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Abstract 

 

Trots att forskning i västerländska länder visat på en förändring i hur 

unga män uttrycker manlighet och vänskap, så kallad inkluderande 

maskulinitet (Anderson, 2012; McCormack, 2013), så har detta ännu 

inte gjort något större avtryck i svensk maskulinitetssforskning. Denna 

bidrar till detta forskningsfält genom att studera hur maskulinitet 

uttrycks i den svenska ungdomsserien Eagles, med hjälp av en 

textuell-kontextuell-sociohistorisk modell utvecklad av Lindgren 

(2009). Till skillnad från hur unga män framställs i tidigare svensk 

forskning, så uttrycker inte killarna i serien homofobi, de visar 

inkludering mot homosexuella vänner och använder nya sätt att beröra 

varandra. Istället för att skapa sin identitet genom att jämföra sig mot 

kvinnor, homosexuella eller invandrare, så uttrycker karaktärerna sin 

identitet genom sina handlingar och sina sexuella relationer med 

kvinnor. Bilden inte dock inte entydig och i serien finns flera 

beteenden som är mer förenliga med den klassiska bilden av 

hegemonisk maskulinitet. 
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1. Inledning 
 

Fröet till den här uppsatsen såddes för några år sedan när jag var på väg tillbaka till mitt 

arbetsrum från en lektion. Ute i korridoren såg jag några av mina manliga elever sitta på en 

bänk tillsammans, eller rättare sagt de låg tillsammans. Den förste med huvudet i knäet på den 

andre, den andre pillandes i håret på den tredje. 

 Den här bilden fastnade i huvudet på mig. Där och då jag växte upp var det närmast 

otänkbart att killar skulle kunna vara avslappnat fysiska med varandra i en offentlig miljö utan 

att bli betraktade som homosexuella. Fysisk närhet var tillåten om den var ritualiserad, efter 

ett fotbollsmål eller ett lyckat omprov, eller om den utfördes i en tydlig kontext där den 

parodierade homosexualitet, som att jucka mot en kompis eller lägga sig i en ”böghög”. Ärligt 

talat knappt ens då om inte närheten inleddes av en allmänt erkänd alfahanne. Men de här 

killarna verkade helt omedvetna om att de kunde uppfattas som homosexuella, eller så brydde 

de sig inte. Detta fick mig att fundera på om det kunde vara så att killar 2015 spelade efter 

helt andra regler än killar gjorde 2005, alltså bara tio år tidigare. 

 1995 släppte Raewyn Connell (tidigare Robert William Connell) boken Masculinities, som 

utvecklade grunden för begreppet hegemonisk maskulinitet. Begreppet hegemoni hämtades 

från Antonio Gramscis analys av klassrelationer, och begreppet hegemonisk maskulinitet 

syftade till att visa hur en kollektiv, ledande maskulinitet hjälpte till att upprätthålla 

partiarkatet. Denna maskulinitet behövde inte bäras av fysiska personer, utan kunde lika gärna 

vara ideal som filmskådespelare eller fantasifigurer. I kulturen finns inbyggda genusrelationer, 

i europeisk-amerikanska samhällen framför allt heterosexuella mäns överordning och 

homosexuella mäns underordning (Connell, 1995/2008, sid. 115-116). Hegemonisk 

maskulinitet har sedan kom blivit det mest spridda begreppet inom maskulinitetsforskning. På 

senare år har det dock vuxit fram nya begrepp och teorier, såsom det mer allmänna begreppet 

toxisk maskulinitet, men också teorin om inkluderande maskulinitet (Berggren, 2020). 

 Teorin om inkluderande maskulinitet introducerades av forskaren Eric Anderson i boken 

Inclusive Masculinity år 2009, som visade att en ny typ av manlighet höll på att växa fram 

under 2000-talet bland sportande studenter i USA. Dessa sportkillar använde inte glåpord mot 

homosexuella på samma sätt som tidigare studenter, de använde sig inte av homofobt våld och 

de var fysiskt intima på ett sätt som inte skildrats i tidigare forskning. Inkluderande 

maskulinitet presenterades som ett alternativ till teorin om hegemonisk maskulinitet, som 

Anderson (2009/2012, sid. 30-34) inte ansåg kunde förklara dagens maskulinitet på ett 
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rättvisande sätt. Tre år därpå, 2012, släppte Mark McCormack boken The Declining 

Significance of Homophobia, där han diskuterade inkluderande maskulinitet bland 

gymnasiekillar i England. Killarna i studien hade omdefinierat användningen av ”gay” till att 

bli en mer allmän svordom, de var öppet fysiskt intima sinemellan utan rädsla att (miss)förstås 

som homosexuella, och feminina homosexuella killar på skolan stigmatiserades inte utan 

kunde tvärt om bli mycket populära på skolan. 

 Introduktionen av termerna inkluderande maskulinitet (och den underliggande antagandet 

om homohysteri, eller rädsla för att uppfattas som homosexuell) har dock väckt debatt i 

akademiska kretsar, och teorin om inkluderande maskulinitet har fått kritik för att vara 

missvisande (Parent, Batura & Crooks, 2014) och redundant (Negy, 2014). Forskning kring 

inkluderande maskulinitet är ännu i sin linda i Sverige, och Rickard Jonssons bok Blatte 

betyder kompis (2007) och Jesper Fundbergs bok Kom igen gubbar! (2003) verkar fortfarande 

vara bland de mest spridda avhandlingarna kring svenska ungdomars syn på maskulinitet idag. 

Men om maskuliniteten förändrats och blivit mer inkluderande i Sverige, finns det all 

anledning att nyansera eller rentav ifrågasätta relevansen idag av den tidigare forskning som 

finns även i Sverige. 

 År 2019 släpptes första säsongen av serien Eagles på SVT, en svensk serie om 

gymnasieungdomar, kärlek och hockey som utspelar sig i Oskarshamn. Serien ger en möjlighet 

att studera den svenska konstruktionen av manlighet i en sportmiljö och i en skolmiljö, det vill 

säga de två miljöer som tidigare diskuterats i samband med inkluderande maskulinitet. Om det 

finns paralleller mellan den svenska samhällsutvecklingen och de förändringar som observerats 

av Anderson och McCormack borde det gå att pröva deras teori genom sociologiska studier av 

svenska förhållanden, exempelvis i svensk populärkultur. Detta då tv-seriers popularitet skulle 

kunna tolkas som att det finns en acceptans eller förståelse bland ungdomar för den 

maskulinitet som presenteras. 

2. Problemformulering och syfte 
 

I Sverige finns idag få studier som studerar inkluderande maskulinitet och unga svenska 

killars förhållningssätt till varandra. Om det skett en förändring även i Sverige, vilket 

forskningen från USA och Storbritannien antyder kan vara fallet, finns därför en risk att den 

kunskap som förmedlas i skolor och på universitet om hur unga killar gör maskulinitet är både 

inaktuell och möjligen missvisande. Utan att leta länge går det att hitta populärkulturella 

exempel i Sverige där homosexuella inte är i tydlig hegemonisk underordning, exempelvis i 
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serien Karl Fredrik på Österlen eller i Bonde söker fru 2020. Det finns samtidigt inte, till min 

kännedom, mer än en studie (Morris & Anderson, 2015) på hur inkluderande maskulinitet 

eventuellt kommer till uttryck i populärkulturella sammanhang i väst. Det finns studier av 

manliga vänskapsrelationer, så kallad bromance, i populärkultur (se DeAngelis, 2014) samt en 

kritik av antagandet om inkluderande maskulinitet i Bollywoodfilmer (Bhattacharyya, 2020).  

 Syftet med denna studie är att fördjupa den akademiska förståelsen för hur maskulinitet 

kommer till uttryck i svensk populärkultur för ungdomar, sett utifrån den forskning som finns 

kring inkluderande maskulinitet. Detta gör jag genom följande frågeställning:  

 

-  Hur kan det sätt som unga män porträtteras i svensk populärkultur förstås utifrån teorin om 

inkluderande maskulinitet? 

3. Tidigare forskning 
 

Nedan går jag kortfattat igenom den tidigare forskning som finns i Sverige kring maskulinitet 

bland unga män. 

3.1 Svensk forskning kring (inkluderande) maskulinitet 

 

Inkluderande maskulinitet är än så länge en ny teori i Sverige. En sökning på ”inkluderande 

maskulinitet” i LUB Search (2021-06-05) ger två resultat som berör teorin, och ett resultat 

som rör en annan form av inkluderande maskulinitet. Det första resultatet är en 

begreppsöversikt (Berggren, 2020) det andra är en studie om inkluderande maskulinitet bland 

hockeyspelare (Karlsson, 2014) och den tredje handlar om inkluderande lekfullhet bland 

idrottande ungdomar i frikyrkomiljö (Kardemark & Moberg, 2017). 

 Berggrens (2020) artikel sammanfattar utvecklingen av maskulinitetsforskning de senaste 

åren. Berggren tar upp att Connells teori om maskuliniteter och hegemonisk maskulinitet varit 

dominerande till den grad att andra perspektiv ibland inte betraktats som riktig 

maskulinitetsforskning. Teorin används fortfarande, och en förespråkare som lyfts fram är 

James Messerchmidts med boken Hegemonic Masculinity (2018) som diskuterar de olika 

komponenterna av hegemonisk maskulinitet. Nya begrepp har tillkommit på senare år: som 

toxisk maskulinitet (i motsats till hälsosam maskulinitet) och inkluderande maskulinitet. 

Berggren (2020) tar upp att Andersons (2009/2012) teori om inkluderande maskulinitet sätter 

fingret på att hegemonisk maskulinitet inte ger något begrepp för de män som är eller som vill 

vara jämlika. 
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 Karlssons (2014) masteruppsats är den enda studien som prövar inkluderande maskulinitet 

i en svensk kontext. Karlsson följer ett elithockeylag i pojkungdomshockey (15-17 år), och 

genomför där 18 observationstillfällen och fyra intervjuer. I studien konstaterar han att 

juniorhockeylaget består av olika grupperingar, med mer eller mindre ortodoxa/hegemoniska 

maskulinitetsformer, men där individerna med de mest förtryckande formerna av maskulinitet 

inte nödvändigtvis ses som ledare. Två av spelarna i laget uttrycker att det skulle vara konstigt 

om en spelare i laget kom ut som homosexuell, två andra spelare menar istället att de inte 

skulle ha några problem med en homosexuell lagkamrat (Karlsson, 2014, sid. 79-82). 

