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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att utöka kunskapen kring maskulinitet och normer kring att 

vara man kopplat till mäns relation till intimitet och sexualitet och genom det bidra till 

en vidare diskussion om jämställdhet. Forskningsstudiens fokus breddar begreppet 

jämställdhet genom att den bidrar till att utöka kunskapen om ojämställdhet som 

existerande även inom könskategorin män, och inte enbart mellan kvinnor och män. 

Studien har utgått från följande två frågeställningar; Hur ser män på intimitet och 

närhet kopplat till manlighet och normer kring att vara man? Samt; Ligger 

föreställningar om hegemonisk maskulinitet i vägen för mäns intimitet?  

 

Detta är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. Utifrån uppfattningen att manlighet 

är en social konstruktion har forskningen till denna uppsats syftat till att undersöka den 

ontologi som föreligger utifrån mäns upplevelser av att vara man. Detta genom 

intervjuer med sex män för att undersöka deras personliga erfarenheter och upplevelser 

kopplat till forskningsfrågorna. Det teoretiska ramverket för analys har baserats på 

Connells teori om hegemonisk maskulinitet, doing gender begreppet av West och 

Zimmerman samt teorier om intimitet utvecklade av Giddens och Prager. 

 

Studien visar att manlig fysisk intimitet är starkt sammankopplad med sexualitet och att 

normer kring att vara man ligger i vägen för mäns utveckling av intima relationer av 

psykisk karaktär både med sig själv och andra. Detta kan förklaras av bland annat 

hegemoniska ideal där heteronormativa föreställningar hierarkiskt delar in män och 

beteenden i manliga eller icke manliga. Trots att känslor och känsloarbete inte kan 

förklaras av binära biologiska skillnader behandlas de fortfarande som mer eller mindre 

naturligt kopplat till det biologiska könet vilket får begränsande funktioner för 

individen. För män innebär det en känslomässig styrning som upplevs som negativ i 

relation till andra män men ännu mer i relation till sig själv. 

Nyckelord 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under hösten 2016 och våren 2017 arbetade jag som koreograf med projektet ”Man kan 

dansa” i Nora utanför Örebro. Projektet startades av att projektledaren hade ställt sig själv 

frågan ”varför dansar inte män?” Dansfältet är väldigt flick- och kvinnodominerat och pojkar 

och män som dansar har ofta fått sin sexualitet ifrågasatt och måste förklara och definiera 

varför de valt denna, för en man, udda sysselsättning. Med i projektet och föreställningen var 

sex män och två kvinnor och den fysiska improvisationen kom att i stor utsträckning handla 

om närhet. Hur ser mäns intimitet ut och hur ska den gestaltas? Var går gränserna? Vad 

händer om man passerar den? 

 

I oktober 2017 började #Metoo att rasa i hela världen. Kvinnor uppmanades att på det sociala 

mediet Facebook vittna med hashtagen #Metoo om även hon upplevt sexuellt ofredande av 

något slag. Vittnesmålen kom i alla former med varierande omfattning, men magnituden var 

överväldigande. I kölvattnet kom t. ex #Ihave där män i sin tur började dela med sig av sina 

”förövarbekännelser”. Det centrala var att frågorna handlade just om intimitet, närhet och det 

visade sig att var gränserna går mellan att visa uppskattning, flörta, sexuella inviter, 

övertramp och övergrepp för många var otydliga. Manlighet och diskussioner om normer 

kring att vara man var helt plötsligt något som kanske inte fanns på allas läppar, men i alla fall 

en fråga som krupit fram ur det fördolda och som det nu pratades om i lunchrummet, på 

bussen, i skolor och på andra platser. Vad är manlighet och hur kan och får olika 

maskuliniteter se ut och uttryckas? Finns det normer hur en man ska vara? Vilka förändringar 

behöver ske och vad tänker män själv kring dessa frågor? Avseende samtycke är många 

frågor kopplade till intimitet och närhet. Det hegemoniska maskulinitets begreppet med sin 

heteronorm och som hierarkiskt kategoriserar maskuliniteter i relation till kvinnor men även 

andra män, skapade en plattform för att undersöka huruvida män har längre till intimitet och 

närmare till sexualitet och, hur nära kan Man vara? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utöka kunskapen kring maskulinitet och normer kring att vara man 

kopplat till mäns relation till intimitet och sexualitet. Genom det hoppas jag bidra till en 

vidare diskussion om jämställdhet. Uppsatsens frågeställningar är; Hur ser män på intimitet 

och närhet kopplat till manlighet och normer kring att vara man? Samt, ligger föreställningar 

om hegemonisk maskulinitet i vägen för mäns intimitet? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Efter uppsatsen inledande bakgrund med syfte och frågeställningar följer tidigare littertur med 

teori och tidigare forskning. Denna del förtydligar de teoretiska ramverk inom vilka analys 

och diskussioner förs. Den tematiska indelningen utifrån transkriberat intervjudata utgör 

utgångspunkten för resultat och analysdel och är; att vara nära, hur en man ska vara och var 

gränserna går. I uppsatsens sista del förs en diskussion baserat på intervjumaterial, teorin och 

tidigare forskning och uppsatsens frågeställningar besvaras.  

2 Teoretiskt ramverk 

Den tematiska analysen har tolkats i förhållande till refererad litteratur utifrån Connells 

(1995) teori om hegemonisk maskulinitet, Pragers (1995) definition av intimitet, Giddens 

(1995) teorier om intimitetens utveckling över tid och doing genderteorin av West och 

Zimmerman (1987) och senare utvecklad av West och Fenstermaker (2002). 

2. 1 Hegemonisk maskulinitet 

Hegemonisk maskulinitet är enligt Connell (1995) en allmänrådande strategi och genuspraktik 

som innebär mäns dominans över gruppen kvinnor men även över subordinerade grupper av 

män. Begreppet hegemonisk maskulinitet bygger på rangordning, hierarki och en särskiljning 

på det som är feminint och maskulint. Ett konstruktivistiskt synsätt vad gäller genus är att 

manlighet i viss mån definieras i relation till vad det inte är. Hegemonisk maskulinitet innebär 

att mannen inte är feminin, inte av kvinnligt kön och inte heller en man som på något sätt kan 
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förknippas med egenskaper som anses kvinnliga. Detta är kopplat till genuspraktiker där vi lär 

oss vårt köns förväntade beteenden, normer och var gränserna för dessa går.  

 

Olika typer av maskuliniteter är alltså inte skapelser ur individens fantasi och tycke utan 

sammanflätade med rådande genuspraktik på både mikro- och makronivå och typografin över 

rådande maskuliniteter varierar baserat på det specifika fältet. Hegemonisk maskulinitet 

innebär både en praktik och logik och styr hur män ska bete sig och vara samtidigt som det 

sanktionerar det som hegemoniskt anses vara det rätta manliga beteendet. Denna idealisering 

av hur den hegemoniska maskuliniteten ska se ut och uppträda är sällan kopplad till mäns 

praktik i en verklig värld. Connell & Messerschmidt (2005) skriver: 

It embodied the most currently honored way of being a man, it required all other men to position 

themselves in relation to it, and it ideologically legitimated the global subordination of women to 

men. (s.832) 

Olika grupper av män rangordnas sinsemellan i relation till var man befinner sig i hierarkin 

baserad på det hegemoniska idealet och det är enligt Connell och Messerschmidt (2005) 

väldigt få män som lever upp till en hegemonisk maskulinitet. De allra flesta hamnar i att vara 

delaktiga, underordnade eller marginaliserade. Det patriarkala samhällets uppbyggnad innebär 

mäns generella överordning över kvinnor oavsett om de aktivt upprätthåller de hegemoniska 

idealen eller ej. I egenskap av att vara man kan de fortfarande ta del av den hegemoniska 

diskursens fördelar vilket gör dessa män till deltagande av det hegemoniska projektet. I 

princip alla grupper av män som inte lever upp till det hegemoniska idealet klassificeras som 

underordnade och Connell (1995) kallar dessa grupper subordinerade, varav gruppen 

homosexuella är en. Connell (1995) exemplifierar en marginaliserad grupp med 

framgångsrika, svarta idrottsmän. På många sätt lever de upp till det hegemoniska idealet; de 

skönjer framgång, har en stark fysik, tar plats m. m men detta spiller inte över på gruppen 

svarta män generellt som fortfarande är en marginaliserad grupp i samhället.  

 

Inom ramen för den hegemoniska maskuliniteten utvecklas även grupper som ett resultat av 

protestmaskulinitet. Herz och Johansson (2011) beskriver att män som döms för våldsbrott 

förklarar sina aktioner med att hon ”drog det våldsamma ur honom” och att det kändes som 

att hon bar byxor och han kjol vilket upplevs som obehagligt och oacceptabelt där mannen 

känner sig avmaskuliniserad. Detta måste förstås strukturellt där mannen i sin roll förväntas 

utöva dominans och makt. Att kjolen åker på mannen och byxorna på kvinnan innebär att 

mannen blir en subordinerad man, en kvinnlig man och den hegemoniska rangordningen 
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ruckas på. Våldet blir en kamp för att återta sin hegemoniska, hierarkiska plats. Enligt Connell 

(1995) är detta ett exempel på protestmaskulinitet där mannen försöker återta sin plats i 

dominanshierarkin gentemot kvinnan och på det sättet bli mer maskulin. Dessa grupper av 

män som utifrån upplevelser av att aldrig kunna leva upp till rådande strukturella och sociala 

ideal på en samhällelig nivå, skapar sina egna hegemoniska maskulinitetsideal utifrån 

underordnade positioner (Connell, 1995).  

 

Connell (1995) menar att bindningsfasen till den hegemoniska maskuliniteten innebär den del 

av livet där pojkar lär sig och tar till sig det ramverk som det innefattar och gör detta 

genusprojekt till sitt. Separationsfasen är då de ifrågasätter eller frångår hegemonin, men 

genus är relationellt och en process som pågår livet igenom. Den påverkas av de människor vi 

lever och samverkar med som avgränsar och ramar in förväntade beteenden beroende på kön 

och start och stopptid existerar inte.  

2.1.1 Homosexualitet 

Homosexualitet är i detta sammanhang inte intressant utifrån moral och etik eller som sexuell 

praktik utan för att homosexuella är en subordinerad grupp i det hegemoniska systemet vilket 

är tydligt heteronormativt (Connell 1995). Schippers (2017) skriver att oavsett grupp av män 

så är femininitet alltid subordinerad maskulinitet eftersom själva definitionen utgår från 

mannen. Homosexuella grupper av män blir subordinerade p. g. a av att homosexualitet anses 

som kvinnligt.  

