda	  för	  att	  hypokondrikerna	  ska	  springa	  ner	  dom	  fullständigt	  
I det följande samtalet verkar det finnas en föreställning om att manlighet innebär att inte 

besöka läkaren ”i onödan”. Samtidigt finns en oro för att det faktiskt är något man borde göra, 

så att man får reda på om det finns problem innan det är för sent. Här ser vi den ambivalens 

som Connell menar har att göra med multipla maskuliniteter och personernas positionerande 

till dessa (Connell 2008:72, 95, 114). Vi ser respondenternas agerande som en ständig för-

handling mellan genusuttrycket och normen. Butler (2007:68) menar att logiken i en persons 

agerande inte karakteriserar personligheten, utan istället tydliggör socialt upprättade normer. 

 
L: För några år sen så fick jag lite konstiga känningar, [så jag] kollade mig. Det var inga 
problem, det såg skitbra ut [...] [Läkaren] sa att om tre år är det läge [att kolla igen]. 
T: Jag tror det är bra att vara lite pragmatisk och lite kärv, det är bara att göra det, liksom. 
A: Det är lite grann som att gå till tandläkaren. 
T: [Men] jag är mer av en akutvårdsmänniska, jag kollar ingenting. Oj, där bröt jag benet, 
ja då får jag väl fixa det. Men jag har också ångest liksom [...] Men inte så mycket att jag 
försöker täcka upp mig. 
J: Jo, man har väl tänkt att man borde ju gå och kolla sig. Jag har ju aldrig varit sjuk, jag 
har aldrig spenderat en natt på sjukhus och har haft turen att vara frisk. [...]  

 
Respondenten J berättar sedan att han besökte läkare för att han upplevde vissa problem. I 

samband med detta frågade han läkaren om han borde ha kontrollerat hälsan tidigare. 

 
J: [...] Nej, det ska du inte göra, för då får du bara reda på en massa grejer som du inte vill 
ha reda på. Det tyckte jag var en mycket märklig kommentar. [...] Egentligen borde jag ha 
gått för länge sen. [...] om man bara går när [nåt] inte stämmer, då är det kanske för sent. 
I: Vad menade läkaren där? 
J: [...] Han skulle vara lite kul och lite slängig. 
T: De läser bara åtta poäng medkänsla på läkarutbildningen, det är nåt sånt. 
J: Jag hade ju högt blodtryck, visade det sig. Och det hade jag ju inte fått reda på annars. 
T: När jag var hos läkaren så sa han att du är inte en kille som springer här ofta. [...] Det är 
bra, sa han. Det är bra att inte springa här för mycket. 
A: Det är ju det dom är rädda för, läkarna. Att det är en massa hypokondriker som kommer 
att springa ner dom fullständigt. 
T: Alla som sitter och gör självanalyser på internet, det är ju livsfarligt. [...] Folk kommer 
med plocklistor till läkaren, jag vill ha den medicinen för min svåger säger att den är bra. 

 
Detta kan man relatera till studien av Sloan m. fl. (2009:790-791). Trots att deltagarna i den 

rekryterats för sin hälsosamma livsstil, var det få som medgav att de var direkt engagerade i 
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sin egen hälsa. Det uttrycks en motvillighet mot att besöka läkaren. Dessutom framkommer 

att det ses som feminint att besöka sjukvården på ett ”överdrivet” sätt. En intervjuperson 

menar att kvinnor ser det som en social aktivitet att besöka läkaren. Jämför med uttalandet 

ovan om ”hypokondriker som kommer att springa ner” läkarna.  

Detta ser vi som ett exempel på att den maskulina identiteten skapas och bekräftas genom 

agerande, alltså genom performativitet. Det är handlingarna som gör könet (Butler 2007:78). 

Männen i vår studie behöver få en yttre indikation för att agera. En underliggande oro för 

cancer verkar finnas, men som hanteras genom bortträngning så länge det går.  

Att externalisera problemet (vilket innebär ett utlopp av den egna personens uttryck till 

andra)	  kan göra det hela mindre ångestladdat. Flera av männen har trott att de ska bli kallade 

för undersökning. Nästan alla gillar idén med regelbunden kontroll, där någon utomstående 

har bestämt att det är dags, ”det är bara att göra det”. När man inser att det finns ett problem 

som man måste göra något åt, så gör man det, vilket exemplifierar begreppet agens. Att 

manlighet manifesteras i handling och fysisk aktivitet kan vara positivt, men innebär också en 

sårbarhet mot sjukdom och åldrande (Connell 2008:95). På frågan om man skulle göra provet 

om man blev kallad säger sig männen vara positiva. En av männen föreslår, med viss ironi, att 

erbjuda ett paket med kombinerad bilprovning och psa-test. 