 Kardemark & Moberg (2017) har gjort en fallstudie av unga män (18-30 år) i en sportslig 

frikyrkomiljö anordnad av KRIK (Kristen Idrottskontakt). Studien behandlar inte 

inkluderande maskulinitet, utan diskuterar istället inkluderande lekfullhet, där sportmiljön hos 

KRIK kännetecknades av glädje och uppmuntran, utan tecken på den tävlingsinriktning och 

aggression som annars kännetecknar sekulära sportsammanhang. I denna alternativa 

sportmiljö kunde de deltagande männen istället uttrycka en annan, mjukare maskulinitet. 

 Betydligt mer forskning finns på området maskulinitet i Sverige. En sökning i LUB Search 

(2021-06-05) på området ”maskulinitet” (på svenska) ger 651 träffar. En sökning i LIBRIS 

(2021-06-05) på avhandlingar om maskulinitet ger 142 resultat. För att försöka välja ut den 

forskning som är mest spridd (och därmed antagligen oftare använd) sorterade jag 

avhandlingarna i LIBRIS efter spridning på antalet bibliotek i Sverige. Därefter valde jag ut 

två avhandlingar som berörde maskulinitet och ungdomar i Sverige: Fundberg, (2003) som 

rankades som nummer ett, och Jonsson (2007) som rankades som nummer fem. 

 Jesper Fundbergs bok Kom igen gubbar! (2003), är en studie som följer pojkfotbollslaget 

Bollinge IF under flera år (från att spelarna går i årskurs 5 till årskurs 8) för att se hur 

maskulinitet skapas i en fotbollsmiljö. Fundberg (2003, sid. 148-149, 163, 184-189) visar hur 

killarna använde ett sexistiskt och homofobt språk lokaliserat till omklädningsrummet, en 

kontext som Fundberg förstår utifrån en hegemonisk maskulinitet. Killarna i studien skapade 

sig själva framför allt genom en sorts icke-identiteter, genom de historier de berättade om 

bögen, kärringen och invandraren. Närhet mellan spelarna var reglerad och ritualiserad; en 

kram på planen tolkades utifrån en fotbollsmall till skillnad från en kram utanför planen som 

tolkades i sexuella termer. 

 Rickard Jonssons bok Blatte betyder kompis (2007) är också en kvalitativ studie, där 

Jonsson följde en grupp (invandrar)ungdomar på en högstadieskola utanför Stockholm i ett år. 

Jonsson (2007, sid. 30-36, 179-185, 197-198) visar hur killarna på skolan behövde styra sitt 

ordval för att inte riskera att uppfattas som ”tjejiga” eller ”bögiga”. Homosexualitet var för 
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dem en (svensk) identitetsmarkör som de distanserade sig från genom sitt sätt att prata. Som 

ett exempel på hur frågan om homosexualitet var laddad svarade flera elever vid en 

diskussion att de skulle ta livet av sig om de kom på att de gillade killar. Homosexualitet 

existerade inte i kompisgruppen annat än som en position de skämtsamt kunde inta. Detta 

öppnade upp möjligheter för att killarna att kunna agera på ett sätt som annars skulle anses 

kvinnligt, exempelvis genom att spegla sig och göra sig fina innan de gick ut till de andra 

killarna i idrottshallen. Killar som var vänner kunde också hålla varandra i handen, röra vid 

varandra utanpå byxfickorna, och dra fingrarna genom varandras hår utan att detta 

uppmärksammas av andra. 

 Värt att nämna är att serien Eagles berörts i tre studentuppsatser tidigare. Elgtberg, Opara 

Granlund & Haglund Wigh (2020) har skrivit om hur män och kvinnor talar i Eagles och hur 

detta hör samman med sterotyper om kön. Niclasdotter & Oledal (2019) har skrivit om hur 

Eagles kan förstås utifrån en hegemonisk position (maskulinitet). Lindberg (2019) i sin tur har 

skrivit om hur Eagles uppvisar traditionellt maskulina drag vilka kan kopplas till en toxisk 

maskulinitet. Gemensamt för dessa tre studier är att ingen av dem berör området inkluderande 

maskulinitet eller huruvida Eagles kan förstås som ett uttryck för en alternativ förståelse till 

hegemonisk maskulinitet. 

 Denna studie syftar alltså till att utveckla den begynnande förståelsen av inkluderande 

maskulinitet i en svensk kontext, genom att se hur maskulinitet konstrueras i den 

populärkulturella serien Eagles. Den skiljer sig från tidigare forskning i Sverige genom att 

rikta blicken mot ett eventuellt gestaltande av en alternativ inkluderande maskulinitet, snarare 

än att likt tidigare forskning i Sverige studera själva upprätthållandet av en hegemonisk 

maskulinitet i olika sammanhang. 

4. Teori 

 

Utgångspunkten för denna uppsats är forskningen om så inkluderande maskulinitet. För att 

kunna sätta denna i ett sammanhang ges först en kort introduktion till den hegemoniska 

maskuliniteten, följt av en introduktion till inkluderande maskulinitet, vilken kritik denna fått, 

och slutligen hur denna kan förstås utifrån ett samhällsperspektiv. 

4.1 Hegemonisk maskulinitet 

 

Raewyn Connell (tidigare Robert William Connell) tar upp begreppet hegemonisk 

maskulinitet i sin bok Masculinities år 1995, med inspiration hämtat av Antonio Gramscis 
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analys av klassrelationer. Connell definierar det i boken som ”den konfiguration av 

genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets 

legitimitet. På så sätt garanteras (eller förmodas gör det) mäns dominanta position och 

kvinnornas underordnande” (Connell, 1995/2008, sid. 115). För att det ska bli en hegemonisk 

maskulinitet behöver det finnas ett samband mellan kulturella ideal (som filmskådespelare 

och fantasifigurer), samt den instutionella makten (exempelvis näringsliv, militär och stat). 

Genom detta kan den hegemoniska maskuliniteten hävda auktoritet (snarare än genom direkt 

våld), och hegemonin hotas på så sätt inte av feministiska kvinnor eller oliktänkande män. 

Samtidigt bygger denna maskulinitet på det allmänt accepterade, och kan därför utmanas och 

förändras över tid (Connell, 1995/2008, sid. 115). 

 Denna dominanta position (som utgör hegemonin) innehåller genusrelationer som bygger 

på dominans/underordning mellan män. I det europeiska-amerikanska samhället är 

homosexuella mäns underordning den mest iögonfallande, men andra män som visar 

femininitet riskerar att bli utestängda från legitimitet och utsättas för smädelser (Connell, 

1995/2008, sid. 116-117). Idrottssammanhang är här intressanta, där mycket pengar pumpas 

in i en verksamhet som har ett oerhört fokus på manliga utövare, hyllar styrka, dominans och 

framgång, samt marginaliserar och förlöjligar kvinnor (Connell, 1995/2008, sid. 258). Mäns 

vänskap begränsas också av den västerländska kulturens hegemoniska heterosexualitet, som 

innefattar antagonism mot homosexuella män och rädsla för att själv benämnas som 

homosexuell (Connell, 1995/2008, sid. 169). 

4.2 Ortodox och inkluderande maskulinitet 

 

Forskningen kring inkluderande maskulinitet växte fram efter att forskaren Eric Anderson 

reagerat på det öppna och positiva förhållningssätt som idrottande studenter han mötte hade 

till homosexualitet. Detta stod i skarp kontrast till de upplevelser han själv haft inom idrotten 

innan han blev tränare (2009/2012, sid. 1-2). I inledningen av sin bok Inclusive Masculinity 

tar Anderson (2009/2012, sid. 1-5) upp hur han i intervjuer med idrottande studenter frågat 

om deras användning av homofobt språkbruk. Idrottarna var då tydliga med att de inte själva 

var homofoba, utan att de med sitt språkbruk endast ville förmedla att de inte var svaga eller 

själva homosexuella. Homofobisk diskurs var ett sätt för dem att bevara ett sorts 

heteromaskulint kapital bland lagkamraterna. I dessa miljöer fanns också öppet homosexuella 

spelare, som själva inte hade mött marginalisering eller homofobt våld, och som till och med 

bidrog till den heterosexistiska jargongen. Upptäckten menar Anderson (2009/2012, sid. 27-
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28, 56) är viktigt på grund av den roll som idrott haft sedan industrialiseringen. Sportintresset 

växte då fram som en reaktion på den fruktade feminisering som skulle ske av unga pojkar när 

papporna jobbade borta i fabriker (och barnen istället spenderade all tid med sina mammor). 

Sporten skulle då hjälpa till att forma sönerna till att bli heterosexuella, icke-feminina män. 

 McCormack (2012/2013, sid. 52, 73-85) berättar att han haft liknande förväntningar 

gentemot sina elever, då han under sin lärarpraktik på skolor själv undvek att prata om sin 

sexuella läggning, för att inte utmana de heterosexuella normer som premieras i en skolmiljö. 

När han sedan gjorde sin studie svarade de elever han intervjuade att homofobi var barnsligt 

och dumt, eller att de inte hade problem med vad andra gjorde. De lyfte själva upp skolmiljön 

som färgad av homofobi, men inte för hur eleverna var, utan eftersom att det inte fanns öppet 

homosexuella lärare på skolan och att homosexualitet inte var en del av ämnesinnehållet på 

lektionerna. Bland killar som känt varandra länge var det vanligt med fysisk närhet, de kunde 

hålla varandra i handen, ligga med benen över kompisens ben eller så masserade de varandra. 

De var öppet vänner med homosexuella och homofobt språkbruk var ovanligt, och då det 

förekom var det inte illa menat. Feminina homosexuella kunde vara väldigt populära, och vid 

en skola fanns en omtyckt kille som bedrev en personvalskampanj till att bli Student president, 

med sina valaffischer uppsatta i regnbågsram. 