 

Den manliga sexualiteten som referensram är vit och heterosexuell (Connell, 1995). Judith 

Butler menade att den binära uppdelningen mellan man och kvinna och heterosexualiteten, 

dvs lusten till det andra, förstärker just uppdelningen, vi och de, maskulinum och femininum 

(Schippers, 2017). Heterosexualitet är fundamentalt i hegemonisk hegemoni där kvinnors 

sexuella funktion i relation till män syftar till att bekräfta deras manlighet. Maskulinitet 

definieras i stor utsträckning i relation till vad det inte är, och en binär könslig ingång innebär 

att det inte är femininitet. En man som attraheras av någon av samma kön måste således vara 

lite mindre maskulin, eftersom maskulinitet på ett vis innebär att attraheras av den andre, 

vilket förklarar varför homosexuella anses som mindre maskulina och kategoriseras som 

subordinerad.  
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2.1.2 Homosocialitet 

Begreppet homosocialitet är nära kopplat till hegemonisk maskulinitet och innebär grupper 

eller sammanslutningar av män. Det kan förklara strukturella företeelser som bibehållande av 

könsrelaterade maktstrukturer, maka söker kaka, eller snarare man söker likadan man i t. ex 

företagsledningar m. m (Herz, Johansson, 2011). Connell (1995) menar att det är gruppen 

eller grupper som är bärare av hegemoniska maskulinitetsnormer snarare än den enskilda 

individen och att bete sig rätt i den givna gruppen innebär individuell delaktighet. Olikartat 

beteende innebär sanktioner eller uteslutning för att manligheten inte görs på rätt sätt. Olika 

grupper med sin egna logik och egna hegemoniska ideal förhåller sig hierarkiskt till andra 

grupper av män. Hammerén och Johansson (2014) introducerar begreppen vertikal och 

horisontal homosocialitet, där det första representerar homosocialitet i ett hierarkiskt 

perspektiv. Gruppen skapar starka band genom vilka hegemoniska ideal förväntas 

upprätthållas av dess medlemmar gentemot andra grupper av män och kvinnor. Den 

horisontella homosocialiteten baseras på relationer av mer vänskaplig och mer emotionell 

karaktär.  

2.2 Doing gender 

West & Zimmerman (Fenstermaker & West, 2002) menar att genus är någonting som görs 

och som uppstår i varje interaktion med andra. Genus är oundvikligt och ingenting vi kan 

välja bort eller sluta att göra. Vi skaffar oss genusidentitet och genuskompetens baserat på 

vårt biologiska kön som har olika funktioner och utseenden, men det är också förkroppsligat. 

Genus är ingenting vi har klätt på oss som en tröja, utan något som görs och blir en del av vårt 

varande. Fokus ligger på mikronivå, d. v. s individers interaktioner med varandra men genus 

existerar inte i ett vakuum utan är även institutionaliserad (Connell & Pearse 2015, Elwin- 

Nowak & Thomsson 2003, Fenstermaker & West, 2002, Schillers, 2017) Förändring av 

strukturell karaktär sker endast genom individers varaktiga interaktioner över lång tid. I 

institutioner, historien och regelverk finns genus inbäddat inom vilka individer genom sina 

interaktioner förväntas leva upp till rådande normer och genom detta samtidigt upprätthåller 

rådande genusstrukturer. Sammantaget kan detta ses som samlade genuspraktiker där 

hegemonisk maskulinitet är ett exempel. Även Connell (1995) och Carrigan och andra (1985) 

påpekar att genus konstrueras genom interaktion och är föränderlig beroende på individer, 

situationer, tid och kontext.  
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West & Zimmerman (Fenstermaker & West, 2002) menar att individen igenom interaktion 

med andra organiserar sitt sociala liv och skapar mening utifrån genus men blir samtidigt 

kategoriserad av den andra på samma sätt. I detta finns en inbyggd bedömning där vi 

förväntas bete oss utifrån förväntningar tillhörande den genuskategori vi tillhör. Detta beror 

av att genus hela tiden görs med det outtalade hotet att ställas till svars för sitt beteende. 

Genus uppstår både i individens agerande såväl som den interagerande partens konfrontation 

eller bekräftelse. Shipper (2017) menar att normer kopplade till genus fungerar som 

förkroppsligad kunskap igenom vilka aktörer agerar men även som ett sätt att strukturera det 

sociala livet och att det är i den kontexten som hegemonin framstår. Vi söker bekräftelse på 

att vi gör vårt kön “rätt” och att vi lever upp till förväntade normer. Dessa aktiviteter eller 

aktioner kallar Connells & Pearse (2015) för genusprestationer, eftersom det förstärker vår 

genuskategori och ökar självkänslan. Att göra sitt kön innebär också ett skapande av 

skillnader mellan flickor och pojkar som inte beror på biologiska eller naturliga skillnader 

eftersom sättet vi lär oss gå, stå, prata, springa, tala, bete oss blir en del av vilka vi är (Connell 

& Pearse, 2015, Elwin & Nowak, 2003). När dessa är skapade återförs de till respektive 

könskategori som givna kriterier för vad som anses vara manligt och kvinnligt och 

klassificeras som ”naturliga”. Att gå emot kan innebära att du får betala och priset kan variera 

beroende på hur stort avkall du gör. Den individuella upplevelsen och uttrycket kan enligt 

Herz & Johansson (2011) variera. Människor har fått betala med sitt liv för att de valt kläder, 

utseenden, eller sexualitet som faller utanför ramarna, vissa har skrämts till tystnad när 

sexistiska skämt dragits och man inte vågat säga ifrån, vissa har inte valts till laget för att han 

har fel färg på tröjan, och så vidare. Att göra sitt kön ”rätt” innebär belöning och bekräftelse, 

att göra ”fel” negativa konsekvenser, uteslutning, misstroende eller bestraffning.  

 

2.2.1 Normer 

I uppsatsen används Elwin- Nowaks (2003) definition av normer som innebär en kollektiv, 

ofta outtalad, förståelse för vad som är förväntat av individen baserat på dennes biologiska 

kön. 

 Det finns en hel uppsättning sådana normer som driver kvinnor till att leva och uttrycka sig kvinnligt 

och män till att leva manligt. Normsystemet kan ses som ett system av myter, regler och antaganden, 

vilka med tiden har kommit att tas för givna och sanna.  (s 30)  
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Vi identifieras och klassificeras utifrån det biologiska kön vi har där vi förväntas agera inom 

vissa spelregler och där strukturer tydligt framstår när normen frångås. Schippers (2017) 

beskriver normer som ett system med symbolisk signifikans som uttrycker och definierar 

genusrelationer vilket baserat på kön ska uttryckas på ett visst sätt. Detta manifesteras inte 

enbart som individuella uttryck utan tar sig kulturella uttryck och visar sig i sociala strukturer, 

institutioner och genom människors interaktioner (Fenstermaker & West, 2002) 

2.3 Intimitet 

Prager (1995) betonar att intimitet är ett komplicerat begrepp som i både innefattar, betyder 

och används med skiftande betydelse; det är en känsla, innefattar fysisk närhet, delande av 

privat information, beskriver en slags relation, beskriver typer av interaktioner, sexuell 

kontakt, förutsätter kommunikation, människor som delar sin personliga sfär m. m. Det 

betyder att en tydlig definition är svår att ge. Vid negativa interaktioner, samtal eller 

förhållanden används sällan begreppet intimitet eftersom det är förknippat med någonting 

positivt. Intimitet bygger på relationer kopplade till interaktioner baserade på katexis som 

Connell (1995) kallar emotionella interaktioner.  

 

Prager (1995, s 24) delar in intimitet i två delar och det är i den meningen intimitet används i 

denna uppsats, intima interaktioner som i sin tur innehåller två underkategorier, intima 

beteenden och intima upplevelser, samt intima relationer som förutsätter uppnådd kärlek eller 

starka känslor, delad tillit och långvarig partner- eller vänskapsrelation. 

 

Intima beteenden innebär ett delande av det personliga vilket kan ske både genom fysiska som 

psykiska beteenden. Fysisk intimitet innefattar att dela sin personliga sfär med en annan 

människa, ha kroppskontakt vilket kan uttryckas i form av allt mellan att vara fysiskt nära till 

sexuell interaktion. Psykisk interaktion genererar kommunikation såväl verbal som i tystnad. 

Intimiteten kan både äga rum mellan två individer men även på ett privat plan av och med 

individen själv. Att stå nära sina känslor, kunna uttrycka och formulera de för sig själv och 

konkretisera känslan från att endast vara en förnimmelse eller fysisk reaktion till något aktivt 

och konkret, och även kunna dela detta med en annan individ så väl som med sig själv, skapar 

intima upplevelser. Intima upplevelser innebär individuella upplevelser av upplevd närhet, 

intimitet, att knyta an både till sig själv men även med andra individer. Intima relationer 

särskiljer relationer av flyktigare karaktär, ytliga eller tillfälliga bekantskaper med de av 
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närmare slag genom att man delar tillit, upplever starka känslor och att katexis finns 

närvarande (Connell, 1995). Prager (1995) definierar intima relationer som de som innefattar 

uppnådd kärlek eller tillgivenhet, gemensam tillit och sammanhängande relationer.  

 

Intimiteten innefattas och uttrycks mellan människor genom interaktioner bland annat inom 

ramen för de grupper som baseras på horisontal homosocialitet (Hammerén & Johansson, 

2014) där vänskap och intima relationer mellan män kan uppstå. Detta inom ramen för den 

katexis (Connell, 2015) eller emotionella tillit som är rådande inom den specifika gruppen.  