 
T: Som en måstegrej? Javisst. 
L: Ja, det är väl klart. 
T: Man [skulle kunna] göra [provet] samtidigt som man besiktar bilen. (Skratt) 
J: Det är nog många som inte skulle besikta bilen då, som inte vågar. 
L: [Och] byta batteri i brandvarnarna också. Så [gör man alla] såna jobbiga grejer samtidigt. 
A: Det hade varit bra om det hade funnits där, men jag har ju inte varit och gjort det ännu. 
L: Jag har gjort det, men [min fru har] sparkat dit mig [...]. 
J: Ja, känner man sig frisk i övrigt så, varför ska jag gå till läkaren då. 

 
En av respondenterna i studien av Sloan m. fl. (2009:791) säger också att det är nog en del av 

det maskulina, man vill stå sig i konkurrensen, jag har tur, jag är frisk. Här ser man också 

paralleller till vår egen intervju ovan (”det såg skitbra ut”,”jag har haft turen att vara frisk”). 

Att manifestera sin maskulinitet på detta sätt kan ses som ett uttryck för den upprepning av 

handlingar som Butler menar behövs för att ständigt underbygga en i grunden instabil 

identitet (Butler 2007:219). Att det kan anses som omanligt att erkänna sin egen sårbarhet tas 

upp av Gough gällande studien av Men's Health. När en artikel handlar om prostatacancer 

utifrån den drabbades perspektiv, är det en kvinna som berättar om sin man. Som om en man 

helt enkelt inte kan tänkas berätta en sådan historia om sig själv (Gough 2006:2480). 
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Att det inte är ett manligt beteende att ”springa hos läkaren” tas också upp av respondenten 

G, som intervjuades individuellt.  

 
G: [...] Jag tycker att vi killar glöms bort när det kommer till hälsa. Jag vet inte, men jag 
tror inte att vi springer ner vårdcentralerna precis. Nu har du varit hemma en hel vecka, nu 
får du gå och prata med doktorn (från hustrun). Vi är ju inte... Tjejer är mer kropps-
medvetna på nåt sätt. När man är dålig, går man till doktorn. Medan killar är mer, äh, det 
här går över. Tills det är försent. 
 

Inte heller respondent F (som är 42 år) som också intervjuades individuellt, ansåg att det fanns 

någon anledning att tänka på sitt hälsotillstånd om det inte fanns en tydlig anledning till det. 

Varför ska man tänka på något som inte är ett bekymmer? 

 
F: […] Nej det måste jag säga, att den risken är inget jag går och oroar mig för, kanske har 
det med min ålder att göra. När du är 50 plus, då ska du gå och kolla dig. Det är långt fram, 
inget jag behöver tänka på nu. Jag kom att tänka på om det inte är en sådan manlig grej, vi 
pratar inte om sjukdomar… 
I: […] Varför? 
F: […] Vi pratar inte om sjukdomar, mina vänner och min familj…, Nä, det gör vi inte. I 
min familj har det inte funnits sjukdomar, Det spelar klart in… Jag har inte haft anledning 
att prata om prostatacancer. Jag kan säga så, att, det är inte så att jag stannar upp vid den 
frågan och tänker så mycket […] det blir nästan bara jobbigt och det är inte kul att prata 
om, då stänger jag av och gör någonting annat…  
 

Sammanfattningsvis ser vi ett antal beteenden som är förankrade i den hegemoniska 

maskuliniteten: Män är friska och starka (vilket bevisas av att de inte ”springer hos läkaren” 

alltför ofta), män är inte hypokondriker som känner efter hela tiden, män är 

handlingsinriktade och gör något åt saken när det väl finns ett definierbart problem, på samma 

sätt som en maskin som har gått sönder. Enligt samma hegemoniska utgångspunkt är det 

viktigt för män att känna att de har kontroll, att de vet bäst och att de är angelägna om sin 

agens, eller handlingsförmåga. Ovanstående attityder kan ses som ett uttryck för en maskulin 

genusidentitet. Med utgångspunkt i en dikotomi och Butlers heterosexuella matris, kan det 

som definieras som feminint kodat genus aldrig vara maskulint och tvärtom (Butler 2007:67-

68, 236). 

5.2	  Pratar	  du	  prostatacancer	  på	  krogen	  så	  får	  du	  inte	  vara	  med	  nästa	  gång	  
Under en sekvens av fokusgruppintervjun kommer respondenterna in på ämnen som huruvida 

män alls talar om sjukdomar, om de talar om känslor och vilka ämnen man pratar om i grupp. 
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A: Det är ju inte så att fem killar går ut och tar en öl och så börjar man med att prata om 
psa-prov. [Kvinnor] kanske kan diskutera mammografin, att den gick rätt bra idag faktiskt. 
J: Men det är tradition. Man har vissa givna samtalsämnen i sin krets. Om det nu är sport 
eller musik. Medan kvinnor har andra givna samtalsämnen. Skulle jag då plötsligt snacka 
om cancer... 
A: Då får du inte vara med nästa gång. 
J: Varför pratar du om det, liksom. Man tänker inte i de banorna helt enkelt. 
 