 Inkluderande maskulinitet växte alltså fram ur observationer som inte lät sig förklaras inom 

ramen för hegemonisk maskulinitet. Anderson (2009/2012, sid. 93) såg hur homosexuella och 

heterosexuella cheerleaders uppträdde tillsammans, hur heterosexuella män kunde dansa 

erotiskt för varandra eller utföra andra ansett kvinnliga beteenden. Dessa handlingar kunde 

samexistera med en annars ortodoxt maskulin miljö. Ibland kunde vissa tränare använda 

homofoba eller misogyna kommentarer i syfte att motivera spelarna eller själva upplevas 

som ”en i gänget”, men det uppskattades inte av spelarna (Anderson, 2009/2012, sid. 124). 

Gränserna mellan hetero- och homosexualitet suddades ut ytterligare i det att spelarna kunde 

vänskapligt kyssas med varandra på fester, delta i sexuellt laddade dryckesspel eller att 

killarna deltog i trekanter tillsammans med en manlig vän och en tjej. Killarna menade att när 

det inte finns en sexuell intention bakom handlingen, så är inte heller handlingen hotfull mot 

deras identitet som heterosexuella individer. Hur andra uppfattar deras sexualitet berörde dem 

inte nämnvärt (Anderson, 2009/2012, sid. 143-148). 

 Teorin om inkluderande maskulinitet har en annan utgångspunkt än den forskning som 

lyfts fram av Connell (1995/2008) om hegemonisk maskulinitet från 90- fram till 10-talet. 

Anderson menar att det sedan dess skett en förändring av uttrycken för manlighet tillsammans 

med många andra förändringar i samhället; såsom den ökade frekvensen av sexuellt umgänge 
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innan äktenskap, möjligheterna till och förekomsten av skilsmässa, samt ett större socialt och 

politiskt landskap för homosexuella. Homosexualitet har under en period nu lyfts fram 

positivt i media, i motsats till homofobi. Samkönat sex, som tidigare varit något mystiskt och 

förbjudet, har blivit tillgängligt och mer normaliserat via internet (Anderson, 2009/2012, sid. 

5-6). 

 Anderson (2009/2012, sid. 34) tar upp att homofobi tvingar pojkar in i en sorts 

hypermaskulinitet, och fungerar som det mest konkreta sättet att löpande övervaka och bevaka 

maskulinitet män sinsemellan. Homofobi hör ihop med femofobi, det vill säga rädsla för att 

vara eller agera på ett sätt som kan uppfattas som kvinnligt (och därigenom riskera att förstås 

som homosexuell). Kombinationen av homofobi, femofobi och obligatorisk heterosexualitet, 

hjälper till att skapa ett så kallat homohysteriskt samhälle. Homohysteri, eller rädslan att bli 

(miss)förstådd som homosexuell, menar Anderson (2009/2012, sid. 7-8, 95) bygger på tre 

delar: 1) en allmän kännedom om att homosexualitet existerar som en oföränderlig sexuell 

läggning; 2) en kulturell tidsanda av ogillande av homosexualitet och den femininitet den 

associeras med; 3) ett behov av män att rätta sin sociala identitet efter heterosexualiteten, för 

att undvika misstanken att de kan vara homosexuella. I perioder av hög homohysteri tvingas 

män att agera aggressivt, uttrycka homofobi, och att vara fysiskt och emotionellt 

avståndstagande mot varandra (det vill säga uttrycker den hegemoniska maskulinitet som 

Connell beskrivit). 

 Flera forskare använder felaktigt hegemonisk maskulinitet för att representera en ärketyp, 

snarare än den maskulinitet som för tillfället innehar en hegemonisk position, en 

begreppsförvirring som Anderson försöker att undvika genom att istället använda begreppet 

ortodox maskulinitet för att spegla den homofobi och antifemininitet som traditionellt 

förknippas med den maskulinitet som är hegemonisk i Connells verk. Både Anderson och 

Connell erkänner alltså existensen av flera maskuliniteter (Anderson, 2009/2012, sid. 31-33). 

Connells bok Masculinities (1995/2008) översätts till maskuliniteter i plural. Men det som 

kan sägas skilja forskarna åt är utgångspunkten kring huruvida den traditionellt hegemoniska 

eller ortodoxa maskuliniteten kan sägas inneha en hegemonisk position. 

 En viktig utgångspunkt är alltså att i länder där homosexualitet är relativt okänt, eller 

förstås och förklaras som ett i huvudsak västerländskt fenomen, blir alltså inte killar lika 

begränsade i hur de kan vara mot varandra. Det spelar till exempel ingen roll om killar håller 

handen eller uttrycker platonisk kärlek, de riskerar ändå inte att uppfattas som homosexuella. 

Anderson (2009/2012, sid. 86) tar upp ett exempel på hur Irans tidigare president Mahmoud 

Ahmadinejad år 2007 ska ha uttryckt för en amerikansk åhörarskara att ”I Iran har vi inte 
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homosexuella som i ert land”. Detta påminner om resultatet i Jonssons studie (2007, sid. 30-

36, 185-199), där killarna (eleverna) med utländsk bakgrund utgick från att det var en 

omöjlighet att någon i kompisgruppen var homosexuell eftersom att ingen av dem var (eller 

uppfattade sig) som svensk. Homosexualitet associerades med svenskhet, och då ingen var 

svensk kunde alltså ingen vara homosexuell. Samtidigt som eleverna ofta markerade mot 

beteenden som uppfattades som icke-maskulina genom att kalla någon för bög, fanns 

fortfarande en möjlighet att exempelvis hålla handen eller massera en kamrats nacke/axlar så 

länge det gjordes i en kontext som inte kunde missuppfattas. 

 Anderson (2009/2012, sid. 7-8) menar alltså att den minskning av homofobi och femofobi 

vi nu ser i samhället (också benämnt som minskad homohysteri), leder till en genomgripande 

förändring av det vi sett som den traditionella, ortodoxa versionen av maskulinitet. Ur detta 

växer istället flera olika typer av manlighet fram som samexisterar utan att för den delen vara 

hegemoniska, dock framför allt genom två konkurrerande typer av maskulinitet: en ortodox 

och en inkluderande. Connells teori om hegemonisk maskulinitet kan inte fånga denna 

förändring eller förklara vad som händer när homohysterin i samhället minskar, menar 

Anderson, då ingen av dessa (nya) typer av maskuliniteter kan betraktas som hegemonisk 

(1995/2012, sid. 7-8). 

 Även en ortodox maskulinitet ger dock vissa utrymmen att vara feminin, något som 

Anderson förklaras med hjälp av ett så kallat maskulint kapital. Han menar att med hjälp av 

maskulint kapital kan killar fösa undan misstanke om att vara homosexuella, och ett av de 

mest pålitliga sätten att bygga maskulint kapital är genom lagsport. När en kille har ett högt 

maskulint kapital uppnår han tillfälligt ortodox maskulinitet, och feminina handlingar minskar 

det maskulina kapitalet. Maskulint kapital är alltså inte något permanent, utan måste hela 

tiden skapas om och om igen. Ansett maskulina sporter som amerikansk fotboll och rugby gör 

spelarna närmast immuna mot misstankar om homosexualitet, medan mer feminint ansedda 

sporter som cheerleading och konståkning översvämmar utövarna med misstanke. Ett högt 

maskulint kapital ger vissa friheter att bryta mot de gränser som finns, exempelvis genom att 

delta i homoerotiska ritualer utan att publikt uppfattas som homosexuell, något som idrottare 

från mindre maskulint ansedda sporter inte skulle kunna delta i utan att betraktas som 

homosexuella. En kille med högre maskulint kapital kan också avvärja misstankar om 

homosexualitet genom att föra över dem på en annan kille (Anderson, 1995/2012, sid. 42-44). 

 Uttryck för sexualitet begränsas alltså inom sport, vilket påverkar hur män kan vara med 

och mot varandra. Det är dock inte bara homo-/bisexuella som lider av detta. Som Anderson 

(1995/2012, sid. 45-47, 49-50) tar upp så utsätts också heterosexuella män för det våld som 
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naturaliserats som en del av sporten. Heterosexuella män måste också hela tiden förhålla sig 

till den kollektiva förväntan på vad det innebär att vara man, vilket blir en sorts tvångströja 

som tvingar män att dölja sina känslor, att förneka behovet av hjälp, att avskärma sig från sin 

familj och att sedan bära med sig en mängd psykologiska störningar in i vuxenlivet. Det är i 

huvudsak män som blir kallade till militärtjänstgöring, som dör i snitt sju år tidigare än 

kvinnor, som tar livet av sig i större utsträckning, som slutligen oftare blir utsatta för brott 

eller mördade. Samtidigt är också män en klar majoritet bland de som begår våldsbrott, och 

bland de studenter som begår sexuella övergrepp är lagspelande idrottare klart 

överrepresenterade i statistiken bland de män som utför brotten. 

4.3 Debatten kring Inclusive Masculinity Theory 

 

För att kunna förhålla sig till inkluderande maskulinitet (IMT) på ett rättvisande sätt i en 

analys är det viktigt att även förstå vilken kritik som teorin mött sedan den publicerades. Jag 

har här valt ut tre artiklar, som bygger på ett urval som tagits fram med sökorden ”inclusive 

masculinity” och ”homohysteria” i LUB Search (2021-01-20), där syftet varit att hitta just 

artiklar som problematiserar och diskuterar användningen av begreppet. Den första artikeln är 

skriven av Charles Negy (2014). Hans kritik består i tre delar: 1) begreppet homohysteri är 

överflödigt, 2) begreppet saknar empiri i form av kvantitativa data som stöder konstruktionen, 

3) begreppet används för att dra kausala slutsatser där orsakssambandet kan vara det omvända. 