2.3.1 Sexualitet 

Giddens (1995) introducerar tre begrepp som är användbara för att förstå sexualitetens 

framväxt men även för att förstå sexualitetens roll i ett hegemoniskt perspektiv; plastisk, 

romantisk och sammanflödande kärlek. Freud (Giddens, 1995) använde plastisk kärlek som 

utgångspunkt för tanken att den erotiska och sexuella energin riktades mot objekt där fantasier 

även spelade en viktig roll. Den romantiska kärleken kopplade ihop sexualitet med kärlek och 

tillsammans blir dessa två en del av identitetsskapande till skillnad från tidigare generationer 

där sexualitet var en aktion som i huvudsak genomfördes i fortplantningssyfte. Giddens 

(1995) beskriver den romantiska kärlekens uppkomst under senare del av 1800-talet som en 

följd av samhällsutveckling, industrialisering men också den romantiska litteraturens 

framväxt vilket innebar en romantisering av könsroller där kvinnors heder och dygd skulle 

försvaras och inte besudlas med mäns lustar. Den manliga sexualiteten var norm, något 

naturligt, medan kvinnans var dold precis som hennes kön, och det fanns också ett naturligt 

behov hos män att vara sexuella till skillnad från kvinnor. Den sammanflödande kärleken är 

enligt Giddens (1995) en demokratiprocess för att uppnå jämställdhet. Den förutsätter 

pluralism eller individualism och sexuell jämställdhet och är inte är baserad på 

heterosexualitet. Kommunikation är förutsättningen för att uppnå jämlikhet där intimiteten är 

dess möjliggörare. Det ena förutsätter det andra i en process av omvandling och 

omstrukturering.  

 

Manlighet är tätt sammankopplad med normer kring hur mäns sexualitet beskrivs, förklaras 

och förväntas vara där män ska erövra. (Connell, 1995, May & Bohman, 2017) Giddens 

(1995) menar att sexualiteten, eller snarare heterosexualiteten, är en del av ett 

identitetsskapande projekt som för vissa män baseras på kvantitet. En man som ligger med 
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många är framgångsrik och ju fler han ligger med desto manligare blir han. Giddens (1995) 

beskriver den manliga sexualiteten som förväntas vara rationell, saklig, aggressiv och framför 

allt ska män alltid vara redo vilket bland annat porträtteras i pornografi. Freud (Giddens, 

1995) menade att skillnaden mellan flickor och pojkar är att pojkens genitalier är synliga, 

vilket bland annat innebär att åtrå eller lust inte är något som sker i det fördolda, men också 

något som blir mätbart. Sammantaget riskerar mannens sexualitet att förskjutas från att 

innefatta lust och intimitet till att handla om prestation. Bort från den sammanflödande 

kärleken mot den romantiska där mannen förväntas leva upp till hegemoniska ideal. 

2.4 Tidigare litteratur 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning vad gäller intimitet och känsloarbete. 

 

Fischer (1993) argumenterar att den binärt emotionella uppdelningen mellan könen där män 

förklaras som rationella och kvinnor som emotionella säger mer om stereotyper än om 

människor. Fischer refererar till ett antal forskningsprojekt där man genom olika metoder mätt 

förekomsten av känslor, vilka dessa är och hur känslor har kommit till uttryck. Slutsatsen av 

dessa forskningsprojekt är att små skillnader existerar mellan könen. Forskningen visade på 

skillnader i hur män respektive kvinnor uttrycker känslor, där frekvensen är betydligt lägre för 

män, men också att män tenderade att vara mer motvilliga att visa känslor. Fischer drar 

slutsatsen att de differenser som uppkommit kan förklaras av sociala skillnader kopplade till 

genus vilket bland annat medför att vi blir olika sensitiva och mer eller mindre uppskattar att 

hantera känslor. Detta är inlärda beteenden.  

 

1988 publicerade Collard och Mansfield ”The beginning of the rest of your lives” 

(Duncombe, Marsden, 1993) en studie som undersökte intimitet mellan kvinnor och män 

baserat på svaren ifrån sextio nygifta heterosexuella par. Den generella slutsatsen var att de 

ingick i äktenskapet som intima främlingar och att deras kärlek var baserat på en bild av den 

romantiska kärleken (Giddens, 1995). Det Collard och Mansfield (1988) fann i sin forskning 

var att det fanns en könslig skillnad i förväntningar på intimitet och vilket uttryck det skulle ta 

sig. Generellt upplevde kvinnorna att de önskade att dela ett liv tillsammans som var byggt på 

ömsesidigt, intimt utbyte och interaktion, medan männen eftersträvade att ha ett liv 

gemensamt, en gemensam bas av fysiskt och psykiskt samförstånd. Männen uttryckte att 

sexualiteten var deras sätt att visa uppskattning och vara intima, medan kvinnorna gjorde en 
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tydligare särskillnad mellan intimitet och sex där det ena inte kunde ersätta det andra, men 

också att sex utan intimitet inte var tilltalande. Kvinnorna accepterade obalans i ojämställda 

uppdelningar av hushållsarbete men uttryckte tidigt i äktenskapet en stark besvikelse över den 

intima obalansen. Det kvinnorna menade med intimitet var baserad på en kommunikation, ett 

delande av känslor, en intim sfär och att ge varandra verbal uppskattning.  

 

James (1989) diskuterar känsloarbete utifrån en studie genomförd på ett hospice. Trots att 

arbetet förutsatte och krävde ett emotionellt arbete med människor i livets slutskede, var detta 

samtidigt ingenting som premierades på arbetsplatsen. Uppdelningen mellan rationalitet och 

emotion, den privata och officiella sfären är styrd av genus där kvinnor anses vara rustade 

med en ”naturlig” närhet till emotionellt arbete vilket primärt utförs i hemmet. Trots att det 

emotionella var en förutsättning för att klara arbetet på hospice var det ingenting dessa 

sköterskor fick någon utbildning i. Det uppfattades inte heller som hårt arbete utan kvinnorna 

ansågs besitta dessa kunskaper naturligt vilka också förväntades utföras och uttryckas med 

lätthet. Forskningen visar att denna uppdelning av emotionellt arbete som kvinnligt kodat, tyst 

kunskap och som något naturligt kvinnligt också spiller över på mäns emotionella arbete i den 

privata sfären. Emotionellt arbete innefattar träning och hårt arbete och författaren betonar att 

känslor är en del av att vara människa. Vilka uttryck och former det tar, vilket värde det får 

och hur vi tränas i hanteringen av emotionellt arbete beror på i vilken omfattning individen 

utifrån genus får tillgång till känslor och lär sig att hantera detsamma. Det beror också på i 

vilken kontext det uppstår och bidrar slutligen till hur vi emotionellt förhåller oss relationellt 

till varandra. 

3 Metod 

3.1 Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådets God Forskningssed (2017) har följts i arbetet med denna uppsats utifrån 

grundprinciperna Informationskravet, Samtyckeskravet, Nyttjandekravet och 

Konfidentialitetskravet (Bryman, 2009) Vad gäller informationskravet har alla de intervjuade 

blivit tydligt informerade om syftet med studien, i vilket sammanhang det produceras och 
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informanterna har även erbjudit att läsa transkriberingar såväl som den slutgiltiga uppsatsen. 

Alla tillfrågade har deltagit av fri vilja och eget intresse, och vid varje samtal har det 

förtydligats att informanterna kan avstå ifrån att svara på frågor och även avbryta intervjun 

och deltagandet närhelst de vill. Informanterna har tillfrågats huruvida intervjuer kunde spelas 

in och det har även förtydligats att såväl det inspelade som det transkriberade materialet 

kommer att höras av endast mig och möjligtvis min handledare. Vidare har det förtydligats att 

så som det transkriberade materialet kommer att användas i text kommer att innebära att 

varken namn eller individ kommer att röjas. Om det i text kanske kan framgå från vilken 

informant informationen kommer beror det på att denna har gett sitt tillåtande. Jag har 

förvarat det inspelade materialet och transkriberingen på en säker plats och efter godkännande 

kommer detta att förstöras. Ytterligare har jag respekterat konfidentialitetskravet genom att 

inte röja informanternas namn kopplat till data i privata sammanhang.  

3.2 Metodval 

Detta är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. Utifrån uppfattningen att manlighet är en 

social konstruktion har denna uppsats syftat till att undersöka den ontologi som föreligger 

utifrån dessa mäns upplevelser av att vara man. Eftersom forskningsfrågorna kretsar kring 

informanternas personliga erfarenheter och upplevelser kring normer av att vara man och 

intimitet anser jag att valet av individuella intervjuer är befogad där exempelvis observationer 

inte hade kunnat lösgöra samma typ av data. Intervjuerna gav informanterna en möjlighet att 

reflektera över känsliga frågor på ett sätt där deras tankar och erfarenheter stod i fokus. 

3.3 Urval 

Fem av de sex informanterna är jag bekant med via arbete och en kontaktades via en 

organisation som arbetar med normkritiska frågor kring manlighet. Alla informanter är i 

åldern 30 - 43 år, lever i heterosexuella relationer och har högskoleutbildning. Fem av de sex 

har arbetat med frågor kring manlighet, normer kring att vara man och beteenden kopplat till 

desamma i sceniska former och en arbetar med frågorna i en organisation för arbete med 

jämställdhetsfrågor. Gemensamt är att alla kan kategoriseras som män tillhörande den 

profeministiska rörelsen (Connell, 1995), i en separationsfas från den hegemoniska 

maskuliniteten men även som tillhörande gruppen deltagande maskuliniteter (Connell 1995). 

Två av de intervjuade saknar barn och vad gäller de övriga fyra har två personer ett barn 
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vardera, en man har tre barn och en man har fem barn. Tre av de sex är bosatta i en mindre 

stad eller by och tre är bosatta i storstad. De yrken som finns representerade är lärare, 

musiklärare, tekniker, projektledare och artist. Fem arbetar i offentlig sektor och en arbetar 

både i privat- och offentlig sektor. Tre av informanterna menade att de arbetade på en 

arbetsplats där män och kvinnor finns i lika stor utsträckning men en av dem upplevde sin 

yrkesroll som starkt mansdominerad. Två av informanterna menade att deras arbetsplatser var 

kvinnodominerade och en att hans arbetsplats var mansdominerad medan fältet var 

kvinnodominerat. Detta är endast baserat på informanternas upplevelse av sin arbetsplats och 

har inte verifierats i siffror.  