I den individuella intervjun med F framkom det att han själv hade varit den som tagit upp ett 

känsligt ämne där han talade om något hälsorelaterat. Han hade alltså varit den som brutit mot 

en norm och fick ingen bra respons på detta. 

 
F: […] Jag har faktiskt råkat ut för [...], att när jag som tog upp en grej…när jag inte mådde 
så bra. Vi var en grupp, det var familj och vänner… och man låtsades som att det 
regnade… man blev nog lite paff… 
I: […] ok.... 
F: […] Det var bara män… det var en manlig grej jag tog upp [...], kanske var det så att 
vissa kände igen sig… och man behöver ju inte vara en dålig vän bara för att… vissa klarar 
ju inte av att höra när någon annan inte mår bra… 

 

När diskussionen kommer in på vilka samtalsämnen som är tänkbara i manliga sällskap blir 

det tydligt att det finns en överenskommelse om vilka ämnen som är gångbara. Utifrån 

Butlers tankar om performativitet, kan man tänka sig att det, liksom i en teaterpjäs, finns en 

bestämd rolluppsättning. Rollerna är definierade i manuskriptet, men skådespelarna har ändå 

ett visst mått av tolkningsmöjlighet när det gäller rollfigurens framställning. Det finns dock 

skarpa gränser för skådespelarnas handlingsutrymme. Identiteten skapas och uttrycks inom 

ramen för den rådande normen, genom upprepningar av accepterade handlingar (Butler 

2007:78, 219). Genom att ansluta sig till gruppen ”vi män”, markeras ett avstånd till 

gruppen ”kvinnor”. Den identitet som skapas är en av flera möjliga och är föremål för 

omformande. Den är också beroende av social interaktion med omgivningen. Beskrivningen 

ovan kan ses som exempel på hur Connell menar att identiteten uttrycks genom samspelet 

mellan personligheten, sociala relationer och praktiska situationer (Connell 2008:79, 107). 

Om man inte håller sig till sin tilldelade roll får det konsekvenser. Butler konstaterar att 

priset kan vara högt för att bryta mot genusnormen. Men normen kan också påverkas genom 

att samhället förändras (Butler 2007:218, Connell 2008:54). 
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5.3	  Mer	  humor	  och	  gör	  mig	  gärna	  lite	  upprörd!	  
Våra respondenters reaktioner på mustaschkampens kampanjfilmer (se bilaga 1, film 1) är 

motsägelsefulla. Ett förslag från respondenterna är att tona ner budskapet och låta det bäddas 

in i humor eller ironi. Samtidigt föreslås att avsändaren istället ska ta i ordentligt, på gränsen 

till skräckpropaganda. Männen i vår intervjustudie vill gärna framstå som skojiga, men också 

de som ”klarar av” att se motbjudande bilder. De tävlar nästan om att berätta de värsta 

historierna. Den sociala praktiken innebär en ständigt pågående förhandling mellan 

idealbilden av mannen och det egna genusuttrycket. Här ser vi en kontinuerlig växelverkan 

mellan självbilden och hur den reflekteras i omgivningens normer och förväntningar (Connell 

2008:62-63). Denna motsägelsefullhet framkommer också i studien av Men's Health där män 

å ena sidan framställs som problemfokuserade och rationella, men beskrivs samtidigt som 

ovilliga att besöka sin läkare för att kontrollera hälsan (Gough 2006:2480-2481). 

 
T: Det är svårt med sjukdom och reklam. Man måste hålla en viss nivå, annars blir det 
pajas av det. [...] så ska man hålla en viss klinisk ton samtidigt som man ska vara lite varm, 
lite svartvit sepia. Man kan ju inte köra tjosan hoppsan. 
L: [...] Det här tilltalade inte mig, även om det var proffsigt. 
T: Det är som en jättevacker kaka och sen när man biter i den, jävlar vad äckligt det här 
smakar. [...]. Man kanske skulle använda det greppet mer, bara pang, så här ser din prostata 
ut. [...] Mera såna hard facts, liksom.. 

 

Respondenten A föreslår ett annat grepp, och menar att humor kan vara ett kraftfullt grepp. 

Enligt J kräver det allvarliga ämnet en allvarlig ton, ska humor användas krävs mycket 

fingertoppskänsla. Respondenten T efterfrågar mer ironi, alternativt att vara mycket direkt 

och rakt på sak. Respondenten A hakar på och föreslår: 

 
A: En stor jävla svart cancerfylld prostata, typ. Lite operationsbilder. 
I: Mer skräckpropaganda? 
T: Ni kommer ihåg den här killen [...], han har rökt i 40 år, han dog igår, här är hans lungor. 
L: I Thailand, på cigarettpaketen där har de bilder där halva munnen är helt borta. [...] Det 
är såna groteska bilder. [...] den här snubben han har rökt några paket. 

