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Det hänger på håret! 

Maskulina gestaltningar i Stockholms raksalonger 

Sandra Stjernfeldt 

Abstract 

Denna studie undersöker relationen mellan hår, kön, kropp och rum. Specifikt undersöks hur 

relationen mellan maskulinitet och hår i form av skägg framträder på tre raksalonger i 

Stockholm våren 2019. Detta analyseras främst med Sara Ahmeds (2006) begrepp orienteringar 

och linjer, som beskriver hur vi kroppsligt erfar omvärlden. Judith Butlers (2007) performativa 

genus är också tolkningsgrundande. Intervjuer med en barberare och kund från var observerad 

raksalong, har synliggjort informanters strävan efter svåruppnåeliga maskulina ideal, som ett 

fylligt skägg. Studien berör även nutida historiebruk. Två av tre raksalongers miljö har bidragit 

till maskulina gestaltningar, orienterade mot nostalgisk känsla av brittisk herrklubb från förra 

sekelskiftet. Raksalongernas genuina kvalitetsupplevelse, har kontrasterats mot damsalongers 

sämre service och expertis. Två barberare och kunder eftersträvar dock känslomässig öppenhet, 

vilket kan sägas ta spjärn från stereotypa maskuliniteter. Detta har möjliggjort omorienteringar 

mot maskuliniteter med traditionellt sett mer mjuka, feminina värden.   

Nyckelord 

Barbershop, skägg, maskuliniteter, performativt genus, queer fenomenologi, nostalgi, 

assemblage   
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Inledning 

 

Bakgrund    

Barberaryrket har fått sig ett uppsving efter senaste tidens skäggboom i Stockholm. Detta syns 

särskilt på Södermalm mellan åren 2016-2019, där ”nya barbershops ploppar upp som 

svampar”, skriver journalist Sophie Stigfur (2019). Trenden verkar även ta fäste vidare i landet, 

enligt Staffan Westman på Frisörföretagarna. Stigfur har besökt några raksalonger på 

Södermalm, bland annat salong Barber & Books, som öppnade 2007. De var först med en ny 

typ av barberarsalong, med en spa-liknande känsla. Barber & Books öppnade i samma veva 

som hipsterkulturens skägg frodades på Södermalm.  

 

Jag är förundrad över den nya skäggboomen och vad som sker vid barbershops. Intresset 

väcktes då jag gick förbi en salong vid Medborgarplatsen i Stockholm, med speciell interiör 

som för mig hade en historisk klang. Efter hand har fler nya raksalonger med en liknande 

inredning noterats. Då jag länge har varit intresserad av historiebruk verkade studiet av 

raksalonger vara ett fängslande tema. En annan grundförståelse är att raksalongen är en könad 

plats. Jag hade länge funderat på att gå in i barbershopen vid Medborgarplatsen, men visste inte 

vilken reaktion det skulle skapa, eftersom jag är kvinna. En reflexiv diskussion om vilken 

kunskap som är möjlig för mig att utvinna i egenskap av kvinna har därför varit nödvändig. 

Barberarsalongen är en plats dit mestadels manliga kroppar går för att trimma sitt hår.  

 

Med andra ord är jag intresserad av hur hår, kön och plats korrelerar. Strukturalisten Mary 

Douglas har skrivit sitt klassiska verk Renhet och fara (1966). Där skriver Douglas bland annat 

om kroppsbehåring som har hamnat på fel ställe, och alla de aktioner individer gör för att ta 

bort oönskat hår eller materia. Att raka eller inte raka hår är en ordnande handling inom rådande 

normer. Av många anses det idag normalt att som kvinna raka bort fjun på läppen, medan 

skäggväxt är en gammal traditionell manlig symbol och därför önskvärd av fler som vill framstå 

som män. Det är könade handlingar vid tre raksalonger i Stockholm som jag ämnar undersöka.  
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Syfte  

Syftet med studien är att undersöka relationen mellan hår, kön, kropp och rum, närmare bestämt 

hur relationen mellan maskulinitet och hår i form av skägg framträder på tre raksalonger i 

Stockholm våren 2019.  

 

I ljuset av syftesformuleringen är det dessa frågor som ämnas besvaras: Vad betyder skägg och 

skäggets gestaltning för konstruktionen av maskulinitet(er)? Vilka maskulinitetsnormer och 

ideal har betydelse för hur kön, hår, kropp och rum gestaltas i relation till varandra på de 

undersökta platserna? Vad betyder kropp och skägg i det könade rum som raksalongen utgör? 