3.4 Praktiskt tillvägagångssätt 

Under loppet av två veckor under oktober månad 2017 genomfördes sex semistrukturerade 

intervjuer som varierade i längd mellan 30 till 41 minuter. Två av dem ägde rum i Nora 

utanför Örebro och resterande fyra i Stockholm. Jag hade vid förfrågan förklarat syftet med 

intervjun, att jag ville undersöka hur män förhöll sig till intimitet och närhet kopplat till 

normer kring att vara man och var intresserad av deras syn på frågorna. Männen hade inte sett 

eller fått frågorna i förväg. Utgångspunkten var en intervjuguide1 med tretton frågor som 

kretsade runt forskningsfrågorna och till det tillkom sju bakgrundsfrågor. Alla intervjuer 

inleddes med frågan ”vad innebär manlighet för dig” men efter det fick samtalet och 

informanternas svar styra i vilken ordning och hur frågorna ställdes. Oavsett ställdes alla 

frågor till alla informanter med resultatet att olika individer utvecklade olika frågor olika 

mycket. Intervjuerna innehöll en blandning av tolkande, strukturerande, preciserande och 

direkta frågor (Bryman, 2009) vilka ställdes i den ordning samtalet fortlöpte. Två av 

intervjuerna ägde rum på caféer och resterande fyra i avskildhet i stängda rum. Tre stycken på 

olika arbetsplatser och en i en respondents hem. I fallen med de två intervjuerna som ägde 

rum i offentlig miljö hade dock frågan ställts huruvida det upplevdes som acceptabelt och 

alternativ hade diskuterats. Informanterna hade avgjort att cafémiljön var acceptabel och inte 

upplevdes som hämmande för ämnet. Efter genomförda intervjuer gjorde jag fältanteckningar 

och transkribering av allt inspelat material vilket skrevs ut för att lättare kunna arbeta med 

analys. 

                                                 

1 Se bilaga 
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3.5 Analysprocessen 

Datan har analyserats utifrån en IPA- Interpretative phenomenological analysis (Braun, V, 

Clarke, V, 2006) vilket inleddes med att lyssna på ljudupptagningar av intervjuer och läsa 

transkriberingen. Initialt lästes dessa upprepade gånger för att skapa en uppfattning av 

helheten för att sedan påbörja den tematiska analysen. En transkribering i taget genomfördes 

där texten delades in i grova stycken med korta beskrivande ord vilket resulterade i en initial 

tematik. När detta var genomfört med de sex transkriberingarna lästes återigen den nu 

tematiserade transkriberingen ett flertal gånger. När denna process var genomförd på de sex 

transkriberingarna kodades dessa, återigen en transkribering i taget, utifrån respondenternas 

ordval, svar eller formuleringar. Detta kallar jag del ett av analysen. Del två inleddes med att 

transkriberingar återigen lästes, den här gången med deras tematiska indelningar för att pröva 

dess validitet. Vidare följde en kategorisering av de initiala temana till större grupper av 

mening som jag återigen prövade mot transkriberingarna. I denna process gjordes också en 

bedömning av vilka koder och information som hade mindre betydelse för uppsatsens 

frågeställningar. Slutligen kategoriserades koderna och de initiala temana i tre teman kring 

vilka resultat och analys kretsar.  

3.6  Teman 

Följande teman har utkristalliserats utifrån den initiala kodningen; (1) att vara nära (2) hur en 

man ska vara? (3) Var gränserna går? 

De tre temana har en karaktär av att både vara semantiska och latenta vilket betyder att 

analysen har extraherats både ifrån respondenternas explicita svar såväl som underförstådda 

meningar (Braun, V, Clarke, V, 2006) Det första temat behandlar intimitet, sexualitet och 

avsaknad av intima relationer. Tema två innefattar den hegemoniska maskuliniteten, 

homosocialitet och normer kring att vara man. Det tredje temat innefattar processer när man 

lär sig var gränserna går i form av förkroppsligande av genus, men också när normer bryts. 

Dessa processer kan både vara valda eller påtvingade.  

3.7 Metodkritik 

De semistrukturerade intervjuerna kan ha varit begränsade på det sätt att vi diskuterade ett 

personligt och relativt komplicerat ämne som blev låsta kring vissa specifika frågor. 



 

14 

 

Livshistorieintervjuer kan vara ett bättre alternativ som hade kunnat ge respondenterna 

möjlighet att i högre utsträckning utveckla sina tankar vad gäller forskningsfrågorna i relation 

till sin individuella position snarare än som tillhörande gruppen män. Intervjuerna var relativt 

korta vilket även det kan ha inskränkt möjligheten till självreflektion och två av 

respondenterna hade bråttom iväg efteråt, vilket till viss del ännu mer komprimerade 

samtalen. Intervjuernas tidsbegränsning upplevde jag dock som en förutsättning för att 

respondenterna över huvud taget skulle ha möjlighet att delta, men även för att uppgiften med 

transkribering och analys skulle bli genomförbar för mig.  

 

Bryman (2009) påpekar vikten av tydlighet i frågeställningar och när jag lyssnar på inspelat 

material och läser transkriberingen upptäcker jag att jag i vissa fall ställer otydliga frågor och 

ibland flera frågor på en gång. Min ambition var att förtydliga och förklara en frågeställning, 

men kan lika gärna ha uppfattats som otydligt vilket inte bidrar till min informationsinsamling 

eller till samtalet i stort. 

 

Även om respondenterna i denna studie hade vissa gemensamma drag är de samlat en ganska 

heterogen grupp vilket kan innebära att slutsatser kan bli suddiga. Valet av respondenter är 

också till viss del ett bekvämlighetsval eftersom det är männsikor jag delvis är bekant med.  

4 Resultat och analys 

Resultat och analys kommer att utgå ifrån de slutgiltiga temana att vara nära, hur en man ska 

vara och var gränser går vilka har extraherats från intervjuer och transkriberingar. 

4.1 Att vara nära 

Connell (1995) menar att det är viktigt att skilja på relationer som är byggda på makt, 

produktion eller katexis (emotion) (s. 97). Den första innefattar det som ofta brukar betecknas 

som patriarkatet, produktionsförhållanden innefattar den struktur som arbetsmarknaden 

tillsammans med kapitalet utgör och den sistnämnda är kopplad till intimitet, åtrå och 
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sexualitet. I detta avsnitt behandlas den sistnämnda, katexis, kopplat till hur intimitet påverkas 

av den hegemoniska maskuliniteten.   

4.1.1 Intimitet  

 I diskussioner om genus är det lätt att hamna i en bipolär situation där män generellt beskrivs 

som rationella och kvinnor som emotionella. Trots att verkligheten lyckligtvis inte är bipolär, 

ligger ändå viss sanning i påståendets bipolaritet angående de sociala förväntningar som finns 

på respektive könskategori. Pragers (1995) olika dimensioner av intimitet går in i varandra 

men utgångspunkten för den här analysen kommer att baseras på hur respondenterna 

resonerar kring intima interaktioner. Intima interaktioner skapar intima relationer genom 

intima beteenden och upplevelser och vice versa.  

 

Intimitet kan antingen ta psykiska eller fysiska uttryck där det sistnämnda har en stark 

sammankoppling med sexualitet. Utifrån informanternas beskrivningar verkar relationen till 

fysiskt intima interaktioner ofta eller alltid vara sammankopplade med förväntningar eller 

rädslor av sexuell karaktär. Att komma för nära en man innebär en risk att uppfattas eller 

klassificeras som homosexuell. Ingen av informanterna uttrycker aversion mot homosexualitet 

eller homosexuella men fysisk intimitet med en annan man innebär risken att stämplas som 

icke-man eller icke-hetero. Den hegemoniska maskuliniteten gör sig påmind och den möjliga 

etiketten innebär att man kan sjunka i rang och inta en lägre status i hierarkin. Alla 

informanter har med lite olika ord beskrivit ”den manliga kramen” som symbolisk för hur 

manlig fysisk intimitet tar sig uttryck. Där man dunkar eller slår varandra i ryggen och som en 

informant beskrev som 

den där klassiska hockeykramen…halvvägs till en heimlich manöver. 

Kramen som indikerar att det finns en närhet men som också måste betona behovet av distans 

genom en kombination av handslag och kram som innebär att kropparna inte kan komma för 

nära och slagen på ryggen som tydligt visar att detta är en manlig kram. Manligheten och 

heteronormen kräver lite våld som en annan informant uttryckte det. 

 

Informanterna beskriver också att fysisk närhet med kvinnor innebär en känsla av förväntan 

eller ett sexuellt krav. Connell & Messerschmidt (2005) påtalar att manlighet inte är något 

personlighetsdrag utan beteendemönster som uppnås igenom sociala interaktioner utifrån 

givna förväntningar baserat på könskategori. Informanterna upplever att det finns en 
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förväntan på ett viss sexuellt beteende enbart baserat på deras biologiska kön. Att kvinnor och 

män bara kan vara vänner upplevs av informanterna som något som har blivit vanligare men 

som fortfarande utsätts för ifrågasättande både vad gäller motiv och mannens sexualitet.  

 

En informant uttrycker att intimitet i relation till barn även det innefattar aspekter av att 

intimiteten har sexuell karaktär. En informant beskriver ett samtal med en kvinna från ett 

annat land där hon konstaterar att om hennes före detta man fysiskt skulle interagera (på 

samma sätt som informanten) med deras gemensamma barn så skulle hon aktivt arbeta för att 

den före detta mannen inte skulle få träffa barnet, förlora vårdnaden och även riskera fängelse. 

Det handlade om att sova i samma säng, bada badkar och över huvud taget vara fysiskt nära. 

Inga andra indikationer på att detta skulle vara fel existerar förutom det faktum att 

informanten är man. En kvinnas motsvarande beteende med sina barn är kopplat till det som 

anses ”naturligt”. Vart gränserna går och vid vilken ålder är otydligt, men att gränser existerar 

är kristallklart. James (1989) påtalar att emotionellt arbete är en del av att vara människa men 

hur den uttrycks, värderas och hanteras beror på den kontext i vilken den uppstår. Vissa 

känslor verkar vara kodade som ”kvinnliga” och en del av det naturliga hos kvinnor, vilket 

kan förklara varför män och pojkar inte ska vara alltför fysiska med sina barn eller som andra 

exempel som informanterna har angett; inte ska gråta, uttrycka sorg eller be om hjälp. Andra 

känslor kodas som manliga vilket kanske förklarar varför det förväntas att pojkar ska vara 

okej med att träna hockey i minus arton grader som en informant beskrev, eller klara av att få 

lite spö, ha nära till våld, kunna allt om värmepannor, bilmotorer eller annat som ligger långt 

bort från känslor som en annan informant exemplifierade.  

 

Den psykiska interaktionen beskrivs av informanterna i termer som att våga vara nära, titta på 

varandra, våga var öppen med sina känslor, ha djupare samtal, närhet till sina känslor m. m. 