 
Här finns en åsiktsskillnad i gruppen. Respondenten J säger sig bli påverkad av skräck-

propaganda och berättar en anekdot från skoltiden om en pjäs som beskrev faran med att röka. 

J beskriver sig själv som förnuftig och tog till sig budskapet. Här uttrycker J en maskulin 

hållning som inte riktigt delas av de övriga. Connell (2008:71) menar att vi måste vara 

medvetna om att det finns flera maskuliniteter, men också om relationerna mellan dem. 
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Relationer som skapas genom exempelvis inkluderande och uteslutning. Även Gough 

konstaterar i sin studie av Men's Health att den hegemoniska maskuliniteten framställs som 

ansvarig för mäns sämre hälsa och att denna hegemoni omsluter alla män (Gough 2006:2480). 

Ett sådant synsätt bortser helt ifrån eventuella skillnader mellan olika maskulina uttryck. 

Vissa kulturella genusformer betraktas som mer ”riktiga” och kan därmed befästa sin 

hegemoni (en ”riktig man” och en ”naturlig kvinna”). Om det kvinnliga är att vara känslig och 

uppmärksam på omgivningen, så blir det manliga att tåla tuffa tag, inte bry sig, inte låta sig 

påverkas, utan att veta bäst själv. Respondenterna uttrycker vid flera tillfällen en ambivalens, 

kanske beroende på en inneboende konflikt mellan en gammaldags maskulinitet och en mer 

modern manlighet. Vad vi uppfattar är det performativa uttrycket (Butler 2007:87, 218, 236). 

Detta ständiga förhandlande med och omförhandlande av maskuliniteten kan vi koppla till 

Connells tankar om de multipla maskuliniteterna (Connell 2008:71-72). Det är troligen 

förklaringen till det vi ser i form av kluvenhet i attityderna till hälsa i vår intervjustudie.  

5.4	  Så	  lättköpta	  är	  vi	  inte	  
Reaktionen på den andra kampanjfilmen (se bilaga 1) är en viss distanserad ironi, tillsammans 

med irritation över att bilderna visar relativt unga kvinnor. Detta är ett exempel på hur man 

kan skapa reaktion genom att med performativitet bryta mot det normativa genusmönstret 

med en ”fysisk stil” och ett agerande som ger en ”dramatisk och tillfällig menings-

konstruktion” (Butler 2007:218). 

 
T: Här försöker man skoja till det lite, oh vad corny och kul, en tjej med mustasch. Det 
skulle ju varit äldre kvinnor, i samma riskgrupp som vi är, med mustasch. Då hade det 
landat lite bättre. Vanliga tjejer som är femtio plus. Med enorma mustascher. 
A: Jag tycker det här som vi ser nu blir helt fel. Dels två fotomodeller, hon och den andra. 
Lill Lindfors stack ut lite grann. 
J: Man reagerar ju mer. Man känner igen ansiktena och så ser de inte ut som de brukar. 
L: Men du sabbade det lite (vänd mot T), för de är ju jävligt unga. 
T: Ja, Lill Lindfors är ju med där som ett alibi. [...] Men den här har jag sett innan. 
A: Det kan ju vara [på grund av] fotomodellerna, förresten [som bilderna känns igen]. 
I: Hade det kunnat vara en anonym kvinna med mustasch också? 
A: Jag skulle säga att det är bättre. Jag tycker att det här faller på [...] supermodellen.... 
L: Emma Sjöberg. 
A: Jag ser budskapet så här: här kan vi alla göra någonting, även vi kvinnor ska hjälpa till. 
J: Man reagerar ju mer på att det är kvinnor, eftersom de [i vanliga fall] inte har mustasch. 
Där tycker jag att det är en poäng att ha kändisar, för de vet man ju hur de ser ut. Och nu 
såg de inte ut som de brukar. Hade det varit vem som helst så vet man ju inte hur de ser ut. 
T: I och med att det kommer en kvinna in gällande ett manligt problem, så blir det en liten 
vägg däremellan som gör att man slappnar av lite som man. 
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Respondenten F reagerar instinktivt på att han upplever att något är ”fel” med att kvinnor har 

mustasch. Han blir tydligt provocerad, men säger sig ändå förstå varför man i kampanjen 

väljer denna ansats. 