 Negy (2014) inleder sin kritik med att retoriskt fråga om det behövs ytterligare ett begrepp 

för att referera till fördomar mot sexuella minoriteter. Han drar paralleller till rasism där han 

menar att trots att vi kan se grader av rasism (exempelvis från att föredra lika till att vara 

fientlig mot andra rasgrupper
1
), så används inte separata begrepp för att fånga dessa grader av 

rasism. På samma sätt används inte separata begrepp för att fånga rasism efter vem som bär 

uppfattningen (exempelvis vita eller afro-amerikaner). Detta eftersom att flera begrepp för 

samma fenomen riskerar att röra till kunskapen om fenomenet och förvirra både akademiker 

och icke-akademiker. Därutöver riskerar flera definitioner av rasism att trivialisera vikten av 

rasism som helhet. Akademiker bör inte, menar Negy, ägna sig att skapa kreativa övningar 

som drar andra akademikers uppmärksamhet från arbetet med att på allvar bekämpa rasism 

och sociala problem. 

 Negy (2014) fortsätter med att kritisera bristen på kvantitativ empiri för konstruktionen 

homohysteri, något han tar upp att McCormack och Anderson själva efterfrågat. Mer specifikt 

                                                      
1
 Notera att jag använder begreppet ras här i syfte att göra en ärlig översättning från den engelska artikeln, inte 

i syfte att argumentera för värdet eller användbarheten av begreppet i en svensk kontext. 
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efterfrågar Negy data som visar att homohysteri inte korrelerar överdrivet med liknande 

konstruktioner (som homofobi eller heterosexism). Homohysteri behöver visa att det kan 

förutsäga händelser bättre än liknande konstruktioner, samt att det kan grupperas signifikant 

för sig självt i en så kallad faktoranalys. Negy tar upp att flera av de påståenden som görs vid 

introduktionen av konstruktionen homohysteri, som att heterosexuella behöver undvika 

beteenden som riskerar att socialt koda dem som homosexuella, är svåra att överhuvudtaget 

spåra orsaken till även om dessa beteenden skulle kunna sorteras ut. 

 Den sista kritiken som förs fram av Negy (2014) har att göra med tankarna om kausalitet 

(att graden av homofobi leder till vissa beteenden hos män), där han lyfter fram att mäns 

beteenden lika gärna kan påverka graden av homofobi, eller att de påverkar varandra. På 

samma sätt är det omöjligt att veta om normer kring kön finns för att påverka beteenden eller 

vice versa. Det hela lämnas till spekulation och deduktiv slutledning. 

 Den andra artikeln är författad av Parent, Batura & Crooks (2014). Till skillnad från Negy 

(2014) lyfter de fram att nya begrepp växer fram naturligt i takt med att kunskap fördjupas 

och när det finns ett behov av att särskilja begrepp, exempelvis begreppen homofobi 

(patologisk rädsla) och heterosexism (tanken att en heterosexuell livsstil är överlägsen en 

homosexuell livsstil). Deras tredelade kritik är snarare mot hur teorin om homohysteri är 

konstruerad. Första delen av deras kritik bygger på att homohysteri är svårt att falsifiera, och 

därför inte uppfyller kriterierna som krävs för att kunna räknas som en teori. När blir 

exempelvis kännedomen om manlig homosexualitet så utbredd att vi kan tala om ett 

homohysteriskt samhälle? Teorin bygger dessutom på tanken att utvecklingen av 

homosexuellas rättigheter och mäns omfamnande av ansett typiskt kvinnliga karakteristika 

varit linjärt positiv, trots att vi sett att den varierat över tid och på olika platser även i USA. 

Detta problematiserar grunden för teorin eftersom att den bygger på att samhället blivit mer 

öppet snarare än att öppenheten varierat. Begreppet homohysteri, precis som homofobi, faller 

dessutom lätt i fällan att förstås som överdrivet patologiskt. 

 Den andra delen av deras kritik bygger på att teorin om homohysteri inte på något sätt 

förhåller sig till bisexualitet. Den tredje avslutande delen av kritiken handlar om att teorin är 

så knuten till USA att den riskerar att beskriva USA som en kulturell universell norm. Ett 

exempel som tas upp i artikeln är Iran, där könsbekräftande behandling är tillgängligt och ses 

som i linje med islamsk lag, samtidigt som homosexualitet är belagt med dödsstraff. Detta 

både ifrågasätter och motsäger värdet av homohysteri som en förklaringsmodell (Parent, 

Batura & Crooks, 2014). 
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 Den tredje artikeln har skrivits Ralph & Roberts (2020) och bygger på grupp- och enskilda 

intervjuer av unga män i Australien. Artikeln ger både stöd för och ifrågasätter det sätt som 

IMT presenteras. Författarna fann i linje med Anderson att unga australiensiska män visar 

emotionell öppenhet gentemot varandra, samt visar ett tydligt ogillande av toxisk eller ortodox 

maskulinitet och en öppenhet mot fysisk intimitet. Samtidigt fanns riktlinjer för den fysiska 

intimiteten, som skedde med tydligt samförstånd kring att den inte betyder något romantiskt. 

Fysisk intimitet var inte en platonisk kärlekshandling män emellan, utan en kontrollerad 

handling i en miljö tydligt färgad av homohysteri. Männen var inte fria att agera utan att 

riskera dömanden från sina kamrater. Författarna tolkar dock resultatet som ett stöd för IMT 

och konstruktionen homohysteri. De menar att resultatet tyder på att männen befinner sig i ett 

mellansteg mot en mer inkluderande maskulinitet, där deras kontrollerade intimitet i en 

homohysterisk miljö öppnar vägen för framtida mindre kontrollerad intimitet, på samma sätt 

som ”I love you, no homo” kan ses som ett tidigare mellansteg till att nu avslappnat kunna 

uttrycka känslor män emellan. Vad de beskriver kan alltså ses som en miljö där ortodox och 

inkluderande maskulinitet samexisterar bland deltagarna. 

 Denna uppsats fokuserar inte på att diskutera eventuell kausalitet eller de kvantitativa 

sambanden mellan olika begrepp. Uppsatsen fokuserar inte heller på om den svenska 

samhällsutvecklingen kan betraktas som linjär i frågan om minskad homohysteri. Däremot så 

kan uppsatsen ses som ett sätt att pröva användbarheten för teorin om inkluderande 

maskulinitet (gentemot tidigare begrepp som hegemonisk maskulinitet), samt att undersöka hur 

eventuell inkluderande maskulinitet kommer till uttryck i populärkultur i Sverige. 

4.4 Möjligheter och begränsningar 

 

Som visat ovan så lägger både Connell (1995/2008) och Anderson (2009/2012) vikt vid hur 

mediebilden hör samman med maskulinitetsidealen. Connell (1995/2008, sid. 115-116) tar 

upp att den hegemoniska maskuliniteten kan bäras av filmskådespelare och fantasifigurer. 

Anderson (2009/2012, sid. 5-6) lyfter fram mediernas vikt vid att öka förståelsen för 

homosexualitet, minska uttrycken för homofobi och att öppna för en mer inkluderande 

maskulinitet bland killar. Flera svenska studenter har tagit fasta på detta och närmat sig den 

populära ungdomsserien Eagles med utgångspunkt i att se hur hegemonisk maskulinitet eller 

traditionella manliga stereotyper upprepas (Elgtberg, Opara Granlund & Haglund Wigh, 

2020; Niclasdotter & Oledal, 2019; Lindberg, 2019). Som Anderson (2009/2012, sid. 31-33) 

påpekar finns det dock inga tydliga skillnader mellan det han benämner som ortodox 
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maskulinitet och den maskulinitet som ansetts vara hegemonisk av Connell i amerikanska-

europeiska samhällen. Det är alltså lätt att tänka sig att studier som fokuserar på hur 

hegemonisk maskulinitet upprepas riskerar att missa tendenser på annan, mer inkluderande 

maskulinitet, som eventuellt förekommer parallellt i populärkulturella serier. 

 Mycket av den kritik som presenterats ovan riktar sig mot just användbarheten i teorin om 

inkluderande maskulinitet. Negy (2014) ifrågasätter om teorin har någon relevans alls, något 

som kan bli tydligare i takt med att teorin prövas i olika typer av studier och sammanhang. 

Parent, Batura & Crooks (2014) ifrågasätter både generaliserbarheten i den historiska 

utvecklingen och i de beteenden som visas hos unga män, något som i sin tur också lättast 

besvaras genom prövande studier i en framför allt icke-amerikansk kontext. Deras kritik stöds 

indirekt av Ralph & Roberts (2020), som faktiskt visar att länder inte tycks vara helt lika i hur 

inkluderande maskulinitet uttrycks, om det nu är en inkluderande maskulinitet vi ser. Det alla 

studier faktiskt tycks ha gemensamt är att de pekar mot att det behövs mer forskning för att 

förstå teorin om inkluderande maskulinitet i ett större och djupare sammanhang, vilket denna 

uppsats bidrar till genom att studera hur inkluderande maskulinitet porträtteras i ett 

populärkulturellt uttryck. 

5. Metod 
 

Nedan beskriver jag den ingång, metod och de reflektioner som varit aktuella vid planerandet 

och genomförandet av studien. 

5.1 Avgränsning och val av frågeställning 

 

Tidigare redovisad forskning kring området inkluderande maskulinitet har i huvudsak utförts 

med en blandning av observations- och intervjumetod (även i Sverige). Från början var min 

tanke att arbeta med samma typ av metod vid genomförandet av denna studie. Det skulle göra 

det lättare att jämföra resultatet med andra och tidigare studier för att se om det finns tydliga 

likheter. Coronapandemin har dock gjort det svårmotiverat att genomföra kombinerade 

intervju- och observationsstudier under tiden som uppsatsen skrivs (våren 2021). Vad gäller 

observationer kan det vara svårt att få tillåtelse att komma till skolor (där delar av 

undervisningen ändå är på distans). Och även om det skulle vara möjligt att komma till en 

skola, finns det all anledning att anta att killar förhåller sig annorlunda till varandra nu som en 

konsekvens av oro för smitta eller uppmaningar från omgivningen. Det är alltså svårt att 

försvara validiteten i resultatet när det utförs under så speciella omständigheter. Liknande och 
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andra svårigheter finns kring intervjustudier. Dels kan det vara svårt att etablera kontakt med 

unga killar som kan tänka sig att ställa upp på intervju, dels så kan det vara svårt för dessa att 

svara på frågor om hur de förhåller sig till andra killar, eftersom att de under denna period 

dels kan ha deltagit i distansundervisning sedan en längre tid tillbaka, dels för att sättet att 

vara troligen är annorlunda nu från vad det annars skulle ha gjort om vi inte befunnit oss i en 

pandemi.  