Väldigt få av informanterna beskriver att detta är något man delar med andra män och att det 

generellt är lättare med kvinnor. Informanterna uttrycker även en medvetenhet kring att inte 

överföra hegemoniskt manliga beteenden de har upplevt under sin uppväxt till sina barn. De 

intervjuade exemplifierar detta genom känslomässig tystnad, att aldrig ha sett sin pappa gråta 

eller homosociala grupper där sexuell prestation har varit meriterande. Samlat beskriver 

informanterna att de har upplevt förväntningar på en känslostyrning som har handlat om att 

stå ut, klara av och att detta har varit en del av skapandet av genusidentiteten (Connell & 

Pearse, 2015, Elwin- Nowak & Thomsson, 2003). Duncombe & Marsden (1993) menar att 
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kapaciteten att hantera känslor är kopplade till sociala restriktioner som bland annat säger att 

mannen hanterar det rationella, logiska vilket är kopplat till officiella sfären, medan känslor är 

något som sker under kvinnors domän i hemmet. Generellt beskriver de intervjuade 

upplevelser av att intima beteenden inte anses manligt, ”naturligt” hos män vilket får 

konsekvensen att de helt enkelt har gjort så gott de kunnat beroende på den miljö i vilken de 

växt upp i. Informanterna uttrycker att detta är något de reflekterat över och även något de 

upplever har fått negativa konsekvenser i sitt liv. James (1989) betonar att känslomässigt 

arbete är arbetsamt, uttröttande och kräver återhämtning och dessutom kräver övning för 

färdighet. Med liten eller i vissa fall ingen träning kan konsekvensen helt klart bli att 

individen mår dåligt vilket flera av informanterna beskriver har varit fallet. Fischer (1993) 

påtalar att det krävs emotionell kompetens för att kunna känna empati och sätta sig in i andra 

människors beteenden vilket är en förutsättning för intima relationer, men intima relationer är 

ingen förutsättning för att kunna uppleva känslor. En annan konsekvens exemplifierar en 

informant när han berättar att många män dumpar alla emotioner på kvinnan när man ingår i 

en relation. Eftersom mannen inte har haft eller har någon annan att prata med görs kvinnan 

till emotionellt ansvarig och får ta hand om hans emotionella träning och underhåll. Eller som 

det beskrivs i Manfields & Collards (Duncombe & Marsden, 1993) forskning, en binär 

uppdelning av intimitet i den offentliga och privata sfären som helt domineras av 

genuskategorier. Många mäns närhet och intimitet i den privata sfären lyser antingen med sin 

frånvaro eller likställs med sexualitet och domineras i den offentliga av rationalitet. 

 

Giddens (1995) menar att intimiteten kräver en omvandling av hela privatlivets praktik men 

också att processen och relationer hela tiden omförhandlas. I ett mer traditionellt samhälle var 

roller, släktskap och relationer fastare i sin form och byggda på kumulativa förpliktelser 

(Giddens 1995, s 91) medan det moderna samhället bygger på en interaktion mellan aktör och 

struktur som ständigt omförhandlas. De könskategorier som vi ikläder oss sedan barnsben 

(Connell, 1995, Connell & Pearse, 2015, Elwin-Nowak & Thomsson, 2003) måste 

omförhandlas i den vuxna kroppen i relation till den andre vuxna vi ska bli intima med.  

Jämlikheten är ett inneboende element i intimitetens omvandling, liksom kommunikationens 

möjlighet.  (Giddens 1995, s 132)  

Denna process och omvandling beskriver informanterna som ständigt pågående i deras 

vuxna liv där deras barn är en inspirationskälla, kärleksrelationer och vuxna relationer 
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med syskon eller föräldrar en annan, där processen beskrivs som krokig på väg att bli de 

män informanterna vill vara i jämställda relationer. 

4.1.2 Sexualitet 

En av informanterna beskriver att normen säger att en ”bra” man är den som kommer till 

penetration. Han förväntas vara aggressiv i sin sexualitet på det sätt att han alltid ska kunna 

leverera och alltid vara redo och allt annat är ett misslyckande. Det hegemoniska 

heteronormativa idealet lägger sig i vägen för den intima sexualiteten och informanten menar 

att sexualiteten kräver prestation där det ultimata målet är penetration och orgasm. 

Sexualiteten blir något som görs istället för att upplevas som en annan informant uttrycker 

det. Mäns sexualitet har länge betraktats som representativt för all sexualitet och nyare 

forskning visar att den inte är så självklar och naturlig som tidigare kanske har påståtts 

eftersom män också beskriver sexualiteten som komplicerad (Murphy, 1985). Giddens (1995) 

beskriver bilden av mannen som levereras inom pornografin; mannen tar för sig sexuellt med 

ett praktfullt stånd som aldrig ger sig och kvinnan är i underläge och tjänar till att bekräfta 

hans manlighet. Men det som också porträtteras är en tyst man som gör vad han ska i 

avsaknad av njutning, lust eller intimitet. Oavsett om man konsumerar pornografi eller ej 

bekräftar informanterna just den här bilden sammantaget och framför allt under uppväxtåren. 

Kvantitet är ledordet vilket resulterar i att de antingen känt sig manade att ligga med en massa 

tjejer som man egentligen inte vill ligga med eller inte legat alls. Det första bekräftar hans 

manlighet, men innefattar avsaknad av den intima interaktionen och det sista en känsla av 

misslyckande. Prestationen blir viktigare än intimiteten och i avsaknad av intima upplevelser, 

beteenden och redskap för att ingå intima relationer misstolkas sex som att vara samma som 

intimitet. En informant hävdade att romantiken har tagit död på kärleken för hans del. Att de 

allra flesta relationer har, vad Freud skulle ha kallat, en plastisk relation till kärleken 

(Giddens, 1995) där romantiken innebär att man hyser starkare känslor för idén om kärleken 

och sexualiteten, än hur den yttras mellan parterna, vilket lägger sig som ett störande filter i 

vägen för riktig intimitet.  

 

En av informanterna beskriver att hans lösning på att separera sexualitet med prestation är att 

välja att inte definiera sig som man och en annan beskriver att han kopplar bort biologin från 

sexualiteten och genom detta kan uppleva mötet mellan två människor snarare än att fokusera 
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på reproduktionsorganens funktion och utseende. Detta har dock innefattat ett ifrågasättande 

av sin egen heterosexualitet. 

4.1.3 Avsaknad av intima interaktioner 

Flera av informanterna uttrycker att de genom livet har haft svårt att prata om känslor, väldigt 

sällan har gråtit och uttrycker att de sällan eller aldrig har sett sin pappa eller annan vuxen 

man gråta.  

Bilden är att som man så är man stark tills man bryter ihop. Helt fysiskt eller psykiskt bara kollapsar. 

Eller tar livet av sig. 

Det finns en avsaknad av de intima interaktionerna med sig själv exempelvis genom att tillåta 

sig att känna känslor av olika slag, formulera och uttrycka sina känslor i kombination med att 

be om hjälp. Även en avsaknad av att intimt interagera med andra genom att dela emotionella 

tankar eftersom detta upplevs som en svaghet och något den starke mannen inte gör. Att detta 

inte är unikt för informanterna visar statistiken; män tenderar att i mindre utsträckning 

uppsöka sjukvård, rapportera överfall och enligt socialstyrelsen (2016) löper män större risk 

att drabbas av psykisk ohälsa och dominerar även i självmordsstatistiken. Några av 

informanterna beskriver att de i vuxen ålder har uppsökt samtalshjälp p. g. a. depressioner och 

en beskriver även att tankarna har snuddat självmord. Informanterna uttrycker sig ha upplevt 

förväntningar på att stå ut, att ensam är stark, att uthärda, klara av och för stora 

känsloyttringar kan tolkas som homosexuella, feminina och detta samlat går emot förväntande 

manliga normer. En av informanterna beskriver hur känslor förtrycks och göms undan 

Man knyter näven i fickan och så brusar man upp över att mjölken är slut istället för att säga såhär 

jag tycker det är jobbigt. 

Att män i lägre utsträckning än kvinnor uppsöker hjälp av fysisk eller psykisk karaktär kan 

förklaras av hegemoniska ideal där mannen förväntas vara stark, inte gråta och att klara sig 

själv och där det skulle kunna ses som omanligt eller kvinnligt med svaghet. (Herz, 

Johansson, 2011). 

4.2 Hur en man ska vara 

Detta avsnitt behandlar den maktrelation som enligt Connell (1995) innefattar det som ofta 

brukar betecknas som patriarkatet, en generell manlig överordning över kvinnor i synnerhet, 

men även i en hierarkisk ordning över andra män, den hegemoniska maskuliniteten och även 

vilken funktion som homosocialiteten utgör. 
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4.2.1 Det hegemoniska maskulinitetsidealet 

Som en informant påpekade så är det skillnad mellan att vara man och manlighet. Att vara 

man är helt enkelt en biologisk kategorisering medan manlighet beskrivs av en informant som 

någonting som är socialt skapat. Manlighet är resultatet av ett beteende och en social position 

(Schippers 2007). Utan att ha presenterat teorin om den hegemoniska maskuliniteten har alla 

informanter vid frågan på vad manlighet är, listat egenskaper kopplade till sådant de anser 

vara förväntande manliga beteenden vilka samlat skulle kunna vara en manual för den 

hegemoniska maskuliniteten; ta hand om sin hustru, försvara henne, vara ett stöd för andra, ta 

plats, vara stark, logisk, stabil, rationell, inte visa känslor, ha närmare till våld både som 

utdelare och mottagare, vara heterosexuellt aggressiv, m. fl. Connell och Messerschmidt 

(2005)  menar att begreppet hegemonisk maskulinitet handlar om en idealiserad bild av hur 

manligheten ska uttryckas som blir normativ och att detta är något som väldigt få eller inga 

män lyckas leva upp till. Det kan skapa en grund för att förstå varför män i högre utsträckning 

är utsatta och inblandade i svårigheter av brottslig karaktär men även självskador och 

depressioner.  

 

En av informanterna har beskrivit normer kring manlighet i termer som traditionell manlighet, 

en annan som den gängse uppfattningen, men samstämmigt verkar vara att det finns en bild av 

hur manligheten ska uttryckas och unisont verkar informanterna ha svårt att applicera dessa 

förväntningar på sig själv. De intervjuade uttrycker också samlat att de upplever 

handlingsutrymmet som delvis begränsat eftersom överträdelser har ett pris och detta pris 

måste betalas med mod, ork och delvis självsäkerhet. Det gäller att välja sina tillfällen 

eftersom kostnaden kan spilla över på t. ex barnen. En informant exemplifierar barnkalas där 

det gäller att spela normspelet i interaktioner med andra föräldrar så att hans eventuella 

ifrågasättande av sin könsroll inte får konsekvenser för hans barn. 