 
F: […]…men just kvinnor i mustasch som ska visa att de sympatiserar med oss män… ska 
vi män ha på oss lösbröst för att visa att vi sympatiserar med kvinnors bröstcancer… eller 
jag kanske övertolkar..? 
I: […] Hur tänker du då? 
F: Just att det är kvinnor med mustasch... Jag har lite svårt att ta det till mig… det har ju 
inte kvinnor normalt… jag känner bara då… jaha… nä, jag tar det inte riktigt till mig… 
F: […] …för att kvinnorna har mustascher… men jag förstår syftet med att sympatisera 
med männen… 

 
Här finns hos flera av männen en strävan att protestera mot vad man uppfattar som att ”ge 

männen vad de vill ha”, det vill säga kvinnlig fägring. Det är som om man vill säga att ”så 

lättköpta är vi inte”. Här motsätter man sig alltså den hegemoniska maskuliniteten, åtminstone 

om man tänker sig denna som promiskuös (mannen som gör sexuella erövringar, gärna av 

yngre kvinnor). Respondenten J har ett mer pragmatiskt förhållningssätt och ser poängen med 

kändisar i sammanhanget (då de skapar uppmärksamhet och igenkänning). Även här kan man 

koppla förhållningssätten till olika maskuliniteter, där våra respondenter intar till vissa delar 

olika hållning (Connell 2008:71-72). Alla är dock överens om att det är ett brott mot genus-

normen att kvinnorna har mustasch. Butler utvecklar ett resonemang om dragshow, som hon 

menar tydliggör hur genusstrukturen i sig själv har en imitativ karaktär. Genusidentiteten 

skapar en illusion om ett ursprungligt genus, som de parodiska dragidentiteterna imiterar 

(Butler 2007:216-217). Mustascherna på kvinnorna i Mustaschkampen kan ses som ett uttryck 

för Dragking, en kvinnlig dragartist. 

5.5	  Riktiga	  män	  äter	  inte	  sushi	  
Bland föreställningar om vad som är manligt, respektive kvinnligt kodat genus, finns kosten 

med som en viktig del i vardagen. Från samtalet nedan förstår man att männen vill distansera 

sig från det som uppfattas som ett överdrivet och överkänsligt agerande när det gäller kosten.  

 

A: [...] Plötsligt är ett helt land glutenintoleranta och laktosintoleranta, fast vi inte är det. 
[...] Fast vi inte är glutenintolertanta, fasen vad vi äter glutenfritt. 
I: Hur kan en sån diskussion gå, när man tar upp det? 
A: Den är ju kopplad direkt till träning och hälsa, åt det hållet så att säga. 
I: Och då är det mer okej att prata om? 
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A: Då är det mer okej, men [...] det inte är så jäkla roligt att prata om vad man äter [...] 
T: Nu är det till och med trendigt att inte äta gluten. 
A: Ja, det är lite fräckt att vara glutenintolerant. 

 

Här verkar det finnas en negativ uppfattning om överdrivet diskuterande om kost och 

hälsoeffekter. Attityden påminner om den gällande att ”springa hos vårdcentralen” från 

tidigare citat. Butler menar att hur genus uttrycks beror på den situation som den sociala 

relationen innebär (Butler 2007:60). I citatet ovan menar vi att genus skapas genom att ta 

avstånd från diskuterandet av gluten och laktos. 

I studien av Sloan m. fl. (2009) framkommer följande, vid en fråga om det är maskulint att 

bry sig om sin hälsa: ”Att fundera kring kosten skulle nog betraktas mer som en feminin grej. 

Jag antar att det kan ha att göra med kroppsideal för kvinnor.” Som skäl att äta mer hälsosamt 

eller att vara måttlig med alkohol anges istället förmågan att gör självständiga, rationella val 

och förmågan att ha kontroll över situationen och sin kropp (Sloan m. fl. 2009:793-796). 

Matrelaterade skillnader mellan könen beskrivs längre fram i samma studie, där kvinnorna 

regelmässigt uppgav ett mer hälsoinriktat val av mat. Gough (2007, refererad i Sloan m. fl. 

2009) menar att representationen i media förstärker den traditionella kostpreferensen för män 

och trivialiserar samtidigt mäns intresse för mer hälsosam mat. 

Helena Sandberg konstaterar i artikeln Medier som arena för hälsokommunikation (2005) 

att både populärpress och tv nischar sig mot hälsa och livsstil. Hon menar dock att studier 

visar att maten som tillagas i teve sällan är hälsosam. I artiklarna med medicinskt perspektiv 

är det träning som sägs vara lösningen, inte ändrad kost. I artiklar med kosmetiskt perspektiv 

däremot, handlar det mycket om kost. Enligt Sandberg finns en tydlig genusskillnad, kvinnor 

går ner i vikt för att behaga omgivningen, män för sin egen skull (Sandberg 2005). 