 På grund av problemen ovan var det därför mer lämpligt att försöka närma sig frågan om 

inkluderande maskulinitet i Sverige på ett annat sätt. Som visat ovan är mediebilden en viktig 

men i stort outforskad del av utvecklingen i samhället mot en ökad inkludering och nya sätt 

att vara man. Detta motiverar vikten av att studera om inkluderande maskulinitet kommer till 

uttryck i populärkultur för unga idag, och om så är fallet hur detta uttryck i sig är beskaffat. 

5.2 Populärkulturanalys som metod 

 

Denna uppsats bygger på Simon Lindgrens definition av populärkultur och text, hämtat ut 

boken Populärkultur: Teorier metoder och analyser. Med populärkultur menas något som 

många uppskattar, något annat än finkultur, något som är massproducerat för masskonsumtion 

och som gjorts av folket för folket (Lindgren, 2009/2012, sid. 33-45). Ett nyckelbegrepp vid 

populärkulturella studier är text, vilket då innefattar en rad yttringar som är betydelsebärande, 

men som inte nödvändigtvis är skrivna bokstäver, exempelvis ljud, bilder och saker (Lindgren, 

2009/2012, sid. 14).  

 Kommunikationen i en text är kodad och har flera betydelser, vilket alltså betyder att det 

inte finns några garantier för att publiken kommer att koda av en text samstämmigt med vad 

som avsågs kodas in. Detta innebär dock inte att antalet betydelser är oändliga, utan oftast är 

texterna strukturerade på ett sådant sätt att det finns en dominerande betydelse, som hindrar 

publiken från att kunna göra allt för många olika tolkningar (Lindgren, 2009/2012, sid. 16). 

Ett exempel kan vara den musik vi hör i en skräckfilm när något hemskt är på väg att hända, 

eller att dagsljuset i en skräckfilm i sin tur hjälper oss förstå att något verkligt skrämmande 

inte kommer att ske. Lindgren (2009/2012, sid. 173) betonar dock att betydelsen av något inte 

alltid framgår omedelbart. Det som vid första anblick framstår som ett ifrågasättande av en 

norm, kan istället fungera som ett förstärkande av samma norm.  

 Det är med utgångspunkt i denna tanke om dominerande betydelse som begreppet diskurs 

används. Lindgren (2009/2012, sid. 110) tar upp diskurser som ”rådande och styrande 

beteendemönster”, något som förklarar ”varför vissa saker på något vis känns lättare att tänka, 
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säga och ta till sig”. Jonsson (2007, sid. 53) föreslår en annan utgångspunkt, och värjer sig 

emot att betrakta diskurser som utanförliggande och styrande strukturer som styr tal och 

handlingar. Snarare tar han en performativ utgångspunkt och lyfter upp att diskurser är något 

som skapas, reproduceras och förändras i vardaglig social interaktion.  

 I analysen av Eagles använder jag båda dessa tankar som utgångspunkt. Å ena sidan är 

utgår jag från att det finns ramar för vad som är begripligt för åskådaren och producenten, och 

som begränsar vad och hur något kan förstås. Samtidigt är inte dessa ramar något bortom det 

sociala, utan konstrueras om igen tillsammans med åskådaren efter sitt sammanhang. 

 På samma sätt som en skriven text består av tecken som meningsbärande enheter, ibland 

också benämnt symboler, så kan populärkulturella texter förstås utifrån de tecken som ger 

betydelse och mening. Ett exempel är Peter Parker från Spider-Man, vars kroppshållning, 

klädsel och glasögonbågar, hjälper oss att förstå honom som ”nördig”. Vi tolkar dessa tecken i 

förhållande till mentala kartor, också kallade representationssystem, som hjälper oss att sätta 

dem samman och förstå dem. Ett sådant representationssystem är ”langue”, ibland kallat 

språksystem, alltså den underliggande grammatik som gör mening möjlig, de regler som 

gäller för att texten ska bli begriplig. Hur langue sedan används av skaparen definieras 

som ”parole”, ibland också kallat språkbruk (Lindgren, 2009/2012, sid. 58-60, 64, 71-72). 

Utifrån tanken om en minskande homohysteri i samhället skulle vi exempelvis kunna förvänta 

oss representationen av maskulinitet förändrats, och gränsen mellan kärlek och vänskap 

mellan manliga karaktärer suddats ut på ett sätt som gör relationer svåra att definiera. Hur 

detta sedan används, skulle exempelvis kunna vara genom att killar kan hålla handen utan att 

uppfattas som ett kärlekspar. I uppsatsen refererar jag fortsatt till detta som reglerna bakom 

maskuliniteten. 

 I uppsatsen utgår jag från att dessa diskurser och representationssystem är någonting som en 

producent av massmedier behöver förhålla sig till. Hur måste exempelvis en hockeyspelare 

(som i fallet med Eagles) porträtteras för att vara begriplig som karaktär för åskådaren? Om 

karaktärerna i serien kan uttrycka en inkluderande maskulinitet så betyder det att det finns 

utrymme för en sådant porträtt av maskulinitet bland svenska ungdomar.  

 Studier av populärkulturella texter kan ske på tre olika nivåer; en textuell nivå som tittar på 

textens inre struktur och uppbyggnad, en kontextuell nivå som sätter texten i relation till andra 

texter eller uttryck, eller på en sociohistorisk nivå som placerar texten i relation till en social 

och historisk kontext (Lindgren, 2009/2012, sid. 49). Eftersom att syftet med denna uppsats är 

att förstå inkluderande maskultnitet kommer till uttryck i serien Eagles, kommer analysen av 

serien Eagles att göras i huvudsak på en textuell och sociohistorisk nivå. Den kontextuella 
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nivån berörs främst genom diskussion av och jämförelser gentemot observationer i tidigare 

forskning, då uppsatsen inte fokuserar på att jämföra Eagles med andra ungdomsserier i syfte 

att hitta och förstå eventuella gemensamma diskurser i medieutbudet. 

5.3 Val av populärkulturell text 

 

Det är en rimlig utgångspunkt i valet av populärkulturella texter att välja de texter som är 

mest populära oavsett vilket land dessa texter kommer från. De serier som är mest populära 

nu kan rimligtvis förväntas ha störst inflytande på flest antalet individer, om en serie nu kan 

förväntas ha ett inflytande på den som tittar. I valet av populärkulturell text valde jag dock att 

använda en svensk serie (snarare än en amerikansk) för att lättare kunna visa på en svensk 

förståelse av maskulinitet i relation till den amerikanska och brittiska. Utgångspunkten här är 

att svenska serier speglar hur vi i Sverige föreställer oss att svenska ungdomar är, samt att 

svenska serier lättare låter sig översättas i beteenden och förhållningssätt hos svenska 

åskådare än serier från andra länder. Vid valet av en svensk serie försökte jag däremot att 

välja en serie som nyligen haft ett så stort genomslag som möjligt och som därför setts av så 

många (svenskar) som möjligt. 

 I en artikel på Expressen (Bergqvist, 2020-03-30) behandlas de två svenska 

ungdomsserierna Eagles och Festen, där de beskrivs som SVT:s två mest sedda 

ungdomsserier. Av de två tycks Eagles vara den mest populära, då endast den beskrivs i 

termer av tittarsiffror i artikeln. Första säsongen hade Eagles ett snitt på 1.6 miljoner starters 

per avsnitt, och säsong två över en halv miljon starters. Eftersom att Eagles tycks vara den 

mer populära av de två serierna, och säsong ett lyfts fram som långt mer populär än säsong 

två, är det säsong ett av Eagles som används i denna uppsats. 

 Värt att nämna är att både Eagles och Festen beskrivits som ett försök att återskapa den 

norska succéserien Skam (se Wejbro, 2019-05-03). Sett ur det perspektivet hade även Skam 

kunnat vara en möjlig text att analysera, då kontexten där antagligen är närliggande den 

svenska. Men eftersom att även denna serie speglar en utländsk (norsk) kontext snarare än en 

svensk så är den inte föremål för analys i denna uppsats. 

5.4 Arbetssätt och analysmetod 

 

I en diskussion av genomförandet av en populärkulturell analys lyfter Lindgren (2009/2012, 

sid. 139) fram att denna metod ofta bygger på en relativt öppen och upptäckande metodologi. 

När en sådan metod används är det desto viktigare att beskrivningar är konkreta, detaljrika, 
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åskådliga samt systematiska. Eftersom att möjligheterna att replikera eller intersubjektivt 

pröva resultaten är obefintliga, måste läsaren av studien själv kunna följa författarens 

tankegångar och därmed kunna bedöma slutsatsernas rimlighet. 

 Inför själva analysen finns vissa svårigheter kring hur skapandet av maskulinitet ska tolkas, 

då det är karaktärer i en serie som analyseras och inte faktiska personer. Exempelvis är en 

teoretisk utgångspunkt för skapandet av kön att kön är något som vi uppnår när vi interagerar 

tillsammans med andra (se West & Zimmerman, 1987). Om jag som kille säger ”jag är stark 

som Hulken” till min vän, så hjälper jag till att skapa mig själv som maskulin med hjälp av de 

ord jag använder om mig själv (och kanske mitt kroppsspråk om jag spänner armen samtidigt). 

Men vad händer om en annan person säger att jag är svag, när jag inte är närvarande, är det 

fortfarande jag som gör kön då? I det fallet är det i bästa fall tveksamt. Men i en tv-serie är 

många gånger andra karaktärers sätt att beskriva någon lika viktigt för hur den karaktären ska 

förstås som det som karaktären själv gör och säger. Båda är nämligen lika mycket en del av 

manusförfattarens presentation av karaktären. Det vi i verkligheten kanske ofta skulle betrakta 

som ett mer individuellt skapande av kön bör därför i serier rimligen snarare ses som en form 

av kollektivt skapande av kön. Denna utgångspunkt har jag i uppsatsen, då jag betraktar 

andras beskrivningar av en karaktär som lika viktiga som karaktärens beskrivningar av sig 

själv. 