 

Eftersom vi biologiskt indelas utifrån fortplantningsorgan med vilka det medföljer ett antal 

normer hur könet ska manifesteras blir dessa förvärvade och uttryckta egenskaper också 

kvitton på att vi gjort eller vårt kön rätt. (Elwin- Nowak & Thomsson, 2003) Konsekvent har 

alla informanter vid frågan vad manlighet är, svarat med en motfråga; för mig eller vad 

normen säger? Det betyder att de har funderat på normer kring att vara man och befinner sig i 

en separationsfas (Connell, 1995)  
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4.2.2 Homosocialitet 

Människor arbetar aktivt med att upprätthålla de normer och de outtalade förväntningar på att 

dessa normer inte ska ifrågasättas som omger gruppen de tillhör för att på det sättet känna 

acceptans och bibehållen status (Prager, 1995). Grupperna förändras dock genom livet. 

Institutionella teoretiker menar att institutioner förändras över tid och bärare av förändringen 

är individerna som där inom är situerade. Institutionerna socialiserar dess individer till att 

återskapa och upprätthålla det normativa men samtidigt sker förändringen i den individuella 

aktionen. (Fenstermaker & West, 2002)  

 

Informanterna uttrycker homosocialiteten som en starkt påverkande faktor primärt under 

uppväxten där grupperna har haft av en vertikal karaktär (Hammerén och Johansson, 2014) 

De beskriver alla sin familj men även hockeylag, fotbollslag, kyrkan m. fl. som grupper inom 

vilka genusifieringen äger rum och att dessa processer ofta upplevts som tvingande. Även i 

vuxen ålder ingår informanterna i olika homosociala grupper men skillnaden är att de nu 

friare kan välja dessa grupper själv och grupperna antar en mer horisontal karaktär 

(Hammerén och Johansson, 2014). Informanterna uttrycker att det känns naturligt att byta 

grupp om man upplever en grupps normer som tvingande eller begränsande.  I nästa kommer 

ens genus att uppstå igen genom interaktionen med dessa nya medlemmar (Connell,1995 och 

Fenstermaker & West, 2002). Några av informanterna beskriver att de primärt umgås i 

kvinnliga grupper eller queergrupper eftersom de där upplever handlingsutrymmet som friare. 

En informant beskriver att när han som heterosexuell man hänger i grupper av lesbiska, faller 

lite mellan stolarna på ett positivt sätt. Även i dessa grupper existerar normer och hierarkier, 

men att han i egenskap av att vara avvikande både vad gäller kön och sexualitet upplever sig 

relativt fri från de dominerade ideal som existerar i den specifika gruppen. Där kan han 

använda smink, lösögonfransar och annat baserat på huruvida han vill eller ej. Inte baserat på 

huruvida han är man eller ej.  

 

Bearsley (2008) menar att teorin i genusdiskussion inte tar hänsyn till att dessa grupper av 

män består av ett antal individer snarare än en man. Herz, & Johansson (2011) och Bearsley 

(2008) problematiserar att använda begreppet grupp av män i en hierarkisk teoretisk 

diskussion eftersom gruppens gränser sällan är helt tydliga och definierade. På interaktionell 

mikronivå uttrycker dock informanterna inte att det finns frågetecken kring vilka gränser som 

existerar. Informanterna uttrycker istället att grupper förenas genom likheter men att 
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acceptans för skillnader existerar. Flera informanter beskriver både hur förtryckande vissa 

gruppers hegemoniska ideal kan upplevas men också att gruppens ramar kan skapa 

förutsättning för perspektivbyggande samtal, förhandling, omvärdering och diskussion. En av 

informanterna beskriver en grupp inom vilken han verkar som är ett gäng som gick i skolan 

tillsammans och som nu träffas igen. Flera av de andra männen i gänget beskriver 

informanten som ”traditionella” i sitt uttryck och beteende, men inom ramen för gruppen kan 

informanten tangera gränserna och utmana åsikter som kan leda till diskussioner snararare än 

konflikt. En annan informant beskriver att han bland annat arbetat på fängelser och 

ungdomsvårdsanstalter med just frågor kring manlighet. Miljön är hård, starkt hierarkisk där 

bestraffning av svaghet ofta sker fysiskt, det gäller att vara tuff och bevisa sin manlighet 

genom dominans och styrka. Sexism mot svagare grupper som kvinnor eller homosexuella är 

mer regel än undantag. Klientelet är uteslutande män eller pojkar. Men inom ramen för att han 

var ”en av dem” kunde han dyka upp i en rosa tröja, prata om känslor och varje gång krama 

varje kille. Med sin egen bakgrund och etnicitet kunde informanten inom ramen för den 

homosociala strukturen i denna kontext rucka på normer kring förväntade beteenden eller 

klädval, få dessa interner att öppna upp kring relationer till intimitet och sårbarhet, för att han 

på ett sätt själv var en del av just den specifika homosociala gruppen.  

Alltså jag tror att om man kom och var såhär en vit feminist kille från söder som aldrig har varit i 

deras värld då skulle de bara känna att det var hotfullt…Men om jag kommer och har, så att det finns 

en trygghet i att han har varit en av oss, eller han är en av oss.  

Informanten beskriver många möten där internerna också uttryckt en lättnad att kunna få 

agera, uttrycka sig och agera på ett nytt sätt. Inom ramen för homosocialiteten skapas 

trygghet för förändring och ifrågasättande av givna normer. En annan informant 

beskriver att han rör sig i queerkretsar eller uteslutande bland tjejer vilket blir ett sätt att 

bryta de vertikala homosociala kretsarna och i det skapa frihet att kunna vara emotionell. 

 

I en av de generella fåror som uppstod efter #Metoo var att män eftersökte en ny slags 

homosocialistiska sammanhang att verka i. Det talades om mansgrupper, killmiddagar m. 

m, sammanhang där män pratar med män men inte i syfte att behålla en maktposition 

utan snarare att ifrågasätta densamma vilket en av informanterna menar är en 

förutsättning för att utveckling ska kunna ske. Detta är delar av och exempel på 

genuspolitik med män, som bl. a kallats för profeministiska (Connell, 1995), en slags 
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rörelse med feministiska förtecken som letar efter sin egen manlighet fri från våld och 

aggressivitet och möjligheter att utvecklas. 

4.3 Var gränserna går 

Samlat upplever informanterna en balans mellan att agera utifrån normativa processer både på 

mikro och makronivå. De ingår i strukturer på makronivå vilka de upplever som tröga och 

hämmande medan deras handlingsutrymme primärt sker på aktörsnivå. Mikronivån innefattar 

bland annat nära kärleksrelationer, sin familj eller nära vänner och innebär större 

förändringspotential och kontroll över val. Makronivå är diffusare och av mer vertikal, 

tvingande karaktär. De definieras utifrån strukturella genuspraktiker som de genom sina 

handlingar och beteenden samtidigt upprätthåller. Giddens (Akvaag, 2011) och även 

Fenstermaker & West (2002) menar att struktur och aktör samspelar där den ena inte är 

oberoende av den andra utan snarare befinner sig i aktivt samspel. Strukturen innebär bland 

annat lagstiftning och förordningar för att fastställa jämställdhet och likabehandling men även 

normer kan anses vara strukturella vilket innebär att vi kategoriseras och definieras olika 

baserat på vårt kön snarare än individ. Samhällets genusordning ses som en övergripande 

strukturering av genusrelationer. Dessa upprätthålls eller kan oftast helt återfinnas inom 

samhällets institutioner, men oavsett är det en samling relationer. De upprätthålls och 

reproduceras genom människors interaktion med varandra och är ingenting som existerar i ett 

vakuum.  

 

Strukturerna lever inte av sig själv utan återupprepas hela tiden av de handlande aktörerna. I 

det diskursiva medvetandet sker strukturell inlärning genom förkroppsligandet av hur man ska 

göra och bli sitt kön vilket sedan manifesteras i det praktiska medvetandet. Det 

bakomliggande och underliggande finns som en slags virtuell existens i samklang med 

vardagens praktik. Connell & Pearse (2015) skriver 

Kroppar är både objekt för sociala praktiker och agenter i sociala praktiker (s.76) 

vilket belyser aktören och strukturens relation. Detta belyser informanterna genom känslan av 

att vara styrd av något som är mer än bara de själva men även upplevelser att de borde säga 

ifrån. Sammantaget upplevs förändring som svårt och att de upplever att individuella 

interaktioner har liten påverkan på generella könsstrukturer. 
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Vid frågan om normer kring att vara man upplevs som befriande eller begränsande svarar en 

informant 

Skitenkelt! Det är jätteskönt att det finns en herravdelning och en damavdelning. Då vet jag att jag är 

på rätt plats…. Så länge du trivs med det. 

Befriande på det sätt att det finns en manual för hur mannen ska vara och för att 

hegemonin gör mannen överordnad och priviligierad. men förut men det är just det,  så 

länge du accepterar spelets regler och trivs med det. Samlat har alla informanter uttryckt 

att normer kring att vara man och det hegemoniska maskulinitetsidealet för dem har 

upplevts som starkt begränsande. Från allt till att tvingas välja tråkigare kläder som flera 

informanter uttryckte det, att inte få använda smink eller nagellack men ytterst för att det 

begränsar möjligheten att vara den man vill vara. Detta har tagit sig uttryck primärt under 

informanternas uppväxt men är ständigt pågående i processerna som involverar 

könsspelet. Att dessa normer negativt har påverkat informanternas relation till närhet är 

också något påtagligt begränsande. En informant uttrycker: 

 Man könas liksom i en exkluderingsprocess 

Citatet uttrycker tydligt att man ska lära sig vad som är vad, kvinnligt respektive manligt 

och vad som passar för respektive kön. Man lär sig var gränserna går och att 

överträdelser får konsekvenser. 

 

4.3.1 Iklädning av mansrollen 

Hur och när denna process av förkroppsligande av genus (Connell & Pearse, 2015, Elwin & 

Nowak, 2003) äger rum är svårt att svara på och kanske anledningen till att informanterna har 

svårt att reflektera över vilka normer som påverkar dem och på vilket sätt. De uttrycker en 

medvetenhet om att vara aktiva spelare i spelet där de blir sitt kön men exakt hur och när är 

svårare att svara på. Vägen till att hitta sin genusidentitet innebär att individen skaffar sig 

genuskompetens och förståelse för hur individen själv ska manifestera sin könsroll 

(Fenstermaker & West, 2002) vilket informanterna uttrycker som både något hämmande och 

styrande men samtidigt ett redskap för att kunna manövrera förändring exempelvis i 

horisontala homosociala grupper. 