Med fortsatt koppling till träning och hälsa kommer här citat från respondenten G ur den 

individuella intervjun: 

 
G: [...] Vi har kvinnor som har betydligt bättre hälsa när man kommer upp i åren än herrar.  
I: Kan man koppla det till kvinnorna i mustasch (i kampanjfilm från Mustaschkampen)? 
G: Definitivt. Nu faller det liksom på plats. Jag har sagt det på passen, nu får ni gå hem till 
gubbarna, [...] se till att de tränar, annars får ni det jäkla tråkigt i framtiden. 
I: Hur tror du snacket går hos dem som valt att inte röra sig? 
G: Det är ingen idé och det här är ju ingen plats för mig, det är bara trams. Jag är gammal 
fotbollssspelare. ”Killar kan” väldigt mycket. 
I: Finns det en skillnad i medvetenhet där också tror du? 
G: Oh ja, kvinnor är vana vid att sköta sina kroppar på ett helt annat sätt. 
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Respondenten F i den andra individuella intervjun yttrycker en annan uppfattning om träning. 

För honom är det naturligt och hans inställning påminner mer om G:s beskrivning av kvinnors 

omsorg om sin hälsa. Kanske kan detta vara ett tecken på att den manliga hegemonin håller på 

att förändras. Att både det fysiska och psykiska välbefinnandet är viktigt för yngre män. 

 
F: Jag tränar regelbundet varje vecka… jag tänker på min kost… idag är man mer 
medveten om att man måste sköta sin kropp…andra ser ju att man är tränad också… för 
min del har det betydelse, det har det ju… 

 

Att män generellt tar hand om sina kroppar i mindre utsträckning kan, enligt Donaldson, vara 

ett sätt att anpassa sig till hegemonin (Donaldson, refererad i Connell 2003:57, 59). Som 

Gough konstaterar i sin studie av Men's Health, så framställs det som en hälsorisk enbart 

genom att vara född med manligt kön (Gough 2006:2479). Det är också ett sätt att positionera 

sig i förhållande till Butlers heterosexuella matris (Butler 2007:67-68, 236). Genom att 

ansluta sig till den maskulina hegemonin är man per definition inte feminin. 

Männen i studien från Sloan m. fl. (2009:794-795) vill inte medge att hälsoskäl är orsaken 

till att de bryr sig om vad de äter eller att de undviker alkohol. Istället är det för att kunna 

prestera bättre inom idrott, samt för att bibehålla kontroll och oberoende, vilket underbygger 

deras traditionella maskulinitet. Det förstärker bilden av ambivalens som syns i vår egen 

studie. Som psykoanalytiker konstaterade i början av förra seklet så är genusmönstren inte 

fastlagda från början, utan något vi brottas med hela livet (Connell 2003:158). 

6	  Slutsats	  och	  diskussion	  

6.1	  Slutsats	  
Vår slutsats är att det finns en hegemonisk maskulinitet som vår fokusgrupp ansluter sig till, 

men också att männen i gruppen intog olika roller, med delvis olika maskulinitetsnormer 

(Connell 2008: 72, 95, 114). Genom olika ställningstaganden uttryckte de performativt sin 

genusidentitet, dels beroende på frågeställningen, dels beroende på gruppdynamiken. De 

anpassade sig till varandra, och som vi uppfattade situationen, till ibland motsägelsefulla sätt 

att uttrycka sin maskulinitet. Denna ambivalens ser vi som ett genomgående tema i vår studie. 

Vi uppfattar det också som att männen ansluter sig till den dikotoma uppdelningen i manligt 

respektive kvinnligt, och därmed är färgade av den heterosexuella matrisen (Butler 2007:236, 

69-75). Det som överraskade oss något var den starka reaktionen på att kvinnorna med 

mustasch i en av filmerna var delvis yngre än männen i målgruppen, samt från en av 

respondenterna, att överhuvudtaget avbilda en kvinna med mustasch. 
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6.2	  Diskussion	  
Vi menar att ambivalensen är ett tecken på att samhället är i förändring. Det finns inte bara en, 

utan flera parallella, maskuliniteter. Dessa olika maskuliniteter står ibland i konflikt med 

varandra. Det kan exempelvis handla om den traditionella, mer gammaldags, mansnormen, 

som bryts mot de krav på en modernare man som finns i vår samtid. En man i femtioårsåldern 

bär dock med sig många invanda föreställningar om vad manlighet innebär. Det är inget som 

man ändrar på lättvindigt. Men man står heller inte likgiltig inför den förändrade kravbilden 

från omgivningen. Dessa ansträngningar att både leva upp till en gammaldags mansnorm, en 

mer modern och uppdaterad mansnorm samt sina egna ideal och sin egen personlighet kan 

resultera i sökande och emellanåt i förvirring. Men det öppnar också upp för nya sätt att vara 

man på. En stegvis neutralisering av den dikotoma, tudelade könsnormen skulle kanske ge 

ännu större utrymme för nya, alternativa, manlighetsnormer. Detta skulle kunna normalisera 

mer androgyna genusuttryck i samhället, som skulle kunna göra så att fler känner sig hemma i 

sin genusroll. Ett sätt är att börja med språket och där kan användningen av ordet ”hen” 

bereda väg.  