 Arbetet med serien började med att jag först tittade på första säsongen av Eagles för att 

skapa mig en bild av serien. Jag skapade sedan ett observationsschema bestående av tio frågor 

(se Bilaga 1), som jag sedan hade bredvid mig då jag tittade på varje avsnitt. Frågorna berör 

hur de utvalda karaktärerna beskriver sig själva, hur de beskrivs av andra, hur de förhåller sig 

till varandra fysiskt, i vilken kontext som närhet och beröring förekommer, vilken typ av 

samtalsämnen som förekom dem sinsemellan, hur heterosexualitet användes av karaktärerna, 

hur karaktärerna förhöll sig till bi/homosexuella karaktärer i serien, samt hur ishockeyn, 

kläder och stil eventuellt uppmärksammades som ett sätt att göra manlighet. Under själva 

arbetet fick jag ibland gå tillbaka till observationsfrågorna och omformulera dem i syfte att 

bättre kunna fånga det som skedde i serien. När en scen dök upp som berörde någon av 

frågorna pausade jag avsnittet, noterade tid för start av scenen/dialogen, och skrev sedan ned 

dialogen som skedde tillsammans med eventuella anteckningar om handlingar, miljö eller 

sammanhang då detta behövdes för att förstå vad som skett. Detta arbete resulterade i totalt 24 

sidor anteckningar. Efter detta summerade jag anteckningarna från de olika avsnitten under 

varje observationsfråga, och försökte att i varje summering hitta likheter, skillnader och 
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möjliga kategoriseringar. Resultatet av detta användes sedan för att formulera analysavsnittet i 

uppsatsen. 

 Som jag tagit upp under tidigare forskning så finns det många sätt att studera hur 

ungdomar skapar maskulinitet. Jonsson (2007, sid. 64-77, 254-273) undersökte exempelvis 

användningen av förortsslang, eller hur ungdomarna klädde upp respektive klädde ned sig 

som ett sätt att skapa rätt nivå av status sinsemellan. Till denna uppsats har jag dock avgränsat 

mig till att fokusera på de uttryck av manlighet som bäst stämmer överens med och kan 

förstås med bakgrund av forskningen inkluderande maskulinitet. 

6. Analys 
 

Första säsongen av Eagles handlar i korthet om familjen Kroon som flyttar tillbaka till 

Oskarshamn från Boston i USA. Där har pappan Mats Kroon haft en karriär som NHL-proffs 

och sonen Elias Kroon var toppad att själv få en liknande karriär. I serien får vi följa hur Elias 

navigerar livet med sin dysfunktionella familj tillsammmans med det kyliga mottagandet från 

det nya hockeylaget Oskarshamn Eagles. Vi får också följa spelaren Ludvig Johansson, 

tidigare favorittippad, som nu får navigera att hamna i skuggan av Elias Kroon samtidigt som 

han förälskar sig i Elias syster Felicia Kroon. 

 I serien Eagles har jag identifierat i huvudsak tre karaktärer som står i fokus för analysen: 

Elias, Ludvig och Adam, samtliga hockeyspelare i Oskarshamn Eagles. Jag berör i samband 

med detta också de tre karaktärerna Omar (hockeyspelare), Liam (annan hockeyspelare) och 

Tobias (vän till Ludvig). I första delen av analysen kommer jag att se hur de utvalda 

karaktärerna porträtteras och hur närheten mellan dem kan förstås i förhållande till 

inkluderande/ortodox maskulinitet, och i den andra delen av analysen kommer jag att vad 

serien eventuellt säger om maskulinitet, eller grammatiken bakom maskulinitet, i ett större 

perspektiv. 

 Hänvisningar till Avsnitt i serien skrivs som A, följt av tidsangivelse för scenen i fråga 

(exempelvis 17 minuter och 3 sekunder in i Avsnitt 8 skrivs som: A8, 17:03). I analysen 

använder jag ett urval av exempel för att underlätta överskådlighet och tydlighet. Exempelvis 

beskrivs hockeykillar i serien som idioter vid åtta olika tillfällen, varpå jag endast presenterar 

tre tillfällen som exempel. I fall där beskrivningar varit udda eller svåra att bedöma och sätta i 

ett större sammanhang har dessa också exkluderats ur analysen, exempelvis då Elias beskriver 

sig själv som väldigt allmänbildad för att han hittat information om vampyrer på internet (A6, 

2:56) eller då Ludvig berättar att han spelar gitarr och lite bas (A7, 12:16). 



19 
 

6.1 Porträttering, närhet och distans 

 

Vid en första anblick är det lätt att se Eagles som en tydlig förlängning av den tidigare 

forskning som finns kring maskulinitet i Sverige och om hegemonisk maskulinitet. Detta syns 

både i hur karaktärerna återkommande beskrivs, porträtteras och genom hur de förhåller sig 

till varandra.  

 

Hur karaktärerna porträtteras 

 

Karaktären Felicia Kroon kan sägas sammanfatta bilden av hockeykillar i serien, när hon för 

första gången får syn på Ludvig och får veta att han spelar hockey: ”Det kunde man ju räkna 

ut. Tajta jeans, fula sneakers, hoddie, en touch av dålig attityd. Precis som min bror” (A1, 

7:51). Återkommande för hockeykillar är att de beskrivs som killar med dålig attityd, 

exempelvis; idiot (A4, 4:50, 14:40 och 17:17), tjock i huvudet (A5: 17:25), dum i huvudet 

(A5: 17:42) eller någon som löser saker genom misshandel (A5: 20:10). 

 Elias beskrivs återkommande utifrån sin ledande spelarposition och ofta ifrågasätts om 

denna ledande spelarposition är berättigad eller ej. Han beskrivs som kronprins (A1, 5:56), en 

grym spelare och talang (A1, 10:16 och 14:55), tippad i topp två att bli uttagen i USA (A4, 

1:50), en slagskämpe (A4, 4:28) oblyg och som någon att ligga med (A4, 8:58). I kontrast till 

detta beskrivs han som oberättigat populär; får ta ned sin hybris (A1, 11:34), någon att krossa 

(A1, 11:58), glider på en räkmacka (A2, 5:13), självupptagen (A5, 20:10). Framför allt av 

familjen beskrivs han som svag: har drabbats hårt av flytten (A1: 3:06, 20:26), behöver få ned 

sin Coopertid (A1: 3:06) och måste kunna ta en smäll (A1, 16:25). I centrum för 

beskrivningen av Elias kan vi se idrotten som en form av maskulint kapital där han är ledande 

i serien. 

 Ludvig beskrivs framför allt i jämförelse med Elias, i sin roll som lagkamrat och 

kärleksobjekt, samt i förhållande till sin bror Andreas (som sitter i fängelse för rattfylleri). 

Han beskrivs som: får svårt att knipa A-lagsplatsen (från Elias) (A1, 1:25), har behov av att 

psyka Elias (A2, 5:45), föräldrar som inte är tv-kändisar (som Elias) (A3, 7:29), är intresserad 

av Elias (A3, 11:54) och någon Felicia är med för att reta Elias (A3, 11:54). Notera här att 

Elias under serien aldrig jämförs med Ludvig. Som lagkamrat och kärleksobjekt förekommer: 

ligger med folk i lagets syrror (A5, 17:42), spelar bortamatch med Omars mamma (A1, 5:32), 

en tönt (A1, 6:21), har inget underhudsfett och är en liten fjolla (A1, 11:51), en tunnis (A3, 

2:52), någon att gifta sig med (A4: 8:30), någon alla tjejer vill ha (A6: 6:28). Slutligen jämförs 
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han ibland med sin bror: håller på att bli som brorsan (A5, 20:10), med en brorsa som sitter 

inne (A5, 17:42). Ludvig, som förlorar mot Elias vad gäller framgång i hockeyn, blir som vi 

ser ovan oftare utsatt för jämförelser som spelar på förväntad kvinnlighet. Värt att nämna är 

också att ordet ”fjolla” är det enda tillfället i serien då homosexualitet tas upp i någon form, 

ord som ”homosexuell”, ”bög” eller ”gay” förekommer inte i serien. 

 Adam är inte en ledande karaktär i serien, vi får sällan se honom annat än tillsammans med 

Ludvig och/eller Elias. De gånger han beskrivs är det framför allt genom hans relationer till 

tjejer; han är trött för att han träffat brudar under sommaren (A1, 13:30) och han ställer 

frivilligt upp på att hångla med Amie (A2, 16:13). Vid ett tillfälle frågar Adam Ludvig om det 

är powerbanken i Adams badbrallor som Ludvig letar efter (A6, 7:46). Eftersom att tillfällena 

då Adam beskrivs är få, är det svårt att säga om han inte beskrivs som kvinnlig på grund av 

hur han är som karaktär eller på grund av sina framgångar inom hockeyn. 

 

Närhet och distans mellan karaktärerna 

 

I princip all beröring vi ser mellan Elias och Ludvig är våldsam; Ludvig håller tillbaka Elias 

vid bråk med Adam (A4, 3:01), Elias puttar på Ludvig (A4, 3:01; A5, 18:07), Ludvig skallar 

Elias (A5, 18:07). Vid ett tillfälle sträcker Ludvig fram handen för att hälsa på Elias, men 

Elias väljer att omfamna honom istället (A8, 15:46). Närheten mellan Elias och Adam sker 

endast i våldsamma sammanhang; Adam slår Elias med klubban under en match (A1, 16:02), 

Elias puttar Adam (A4, 3:01) och Adam håller tillbaka Elias vid bråk med Ludvig (A5, 18:07). 