 

Goffman (2009) definierar social roll som  

Realiserandet av rättigheter och skyldigheter som är knutna till en viss status (s. 23) 
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Genom interaktionen med andra skapas ett samförstånd kring att du har levt upp till de 

förväntningar som finns kopplade till ditt framträdande. Informanterna beskriver att 

uppväxten har varit kantad av tillsägelser på olika sätt att rollen som pojke eller man inte har 

framförts på rätt sätt med bland annat kommentarer som exempel att de ska stå ut, inte vara så 

känsliga och att situationen annars blivit obekväm. Vilka förväntningar som fanns på rollen 

”man” växte sakta fram. Goffman (2009) talar om fasaden som en person förväntas anlägga 

inom en viss inramning med givna manér och påpekar att variationen i dessa uttryck inom 

vissa kategorier har begränsats till en förväntan om likriktning. Fasaden skapas inte av 

individen utan har redan skapats av inramningen. Inramningen i det här exemplet är genus, 

fasaden och manér förväntningar och normer kring hur manligheten ska uttryckas, se ut och 

vara. Förväntningar på både inramning och fasad har bland annat beskrivits av informanterna 

som en frireligiös miljö, norrländsk landsbygd eller som baserad på att bli klassificerad som 

invandrare. 

 

En kritik mot Connell och Messerschmidts (2005) maskulinitetsbegrepp är att det saknar 

förklaring till hur bindningsfasen går till eller ser ut och Bearsley (2008) menar att begreppet 

hegemonisk maskulinitet används både för att beskriva hur maskulinitet inkorporeras och 

produceras. Informanterna uttrycker genus som något som konstant pågår, en process som 

manifesteras genom, och via interaktioner med andra. Det är svårare att upptäcka de normer 

som ger fördelar och lättare att upptäcka de som skaver. De uttrycker också att det är lättare 

att reflektera över det som har varit i motsats till där de står idag. Connells & Pearse (2015) 

menar att människor inte är passiva objekt utan aktiva agenter i sitt arbete med och mot sin 

könrollssidentitet där vi förkastar eller tar till oss de genusindelningar som erbjuds, vilket 

informanterna också beskriver. Under uppväxten kunde det exempelvis innebära att söka efter 

alternativa förebilder. En informant beskriver att Björk är en stor inspirationskälla just för att 

hon i sitt konstnärskap utmanar föreställningar om hur man förväntas vara. En annan 

exemplifierar låtskrivare som i sina texter vågar prata allvar. I sina vuxna liv beskriver 

informanterna hemmet, sin vuxna familj eller relation och även horisontala homosociala 

grupper (Hammerén & Johansson, 2014) som huvudsakliga arenor för hur genus kan 

ifrågasättas och omvandlas och detta i en värld som präglas av sekularisering, heterogent 

blandade kulturer och en flora av varianter av hur man kan vara snarare än en monopolitisk 

värld (Connell & Pearse, 2015) 
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4.3.2 Att gå över gränserna 

Informanterna i denna studie har börjat ifrågasätta eller snarare fundera över sin manlighet, 

och kan placeras i glappet mellan det Giddens kallar diskursiva och praktiska medvetandet 

(Aakvaag, 2011) men också att de upplever sig inte vara i samstämmighet i interaktioner med 

andra (Goffman, 2009). Detta behöver inte vara genomgående utan kan uppstå i specifika 

situationer eller inom specifika grupper som innebär att enheten inte preliminärt fungerar 

(Goffman 2009). Ofta blir dessa glapp synliga när en kris eller tydligt avbrott från vardagens 

rutiner uppstår vilket informanterna exemplifierar som separationer, att få barn, någon nära 

går bort eller upplevelser av att må psykiskt dåligt. Upplevelsen kopplas till känslor av att inte 

duga, ”vara rätt”, eller uppfylla den andre partens förväntningar. Detta kallar Connells (1995) 

för separationsfas och har delvis upplevts av informanterna som förvirrande eftersom 

gränserna för vad som anses rätt och fel blir tydliga.  

 

Dessa gränskonfrontationer kan vara både påtvingade eller självvalda. (Fenstermaker & West, 

2002). En av informanterna berättar att han varje dag går över gränsen i och med sitt etniska 

ursprung. Det påverkar vilka förväntningar som finns både på honom som tillhörande en viss 

etnisk grupp men även på gruppen som helhet som han plötsligt blir representant för. Kritik 

mot doing genderteorin har varit att den i allt för stor utsträckning fokuserar på interaktioner 

på vardaglig, mikronivå och inte tar hänsyn till strukturer på makronivå vilka stratifierar och 

klassificerar människor och även begränsar deras handlingsutrymme (Fenstermaker & West, 

2002 kap. 5)  

 

En informant berättar att han efter lång tanketid bestämmer sig för att börja måla naglarna 

som han tycker är fint, väl medveten om att detta är en gränsöverträdelse. Risken finns att 

klassas som homosexuell eller i alla fall mindre manlig. En annan väljer att uppsöka 

samtalshjälp vid en svår tid i livet. Även detta att gå emot den hegemoniska förväntan där 

mannen ska var stark och klara sig själv. Att förenas med sina intima tankar och intimt 

interagera med sig själv är ingenting en man ska hålla på med. Gemensamt uttrycker de alla 

att visa känslor generellt är att gå över gränsen och något de aktivt är medvetna om och 

arbetar med. Gemensamt uttrycker de också ett behov av just detsamma och att det upplevs 

som sorgligt att det är något de aktivt behöver arbeta med.  
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Fenstermaker & West (2002) menar att om vi lever upp till de förväntade ideal som är 

sammankopplade med förväntningar utifrån vår könskategori, upprätthåller vi samtidigt de 

strukturella idealen eller normerna och kan då också ta del av dess fördelar. Om vi däremot 

går emot, har det endast en individuell kostnad. Informanterna som valde att måla sina naglar 

eller uppsöka samtalshjälp är medvetna om dessa gränsöverträdelser och att det kan få 

personliga konsekvenser. De väljer eller tvingas välja att förhålla sig till denna dualism; 

antingen omformulera sin maskulinitet då med inslag av sådant som kan klassificeras som 

feminint oavsett om det innefattar att omfamna intimiteten eller använda smink, eller återgå 

eller återta densamma i den hierarkiska hegemoniska strukturen. En informant beskriver en 

oerhört känslofylld situation vid ett dödsfall där han klev in i rollen av att vara den starke fast 

livet rämnade och att han i slutändan ifrågasatte huruvida styrkan var ett sätt att bevisa sin 

manlighet för andra eller sig själv? Var styrkan ett sätt att bekräfta sin manlighet och bara 

något han gjorde för att det förväntades av honom, eller var det en kärlekshandling till den 

döende? Valen är inte alltid självklara och att vara tyst är en försvarsmekanism som både kan 

innefatta att ducka behov av förändring, uppfattas som en manlig egenskap men även ett sätt 

att bemöta exempel på gränsöverträdelser.  Vem vet, när tystnaden bryts kan kommentaren på 

de målade naglarna mycket väl vara positiv.  

4.3.3 Manlighet och Våld 

Informanterna uttrycker att våldet finns närvarande som en skugga beträffande att vara man. 

Man riskerar att utsättas för våld, förväntas vara våldsam och mottaglig för våld men man 

riskerar även att upplevas som våldsam gentemot någon annan. Aggressivitet och ett våldsamt 

beteende sätter fingret på att det är vissa känslor eller känslouttryck som är kodade som 

feminina och vissa som maskulina. Ilska verkar vara manligt kodad vilket informanterna 

också bekräftar. Vad gäller våldstatistik så visar den att män är i majoritet både som utövare 

men även som offer. Enligt Brottsförebyggande Rådet (2016) så var männen i majoritet både 

som förövare och offer beträffande misshandelsfall. Män är i stor majoritet vad gäller att 

utföra våldtäkter på kvinnor men även i fallen då offret var en man. Män är även 

överrepresenterade i olycksstatistik och allt detta trots att mörkertalet är okänt. En slagen man 

är någon som inte stått pall, klarat av eller stått ut som en av informanterna uttryckte det, en 

man som har blivit besegrad. Detta är ett misslyckande enligt hegemonin och att uppsöka 

hjälp blir en manifestation av svaghet.  
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5 Diskussion 

Connell & Pearse (2015) definierar genuspolitik som ” en kamp att förändra rådande 

genusordning, eller motstånd mot en sådan förändring.” Det #Metoo-rörelsen har visat och 

fortfarande visar är att det råder en diskrepans beträffande gränsdragning vad gäller samtycke 

mellan kvinnor och män att detta behöver undersökas och utvecklas, men även att det finns en 

stark önskan att utveckla rådande genuspolitik för ett mer jämställt samhälle. Denna 

diskussion innefattar det personliga, det intima och den genusordning som vi alla är en del av 

och syftet med studien har varit att undersöka hur män ser på intimitet kopplat till normer 

kring att vara man för att på det sättet bidra till en bredare förståelse för hur ett jämställt 

samhälle kan uppnås. Utgångspunkten har varit följande frågeställningar, vilka kommer att 

diskuteras var för sig; Hur ser män på intimitet och närhet kopplat till manlighet och normer 

kring att vara man? Samt ligger föreställningar om hegemonisk maskulinitet i vägen för mäns 

intimitet? 

 

Hur ser män på intimitet och närhet kopplat till normer kring att vara man? 