Normer påverkar våra sociala praktiker, det vill säga vårt sätt att vara. Hur vi agerar i det 

sociala livet och hur vi tar oss an saker i vardagen. Om det finns normer som påverkar mäns 

beteende gällande hälsofrågor, och om dessa normer leder till ett beteende som påverkar mäns 

hälsa negativt, är detta område värdefullt att forska vidare inom. 
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Bilaga	  1:	  Beskrivning	  av	  kampanjfilmerna	  

Film	  1	  
Filmen visar närbilder på män i ålder ca 35-50 år. Bilderna på ansiktena är svartvita och 

beskurna med fokus på ögonen. Bildspråket betonar allvaret, men utan stora åthävor. Musiken 

är lugn och melankolisk. Förutom att varje person med emfas säger ”kampen fortsätter”, så 

finns en blå pratbubbla som visar statistik om hur många som drabbas av prostatacancer. 

Filmen avslutas med en uppmaning att stödja forskningen mot prostatacancer med 100 kr. 

Film	  2	  
Här visas svartvita stillbilder på kvinnor i ålder ca 35 - 55 år. Bilderna har retuscherats så att 

kvinnorna ser ut att ha mustasch. Musiken påminner mycket om den i första filmen, men med 

snabbare tempo och pianot har kombinerats med synth-stråkar. Fortfarande en melankolisk 

ton, men något poppigare. Mellan kvinnobilderna tonas texter in med liknande budskap som i 

filmen med männen. Noterbart är att den blå färgen här drar lite mer åt det lila hållet samt att 

avsändaren är Mustaschkampen och inte Prostatacancerförbundet.  
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Bilaga	  2:	  Intervjuguide	  gruppintervju	  

Fokusgruppintervju	  –	  Förberedelser:	  
! Tematisering: Problematisera ämnet och formulera dess syfte. Röd tråd mellan 

tematisering, frågeställningarna och frågeområdena (delarna) i intervjumanualen. 
! Målgrupp att studera: (Skall motiveras som ändamålsenlig och som tillhör det 

fenomen vi vill studera) 
! Typ av intervju: Fokusgruppintervju 
! Antal personer: 4 st 
! Typ av intervju: Semistrukturerad intervju: temamässigt upplagd och baseras på våra 

frågeställningar, Vi frågar ett flertal konkreta och specificerade frågor med öppna 
frågeställningar som förhoppningsvis ger öppna svar. Vi ska undvika möjlighet till ja 
och nej svar. 

Teorin ska styra intervjuns inriktning 

Olika typer av frågor 

Exempel på Inledande fråga i relation till ett tema: Vilken roll anser ni att medierna bör ha i 

samhället? Eller vad anser du vara en bra nyhet?  

Sedan följer: Uppföljningsfrågor, Kan du beskriva mer om vad som hände… Har du fler 

exempel?, ska jag tolka dig som? Kan du utveckla? (Vad tänkte du då?) 

Sonderande frågor (Har du funderat över detta innebär?) 

Specificerande frågor (Hur reagerade du då?) 

Direkta frågor (Nya detaljerade frågor) och tolkande frågor (menar du då att…?) 

Nya frågor, kotrollfrågor på motstridiga svar? Vi bör vara öppna för att lyssna ordentligt då vi 

kan få nya idéer och tankar om fördjupning på så vis. MEN vi måste avbryta om det svävar ut 

för mycket på ett snyggt sätt.  

Andra sätt att fråga kan vara att be om: Exempel, motiv eller det ideala (vilka är de bästa 

kampanjerna?) 

Hypotetiska frågor (bör användas försiktigt), Kontrastfrågor (vilka är då dåliga nyheter?) 

Lägger fram en idé (jag har hört, vad tycker du om det?) 

Tystnad kan fungera som en följdfråga 

Börja med bakgrundsfrågor och historiska frågor, plantera in känsliga frågeställningar. 

Sedan bör vi fundera på om vi ska använda känsliga frågor – direkt på sak eller närma oss 

dem försiktigt 

Fallgropar: Att styra för mycket eller för litet, att inte någon riktigt få prata färdigt eller få tid 

på sig att utveckla något. Att man som intervjuare inte vågar tränga djupare och under ytan 

ordentligt, med risken att någon får för mycket plats. 
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Namnge personerna med namn och ålder i råmaterialet för att sedan döpa om dem med 

fiktiva benämningar. Exempelvis Man 55 år, entreprenör 

Triangulering i form av andra metoder såsom individuella intervjuer och observationer är en 

teknik som stärker kvaliteten. 

Observationer: 

Det kan vara en god idé att en av oss styr samtalet medans den andra antecknar och observerar. 