Närhet mellan Elias och andra spelare är av våldsam karaktär vid två tillfällen; han blir 

tacklad (A1, 12:32) och hålls tillbaka vid bråk (A4, 3:01). Vid ett tillfälle ser vi att Elias och 

en annan spelare vänskapligt slår knogarna mot varandra (A5, 9:18) och vid ett tillfälle ser vi 

en annan spelare klättra runt på Elias överkropp som en del av en övning på en träning (A4, 

3:01). 

 Närheten mellan Ludvig och Adam är, med undantag av hälsningar eller klappar på axeln, 

ofta mer öm och/eller sexuellt färgad; Adam lägger handen på Ludvigs axel (A5, 9:27), Adam 

slår till Ludvig på rumpan (A6, 5:46), Adam lägger tröstande armen om Ludvig (A6: 6:28), 

Ludvig tar tag i Adams händer för att inte Adam ska dra ned sina badbyxor åt Ludvig (A6, 

7:46). På en fest slickar Ludvig upp salt från Adams bröstkorg när Adam står i brygga, tar 

sedan en shot tequila och plockar sedan med munnen en citronskiva från Adams mun (A6, 

13:21). De flesta av dessa interaktioner förekommer i samma avsnitt och sker i ett 

festsammanhang. Ett undantag från det ömt/sexuellt färgade är då Ludvig klättrar runt på 
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Adams överkropp i en övning på en träning (A4, 3:01). Närhet mellan Ludvig och resten av 

laget förekommer i två andra sammanhang; då Omar stryker bort eventuella rester av läppstift 

från Ludvigs kind (A2, 4:54) och när Ludvig omfamnas av laget efter att han gjort mål (A2, 

12:25). Ludvig är vän med en kille utanför laget, Tobias, som har pojkvän. Ludvig samtalar 

med Tobias och hjälper honom att packa ihop en scen vid ett tillfälle (A2, 0:38) och vid ett 

annat tillfälle tar Ludvig upp att han lärt känna Tobias genom sin bror Andreas (A4, 17:22). 

 Närhet mellan Adam och andra lagkamrater förekommer, förutom vid hälsningar, i 

skiftande sammanhang; han slår till en lagkamrat på rumpan (A1, 7:51), han och Omar 

omfamnar varandra när Ludvig gjort mål (A2, 12:21), Ludvig klättrar runt på Adams 

överkropp i en övning på en träning (A4, 3:01) och han brottas/bråkar lekfullt med andra i 

laget (A1, 9:14; A8, 2:36).  

 Här förekommer interaktioner med Adam och Ludvig som utifrån tidigare forskning skulle 

kunna benämnas som inkluderande maskulinitet, där killarna fysiskt interagerar utan rädsla 

för att (miss)uppfattas eller dömas av sina lagkamrater. Ludvig benämns visserligen ibland 

som exempelvis en tunnis eller som fjollig, men denna typ av benämningar sker inte i 

samband med fysisk närhet till andra killar utan framför allt i ett sportsammanhang där han 

förstås utifrån sitt spelande eller sin roll i laget. 

6.2 En ny inkluderande maskulinitet? 

 

I Eagles tycks vi alltså se en samexistens av både ortodox och inkluderande maskulinitet. 

Karaktärerna kan genom sin idrott tillfälligt uppnå ortodox maskulinitet, och på så sätt delta i 

homoerotiska ritualer eller feminint ansedda aktiviteter utan att bli (miss)förstådda som 

homosexuella. Detta sker dock inom väldigt tydliga ramar. Ett exempel på detta är då det 

kommer fram att spelaren Liam haft sex (efter några veckors ”öken”), varpå han (som 

traditionen bjuder) får ”dansa lite sexy” halvt avklädd på ett bord inför de andra killarna i 

omklädningsrummet. Ludvig invänder mot vad han betraktar som mobbning, men Omar 

lugnar Ludvig med att Liam ju gillar det. Aktiviteten stöds också av tränaren, som då han 

kommer in i rummet gratulerar Liam snarare än att fördöma det som sker (A8, 2:46). Liam 

uppmanas alltså att agera kvinnligt av sina lagkamrater, genom att dansa sensuellt framför en 

grupp killar, men endast i en kontext där han tydligt kan förstås som heterosexuell. Mot 

bakgrund av Ralph & Roberts (2020) studie av australiensiska män, skulle denna typ av 

handlingar förstås som en start på, eller något som öppnar vägen mot en inkluderande 

maskulinitet, då att dansa sensuellt i en kontrollerad kontext kan ses som första steget mot att 
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senare kunna dansa sensuellt i en mindre kontrollerad kontext utan att behöva förstås som 

kvinnlig i negativ bemärkelse. 

 Spelet mellan att uppnå och förlora tillståndet av ortodox maskulinitet förekommer också i 

hur scenerna är uppbyggda i serien. I en av scenerna slickar Ludvig upp salt från bröstet på 

Adam på en fest (A6, 13:21). I följande scen ser vi Adam tillsammans med Klara, där de 

fotograferas tillsammans och sedan kysser varandra. I scenen därpå ser vi Ludvig dansa med 

Amie, vartefter de sedan går upp till ett eget rum (för att kunna kyssas). Genom att dessa 

scener är direkt påföljande blir det tydligt att scenen mellan Adam och Ludvig inte ska 

(miss)förstås som ett uttryck för homosexualitet, utan som en vänskaplig ritual utförd av 

heterosexuella vänner. Samtidigt finns tydliga kopplingar mellan denna festaktivitet och de 

kyssar eller sexuellt laddade dryckesspel som Anderson (2012) diskuterar att lagspelarna i 

hans studie ägnade sig åt i festsammanhang, vilket han tolkar som tecken på en inkluderande 

maskulinitet. 

 I en tidigare scen från samma avsnitt har Adam precis slagit till Ludvig på rumpan, varpå 

Adam går därifrån med handen hängande (A6, 5:46), ett kroppsspråk som ibland förstås som 

kvinnligt eller tillhörande manliga homosexuella. Detta skulle isåfall tyda på att när Adam 

slår någon på rumpan så går han aktivt in i en roll som kvinnlig, och på så sätt sätter 

handlingen i en kontext där den kan förstås som kvinnlig. 

 I serien framkommer inte att någon av spelarna i laget är homosexuell, och ingen spelare 

benämns heller som homosexuell (med undantaget av då Ludvig kallas fjolla). Detta kan 

tolkas som att hockeyträningen i Eagles fungerar som en ortodox miljö där spelarna 

positionerar sig själva mot homosexualitet och upplevd femininitet. Samtidigt förekommer 

endast enstaka sådana tydliga positioneringar, vilket kan ses som ett närmande av en 

inkluderande maskulinitet. När Elias beskrivs som svag eller Ludvig som en tunnis, så är det i 

huvudsak Elias pappa Mats som gör uttalandena, inte de andra träningskamraterna. Detta kan 

liknas vid när Anderson (2012) tar upp hur tränare benämner spelare homofobt eller misogynt, 

något som inte uppskattades bland spelarna, och som spelarna förklarade med att tränarna 

tillhörde en annan generation. Som nämnt ovan är Ludvig öppet vän med Tobias, som har 

pojkvän och som är tillsammans med sin pojkvän på en fest, vilket inte syns påverka hur de 

andra spelarna upplever Ludvig. När Elias omfamnar Ludvig vid en hälsning utomhus ser 

Ludvig något förvånad ut, men han positionerar sig inte mot det eller använder det för att 

ifrågasätta Elias. 

 Om något tycks alltså serien Eagles visa en miljö där ortodox och inkluderande 

maskulinitet samexisterar, snarare än att ge uttryck för en hegemonisk (ortodox) maskulinitet 
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där alternativ mot denna existerar i en form av underläge. Killarna granskar visserligen 

återkommande varandras (heterosexuella) relationer och gör dessa till fokus för interaktioner 

och förhållningssätt. Samtidigt finns dock tendenser till en öppenhet, dels i vänskap med en 

kille som lever i en samkönad relation, och dels genom en avslappnad närhet sinsemellan 

killarna. 

6.3 Reglerna bakom maskuliniteten 

 

Kan vi då utifrån Eagles visa att inkluderande maskulinitet finns representerad i svensk 

populärkultur? Om vi återgår till exemplet med Liam som dansar inför de andra killarna. 

Utifrån Lindgren (2009), skulle handlingen kunna förstås som ett förstärkande av 

maskulinitetsnormen, där sensuell dans hör till det typiskt kvinnliga och dansandet endast 

förstärker traditionella könsnormer. När killarna dansar så gör dom det i en parodi på det 

kvinnliga, och förtydligar på så sätt sin identitet som icke-kvinnor. Samtidigt är det svårt att se 

hur Liam i scenen är menad att förstås just som kvinna eller hur handlingen är en parodi på 

kvinnlighet. Ingen av de andra killarna benämner eller närmar sig Liam som en kvinna, ingen 

tilltalar honom genom annat än hurranden. Ludvigs kommentar att det handlar om mobbning 

synliggör möjligen föreställningen att det som sker, det kvinnliga, är något som placerar Liam 

under de andra killarna. Hurrandet blir narrens applåder, likt glädjeropen för Quasimodo i 

Ringaren av Notre Dame. Men Ludvigs kommentar ifrågasätts av de andra, dansa är något alla 

i laget förväntas göra när tiden är redo, och det görs med glädje av utföraren. Det framstår 

snarare som att laget korrigerar ett missförstånd, en negativ föreställning hos Ludvig själv, än 

att Ludvig ensam står på Liams sida mot mobbning. 

 I Fundbergs (2003, sid. 184-189) studie visades hur pojkar använde sig av icke-identiteter 

för att framställa sig själva, med historier om bögen, kärringen och invandraren. De 

kommunicerade med ett sexistiskt eller homofobt språkbruk. Likaså berättade Jonsson (2007, 

sid. 183-185) om hur killarna i hans studie fått förhålla sig till risken att missuppfattas som 

homosexuell. Detta sätt att kommunicera är i princip helt frånvarande i Eagles, dialogerna kan 

handla om sex eller om tjejer, men dom fungerar inte som något att identifiera sig mot. 