Enligt informanterna är manlig intimitet och normer kring hur den beskrivs, förklaras och 

fortfarande förväntas vara starkt sammankopplad med sexualitet; rationell, saklig och framför 

allt ska män alltid vara redo. Det medför att sexualiteten blir frånkopplad från att vara en 

intim interaktion till att istället handla om prestation. Intimiteten styrs mot det fysiska som i 

positiv bemärkelse är lika med sexualitet och negativt i våld. Den psykiska intimiteten bygger 

på kommunikation där män i vissa avseenden står långt ifrån andra men även sig själv vilket 

är problematiskt för utvecklande av intimiteten. Tillgången till och förmågan att kunna 

uttrycka ett spektrum av känslor och ta en emotionell plats i sina intima relationer är enligt 

Prager (1995) ett viktigt redskap för att må bra både i interaktion med sig själv och med andra 

vilket Duncombe & Marsdens (1993) forskning visade i sina studier. Att må bra förutsätter 

dock att man kan skapa intima relationer, vilket många män får liten träning i. En förklaring 

kan vara den binära uppdelningen mellan män och kvinnor där män generellt beskrivs som 

rationella och kvinnor som emotionella och känslor kodas som antingen feminina eller 

maskulina. Jag håller med Fischer (1993) som menar att denna uppdelning är felaktig. De 

eventuella skillnader som existerar kan förklaras av sociala strukturer och normer kopplade 

till det biologiska snarare än biologin i sig. Sociala strukturer och normer kan även förklara de 
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förutsättningar individen ges för att utveckla och uppleva intimitet. Informanterna uttrycker 

att normer kring manlighet innefattar att inte visa känslor som kodas som kvinnliga 

exempelvis gråta därför att svagheten riskerar att göra mannen till underordnad och detta 

särskilt i relation till andra män. Resultatet har inneburit en känslomässig avtrubbning med 

stängda dörrar till vissa intima rum framför allt med andra män. Från en patriarkal 

utgångspunkt är männen inte bara normen utan också de priviligierade, men med statistiken 

för psykiskt välmående och självmord bland män kan man fundera på denna motsägelse. Den 

patriarkala strukturen kvarstår vad gäller produktionsförhållanden och ekonomiska aspekter 

och inom dessa fält är makten fortfarande mansdominerad (Connell, 1995) men kroppsligt 

och emotionellt har mannen blivit det svagare könet.  

 

Sverige har legat i framkant beträffande att strukturellt eftersträva jämställdhet genom 

exempelvis reglering av föräldraledighet, kvotering till olika arbeten m. m, medan #Metoo 

verkligen har satt fingret på att mycket arbete kvarstår på individnivå. I avsaknad av 

diskrepans mellan sexualitet och intimitet behöver manlig intimitet i relation till hegemoniska 

ideal diskuteras och omvandlas. Ekenstam och andra (2001) menar att det personliga innebär 

att människan står i kontakt med sina känslor och tankar men även förmår diskutera och 

realisera dem i praktiken. Om manlig intimitet förblir något djupt inbäddat och dolt, och något 

män själva inte förmår omfatta, misstänker jag att diskussioner och distinktioner mellan män 

och kvinnor och ojämlikhet fortsättningsvis enbart kommer att diskuteras utifrån ett 

strukturellt perspektiv. Risken finns att män känner sig utpekade som våldsmän, upplever 

någon slags kollektiv skuld alternativt att diskussionen inte berör dem eftersom de inte anser 

sig vara våldsamma. På individnivå råder det förvirring kring förväntningar på män och i ett 

patriarkalt perspektiv anses män priviligierade. Dessa två perspektiv blandas ihop i 

diskussionen vilket som lägger sig i vägen för utveckling. Risken finns också att män 

fortsättningsvis kommer att må dåligt av känslomässiga styrningar och begränsningar vilket 

bekräftas av informanterna. De uttrycker att de mår dåligt och att detta delvis är belagt med 

skuld och känslor av misslyckande för att de inte lyckats leva upp till manliga normer, men de 

uttrycker också att de är trötta på att inte få uttrycka hela sitt känslospann och dela det med 

andra. Tystnaden blir lösningen på att upprätthålla hegemoniska ideal men lägger sig i vägen 

för utveckling av manlig intimitet och jämställdhet mellan individer.  
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Ligger föreställningar om hegemonisk maskulinitet i vägen för mäns intimitet? 

Informanterna säger sig vara påverkade av ideal kring manlighet vilket de upplever som starkt 

begränsande och att processen varit och är ständigt pågående. Dessa begränsningar har 

innefattat känslostyrning beträffande vilka känslor som är manligt kodade och accepterade, 

och vilka som ska undvikas, men även vilken form intima relationer förväntas anta. Att 

skillnader mellan könen beträffande kapacitet till känslor eller att något kön skulle ha naturligt 

närmare närmare till känslor har forskning visat är felaktigt (Fischer, 1993, James, 1998) De 

skillnader som existerar kan förklaras av genusstrukturer och förkroppsligade beteenden. 

Begränsande ideal har för informanterna inneburit att gränsöverträdelser har gjorts med både 

positiva och negativa konsekvenser. I dessa har normer tydligt framträtt. Under uppväxtåren 

har homosocialiteten haft en tydligare vertikal karaktär vilket för några informanter har 

inneburit perioder av att ifrågasätta sig själv och må dåligt. I vuxen ålder har de homosociala 

kretsarna antagit en mer horisontal (Hammerén, Johansson, 2014) skepnad vilket har kommit 

att innebära en frihet att friare vara den man vill vara men även ett forum att kommunikativt 

och interrelationellt ifrågasätta hegemoniska normer och gränsdragningar. Den horisontala 

homosocialiteten är en väg där manlig intimitet kan diskuteras och utvecklas. Detta skulle 

utöka vokabulären kring manlighet, dess uttryck, förväntningar m. m men även utveckla mäns 

intima interaktioner såväl som intima relationer i trygg inramning fri från det sexuella spelet. 

Detta skulle på längre sikt skulle bidra till ett mer jämställt samhälle.  

 

Det hegemoniska idealet med sin tydliga heteronormativitet ligger i vägen för män att 

utveckla intima relationer med såväl andra män som kvinnor. Herz och Johansson (2011) 

beskriver det tvåeggade svärdet som existerar beträffande förväntningar på vilka uttryck mäns 

sexualitet förväntas ta och på vilka sätt manlighet förväntas uttryckas. Under 1970-talet och 

framåt har feminismen använt den manliga sexualiteten som en slags måttstock på hur även 

kvinnor ska ta kommando över sin sexualitet. Män uppmuntras att blicka inåt, ta kontakt med 

sina känslor, ta större ansvar i familjesfären m. m, handlingar som kan kodas som traditionellt 

feminina, medan deras rationalitet och delvis aggressiva och individualistiska relation till sex 

är samtidigt något beundransvärt och eftersträvansvärt. Att det finns dubbla förväntningar på 

hur en man ska vara påtalar även informanterna; mannen ska leva upp till det hegemoniska 

idealet och vara drivande, beslutsam, ta för sig och sexuellt den som tar initiativ samtidigt 

som han ska stå tillbaka och ge plats.  
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Vägen till jämställdhet är enligt Giddens (1995) den sammanflödande kärleken som i hög 

utsträckning tar hänsyn till individens behov snarare än en idé om kärlek och könsroller 

kopplade till det som den romantiska kärleken baseras på. Att den ska kunna utvecklas 

innebär att tvingas frigöra kärleken, erotiken och intimiteten från tvingande normer utifrån en 

binär könsindelning vilket innebär att den här typen av kärlek också undgår det tvingande 

heteronormativa.  Den sammanflödande kärleken bygger på individens autonomi och hennes 

deltagande i bestämmandet av villkoren och har ingen ambition till likriktighet i det 

individuella. Demokratiseringen står inte i kontrast till pluralism utan pluralismen är en 

förutsättning för individualiteten. (Giddens 1995, s 1). Fenstermaker & West (2002) skriver;  

Thus if, in doing gender, men are also doing dominance and women are also doing defence (cf. 

Goffman 1967), the resultant social order, which supposedly reflects ”natural differences,” is a 

powerful reinforcer and legitimator of hierarchial arrangements. (s. 21) 

En förutsättning är att vi avkläds de roller vi har getts, antagit och vuxit i och hittar vägar för 

att visualisera de tvingande normer kopplade till vårt kön som vi lever under och friare kan bli 

de vi vill vara. 

 

Kvinnor är också aktiva medspelare i det hegemoniska spelet vilket innebär att de behöver 

inkluderas i diskussionen om dess utveckling. Bearsley (2008) menar att det hegemoniska 

maktperspektivet måste förstås mellan män och kvinnor liksom inom varje respektive grupp i 

en jämställdhetssträvan. Detta är också viktigt enligt Schippers (2017) för att inte reducera 

hegemoniska beteenden till att bli karaktärsdrag för gruppen ”män” utan att de istället 

behandlar drag för att utöva dominans. Den hegemoniska maskuliniteten fungerar 

dominerande och hierarkiskt över gruppen kvinnor men även olika grupper av män vilket i 

slutändan innebär att de allra flesta misslyckas med att leva upp till dess rådande ideal. 
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Bilaga 

Detta är den intervjuguide jag använde vid insamlandet av information. Den etiska 

inledningen finns med som en kom-ihåg notering till mig själv för att förtydliga syfte, 

frågeställning, etiskt förhållningssätt och tillvägagångssätt för respondenterna vid 

intervjutillfället. 

 

Etisk inledning 

Jag läser sociologi vid Stockholms universitet och gör kandidatuppsats på temat Intimitet och 

närhet kopplat till normer kring att vara man. Jag är intresserad av hur du som man tänker och 

resonerar kring de här frågorna. All intervjudata är anonym och kommer bara att användas till 

uppsatsen. Intervjun kan avbrytas när du vill, och allt inspelat och intervjuat material kan även 

tas bort om du vill. Du bestämmer själv vad du vill svara på frågor och vilka frågor du 

eventuellt vill hoppa över. Intervjun tar ca 30 - 45 minuter. Allt inspelat material kommer att 

sparas fram till uppsatsens godkännande. Du får självklart ta del av det färdiga materialet om 

du önskar. 

Frågor kring manlighet och manliga normer 

1. Vad innebär manlighet för dig? 

2. Hur ser du på intimitet och närhet kopplat till manlighet? 

3. Vad kännetecknar närhet mellan män?  
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4. Finns det skillnader i hur fysiskt nära man kan vara en manlig vän och en 

kvinnlig vän? 

5. Vad innebär intimitet? 

6. Finns det förväntningar eller normer kring hur en man ska vara? 

7. Är de befriande eller begränsande? 

8. Har du gått emot dessa? 

9. Vad har det inneburit, eller vilka konsekvenser har det fått? 

10. Har det varit några speciella händelser i livet som särskilt fått dig att fundera på 

din roll som man? 

11. Har det varit några speciella händelser i livet som fått dig att agera annorlunda 

som man? På vilket sätt?  

12. Hur kopplar du samman diskussionen om samtycke med förväntningar på 

mansrollen? 

13. Vad har du haft för inspiration och förebilder? 

Bakgrundsfrågor: 

14.  Ålder,  

15.  Högsta utbildningsnivå,  

16.  Yrke  

17.  Sektor du arbetar inom 

18.  Kvinno/mansdominerad arbetsplats  

19.  Civilstatus  

20.  Barn (hur många/ gamla) 