Och växla mellan dessa roller.  

Interaktion mellan respondenterna (tonfall, blickar, gester), det icke verbala, motsättningar, 

hur skapas samstämmighet, vad skapar tystnad, är alla bekväma, hur är stämningen 

(avslappnad, nervös, allvarlig, uppsluppen, ser man intervjun på ett seriöst sätt?) Hur är den 

initiala stämningen, förändras den, kommer man in på andra icke relaterade ämnen och i så 

fall varför? Är man koncentrerad? Pratar man med varandra? Pratar man till oss som 

intervjuare? Hur svarar man på frågorna? (direkt, skruvar man på sig, tittar man på andra, 

undviker man frågan?) – Hur kan allt detta relateras till frågorna? 

Vi ska vara så neutrala för ovan som möjligt och exempelvis inte dras med i tystnad eller i en 

alltför uppsluppen stämning. 

 

Specifikt fokusgruppsintervjuer 

! Fokusgruppen kan ses som en datainsamling  
! Studera diskussionen i form av åsikter, tankar och uppfattningar men även 

interaktionen där mening skapas, där argument förs fram och där enighet och oenighet 
skapas. Jagar erfarenheter och utbyte och inspiration om vad någon annan säger. 

! Homogena grupper är bra (ålder, socioekonomiskt, intressen och erfarenheter) och att 
man inte närmare känner varandra. Relativt strukturerat upplägg med en samtalsledare 
och observatör 

! Frågebatteri med fem typer frågor – öppningsfrågor (Göra deltagarna bekanta med 
varandra), Introduktionsfrågor. (introducera ämnet) Övergångsfrågor (närma sig 
kärnan), Nyckelfrågor (det som ska ta mest tid och det som ska handla om två – fem, 
samma som vid personliga intervjuer och Avslutningsfrågor 

Inledning: Vi är två studenter från Lunds universitet som läser Medie- och kommunikations-

vetenskap och vi ska genomföra en studie om kampanjen Mustaschkampen. I kväll ska vi 

prata om och titta på Mustaschkampens kampanjfilmer. Vår tanke är att vi ska samtala om 

hur ni uppfattar filmerna och hur er uppfattning är om cancersjukdomar och hur ni upplever 

att det finns risk att drabbas av cancer (Plantera in ”cancer”). Er medverkan kommer att vara 

helt anonym och era svar kommer inte att kunna kopplas till er som personer. Vi räknar med 

att intervjun tar ca 1 ½ timme, är det ok?   
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Öppningsfråga: Vi kan väl börja med att ni får berätta lite kort om vilka ni är, vad ni gör till 

vardags och kanske lite om era intressen, vad ni gör på er fritid (Plantera in Livsstil och 

eventuellt ställa följdfrågor). 

Övergångsfråga: Vi börjar med en inledande fråga om vilken bild och uppfattning ni har av 

prostatacancer hur tänker ni inför det, om den reella risken, finns den närvarande för er?  

(Här kan vi vända oss till den person som kan tänka sig att börja prata. Vi fortsätter sedan 

med öppna nyfikna följdfrågor exempelvis: Hur känner du inför detta? Vad menar du, kan du 

utveckla just den tanken?) (Tema Hälsa, manlighet och Livsstil, beroende på vad som sägs.) 

Nyckelfrågor: 

Vi visar kampanjfilm ”Männen” Hur uppfattar ni budskapet i kampanjen, vad vill man 

förmedla? (Accepterar man budskapet, hur beskriver man kontexten, språket, tonen, om 

samtiden. Notera hur uppfattningen i gruppen uppnås. Nämns något om männen? (Tema 

manlighet). 

Vi visar kampanjfilm ”Kvinnorna” Hur uppfattar ni budskapet i kampanjen, vad vill man 

förmedla? (Hur ser man på att kvinnor/dessa kvinnor är representerade? Om det inte uttalas 

kan man ställa frågan om hur man ser på att kvinnorna har lösmustasch. Hur uppfattar man 

det budskapet och accepterar man det? Om vi gör en jämförelse mellan dessa båda filmer, 

föredrar ni någon av dem och i så fall varför? Här kan vi få bra information om hur man ser 

på manligt och kvinnligt och i så fall varför man ser det på det viset? Här gäller det att hämta 

så mycket information som det går? Notera hur uppfattningen i gruppen uppnås? (Tema 

manlighet och hälsa.) 

Tillbaka till kampanjen igen. Behöver man en kampanj av detta slaget och varför? 

Möjliga svarsvinklingar: För att vi ska prata om manlig hälsa (samtalsagendan), pengar 

behövs till forskning, sprida kunskap om sjukdomen, att kampanjen inte är så viktig, 

information behövs t ex från andra håll, ex företagshälsovård, vårdcentraler mm. 