Fundberg (2003, sid. 185-186) tog upp att fotbollskillarna kunde ha viss fysisk närhet inom 

ramarna för sin träning, medan killarna i Jonssons (2007, sid. 197-198) studie kunde vara mer 

öppet nära mot varandra även i skolmiljön. Ingen av studierna innehåller dock den sortens 

scener som utspelar sig i Eagles, där en kille dansar sensuellt inför andra killar, eller där killar 

kan dricka shots från varandras kroppar. En rimlig invändning här är att det förväntas finnas en 
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åldersskillnad, både Fundberg (2003) och Jonssons (2007) studier sträckte sig upp till 

högstadiet, Eagles förväntas utspela sig på gymnasiet. Samtidigt finns dock en tydlig 

gränsförflyttning i handlingarna, från den till synes väldigt kontrollerade närheten i Fundbergs 

(2003, sid. 185-186) studie, till det ganska vilda och utsvävade som syns i serien Eagles. Det är 

svårt att peka på någonting som en kille i Eagles kan göra för att uppfattas som kvinnlig eller 

homosexuell, utom möjligen att likt Tobias introducera sin pojkvän på en fest. Det finns inget i 

serien som antyder att det vi sett är menat att uppfattas som kontroversiellt, och jag har inte 

heller sett några reaktioner som antyder att serien uppfattas så av åskådare. 

 Hur blir då karaktärerna i serien begripliga för åskådaren? Ingen hockeyspelare i Eagles 

presenteras som homosexuell (Tobias lär vi känna endast som musiker och vän till Ludvig). 

Om tanken är att hockeyspelare per definition inte kan vara homosexuella, så kan detta även 

betyda att det inte finns ett behov av att karaktärerna i serien skapar sig själva genom icke-

identiteter eller genom homofobt språkbruk, risken att missförstås är ändå obefintlig. Behovet 

av att definiera karaktären uppstår endast om åskådaren riskerar att missförstå karaktären. 

Möjligen är det en sådan situation som uppstår vid scenen med en body-shot med Adam och 

Ludvig, som därför direkt åtföljs av scener där de dansar och kysser tjejer. Samtidigt finns 

isåfall redan en skillnad. Adam och Ludvig uttrycker nämligen verbalt sina icke-identiteter, 

utan genom sina handlingar om vem de väljer att inleda en sexuell relation med. Ord som gay 

och bög har används inte av karaktärerna som något att identifiera sig mot. Killarna ifrågasätts 

inte i sin sexualitet och behöver därmed inte bevisa något för varandra. Möjligen ser vi alltså 

här en representation av en annan maskulinitet, där killar i större utsträckning identifieras med 

vad dom gör snarare än vad dom uttrycker sig som eller emot. 

 Även om det går att se likheter gentemot forskningen om inkluderande maskulinitet, finns 

även viktiga skillnader. Killarna i serien pratar inte om problem och svåra känslor med 

varandra. Elias pratar aldrig med någon jämnårig kille om sina problem med familjen, Ludvig 

pratar aldrig med Adam (eller någon annan jämnårig kille) om sin svåra relation med sin bror 

eller att hamna i skuggan av Elias. Konkurrensen om tid på isen och att kunna komma vidare 

till A-laget gör att Ludvigs relation med Elias kantas av våld vid upprepade tillfällen. På 

samma sätt fanns få tillfällen där fysisk intimitet skedde på ett avslappnat sätt. Detta var i 

motsats till hockeykillarna i den svenska studien av Karlsson (2014, sid. 79-82) inte heller 

begränsat till särskilda grupper. Ludvig visar exempelvis beteenden som både kan förstås som 

inkluderande och som ortodox maskulinitet. Den samlade bilden i serien som förmedlas är den 

av män som inte skyggar för att använda våld, som inte pratar om sina känslor med andra män, 

men som kan umgås med homosexuella och som kan använda fysisk intimitet och 



25 
 

könsöverskridande handlingar inom ramen för nära vänskap eller så länge det sker på rätt sätt 

och i rätt kontext. 

7. Diskussion 
 

Lagsporter växte fram som ett sätt att möta en rädsla för femininisering av unga män under 

industrialiseringen, men det finns all anledning att ifrågasätta om de värden som fortsätter att 

förmedlas idag är desamma som då, och hur viktig just idrotten är idag av i formandet av 

mäns syn på sig själva och relationen till andra män. Homosexuella elitidrottare blir en 

vanligare syn tillsammans med homosexuella i andra mediala sammanhang, och i samband 

med detta blir synliggörs också manligheten som social konstruktion. Om manlighet tidigare 

sågs som beroende av framgångar inom idrott, vilket byggde på en avsaknad av kvinnlighet 

eller manlig homosexualitet, så blir detta en omöjlig ekvation när öppet manliga 

homosexuella nu når idrottsliga framgångar. Antingen måste homosexuella då bli riktiga män 

eller så kan riktiga män inte längre vara beroende av idrott. Eagles ifrågasätter aldrig 

sambandet mellan heterosexualitet och idrottande. Samtliga karaktärer vi möter i laget 

förväntas vara heterosexuella och den enda öppet icke-heterosexuella karaktären i serien 

(Tobias) är inte en hockeyspelare. På samma sätt som i skolmiljön i Jonssons (2007) studie 

reproduceras manlighet i sportvärlden här utan närvaro av synlig homosexualitet. 

 Det är därför otydligt huruvida medier verkligen kan anses entydigt förmedla en mer 

inkluderande maskulinitet. Som visat ovan är det en flerfärgad bild som förmedlas i Eagles. 

Det finns möjlighet att hitta stöd både för en ortodox maskulinitet, med ett användande av 

våld och avsaknad av intima relationer mellan män, men också för en inkluderande 

maskulinitet, där man inte undviker umgänge med homosexuella eller behöver bevisa sig själv 

med icke-identiteter. Samtidigt finns tecken på att hur manliga relationer framställs tänjts ut 

och fått nya gränser (som när vänner tar body-shots från varandra), eller hur det som tidigare 

varit vanligt blir nu mindre vanligt (som att återkommande kalla någon bög eller kärring i 

syfte att få dem skapa sig själv som manlig gentemot andra). Samtidigt så visar studien också 

att bilden av män i serien tveksamt kan benämnas som hegemonisk, i linje med hur den 

beskrivits tidigare av Connell (1995/2008, sid. 169). Karaktärerna skulle lite förenklat kunna 

sägas vara för inkluderande för att beskrivas som att de upprepar en (traditionell) hegemonisk 

maskulinitet, men samtidigt för ortodoxa för att kunna beskrivas som ensidigt inkluderande. 

 Varför finns då inte en så tydlig bild av inkluderande maskulinitet, som man kan vänta sig 

utifrån den forskning som presenterats i USA och Storbritannien? Kanske finns här svaret i 
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kritiken som lyfts fram av Parent, Batura & Crooks (2014), som menade att det kan vara 

problematiskt att överhuvud taget försöka förklara utveckling globalt utifrån teorin om 

inkluderande maskulinitet. Då teorin bygger på den historiska utvecklingen i USA riskerar 

den att endast delvis, eller kanske inte alls, fånga den utveckling och det sätt på vilket normer 

kring maskulinitet förändras i andra länder. Det finns därför all anledning att förhålla sig 

något skeptisk till teorier som gör anspråk på att kunna förklara normer kring manligt och 

kvinnligt globalt, då det riskerar att både osynliggöra skillnader och överbetona likheter 

länder emellan. Ralph & Roberts (2020) konstaterade också i sin intervjustudie av 

australiensiska män att de endast delvis såg den utveckling som beskrivits av Anderson (2012) 

och McCormack (2013), även om de själva förklarade detta med att de såg utvecklingen som 

ett sorts första steg mot en inkluderande maskulinitet. I ljuset av Parent, Batura & Crooks 

(2014) studie finns dock anledning att ifrågasätta om det är rimligt att vänta sig en likadan 

utveckling alls i Australien. Kanske blir inkluderande maskulinitet, såsom vi får uppleva den i 

populärkultur, så småningom något med helt andra kännetecken. 

 För att få en bättre bild av själva mediebilden (alternativt mediebilderna) kring 

maskulinitet i Sverige behövs fler studier som sätter Eagles i relation till andra större 

ungdomsserier, såsom Festen, Skam eller den nyligen utkomna ungdomsserien Störst av allt 

(2019), samt studier som tar hänsyn till den bild som även förmedlas av de lätt tillgängliga 

amerikanska serier som också är en del av dagens medieutbud.  En större förståelse för 

populärkulturen i Sverige skulle också möjligen kunna nås med fler intervju- och 

observationsstudier bland ungdomar på skolor, studier som även utförs med en känslighet för 

hur upplevd etnisk tillhörighet samspelar med hur maskulinitet uttrycks, på det sätt som redan 

visats i tidigare forskning i Sverige. Med utgångspunkt i hur snabbt forskningen på området 

tycks ha förändrats på tio respektive tjugo år, finns anledning att anta att om sådana studier 

inte kommer riskerar vi att helt missa möjligheten att förstå en pågående förändring och 

därmed kunna förklara vad som sker. Kanske är den inkluderande mannen bara några steg, 

serier eller årtionden bort? 
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Bilaga 1: Observationsschema 

 
 

- Vilka är de relevanta karaktärerna för analys? (Unga killar med vänskapsrelationer) 

 

- Hur beskriver de utvalda karaktärerna sig själva?  

 

- Hur beskrivs de utvalda karaktärerna av andra? (I konversation med andra, eller då 

andra talar om karaktären i fråga) 

 

- Vilken typ av samtalsämnen förekommer mellan de utvalda karaktärerna? 

 

- Vilken typ av närhet/beröring förekommer mellan de utvalda karakärerna? I vilken 

kontext förekommer denna närhet/beröring? 

 

- Hur används ishockeyn som ett sätt att uppnå ortodox maskulinitet bland 

karaktärerna? 

 

- Hur uppmärkssammas kläder som sätt att vara manlig bland karaktärerna? 

 

- Hur används heterosexualitet som ett sätt att vara manlig bland karaktärerna? 

 

- Hur förhåller sig karaktärerna till andra homosexuella karaktären i serien? 

 