Vad har rumsliga aspekter för betydelse för maskulina gestaltningar i de utvalda raksalongerna? 

På vilket sätt syns olika ”tidslager” i studiet av raksalongernas miljö?  

 

Forskningssammanhang och teoretiska begrepp 

Denna studie placerar sig framförallt i tre forskningsfält; maskulinitetsstudier, queer 

fenomenologi samt forskning om kulturarv och historiebruk. Då barbershops är könade platser 

är maskulinitetsstudier och feministisk teori i stort relevant för studien. Queer fenomenologi 

överensstämmer med studiens fokus på subjektiva, kroppsliga upplevelser av raksalongerna.  

Eftersom studien även har ett konstruktivistiskt genusperspektiv bjuder både queerteori och 

queer fenomenologi till förståelsen av ett processuellt genus, kulturellt kön. Då de studerade 

raksalongerna visar på olika tidslager, med historiska värden och materialiseringar är också 

historiebruk som forskningsfält tillämpligt. Min konstruktivistiska förståelse av kulturarv som 

processer hör därmed till förståelsen av vad som sker vid salongerna.        

   

Genus, orientering och linjer 

I skenet av senaste decenniers maskulinitetforskning med konstruktivistisk förståelse av genus, 

tar den här studien sin utgångspunkt. De bekönade och kroppsliga praktiker som sker vid 

barbershops är enligt min tolkning aktiva konstruktioner. Genusvetaren Steven Whitehead 

(2002) har skrivit den allomfattande boken Men and Masculinities. Den gör nedslag i flera delar 

av feministisk teoris historia och genusämnets utveckling. Whitehead (2002) presenterar bland 

annat Sigmund Freuds och Carl Jungs tidiga arbete. Dessa psykiater såg femininitet och 

maskulinitet som ”timeless ’thruths’, often connected to some deeper, almost spiritual 

mythology” (Whitehead 2002:33). Genus, kulturella uppfattningar om manligt och kvinnligt, 

består här av en permanent, essentiell, närmast biologisk art. Där är manligt och kvinnligt en 



3 

 

dualism. Senare maskulinitetsforskare, har dock belyst hur maskulinitet är socialt instabilt: Det 

är under ständig omdaning. Med inspiration från andra vågens feminism utvecklades en 

konstruktivistisk, föränderlig syn på maskulinitet (Whitehead 2002:42). Läsningen av Men and 

Masculinities, under en universitetskurs med samma namn, möjliggjorde idén till studien. 

Genusteoretikern Raewyn Connell (2005) diskuterar i Masculinities hur maskuliniteter 

konstrueras i plural, där tidsliga och rumsliga kontexter bildar olika maskulina ideal. Det har 

grundat min förståelse av mångfaldiga maskuliniteter.   

 

Många av studiens informanter förhåller sig till föreställningar om manligt och kvinnligt. 

Därför använder jag mig av begrepp från feministen Judith Butlers uppmärksammade skrift 

Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion (1999,2007). Här skriver Butler att ordet 

genus myntades som ett begrepp för att förklara det kulturellt, socialt konstruerade könet, som 

en motpol till det biologiska könet. Connell skriver i ett senare verk, att vara man eller kvinna 

inte är ett förutbestämt varande; “Det är ett blivande, ett tillstånd under aktiv konstruktion” 

(2015:18). Det liknar det kända citatet från feministen Simone de Beauvoir: “Man föds inte till 

kvinna, man blir det”. Genus är alltså de kulturella, situerade föreställningar som många tror är 

avhängiga de biologiska könen. Butler (2007) menar på liknande sätt att kroppsliga handlingar, 

som uttrycker genustillhörighet, inte är förutbestämda det biologiska könet, utan all kroppslig 

yttring är aktiva konstruktioner. ”Med andra ord ger handlingar, gester och begär intryck av en 

inre kärna eller substans, men detta sker på kroppens yta genom de betecknande bristernas 

växelspel, som antyder men aldrig uppenbarar identitetens kausalitet som en reglerande 

princip” (Butler 2007:215). Skäggbärare som går till barberare gör något med sitt utseende. Att 

uttrycka genus är konstanta iscensättningar. Det är det här som kallas att genus är performativt.  

 

Inspiration till ett queerfenomenologiskt perspektiv har jag fått från etnologen Michell 

Göransson, som har skrivit studien Materialiserade Sexualiteter (2012). Den handlar om hur 

olika kroppar i olika hög grad kan tillträda fysiska platser i stadsrummet, beroende på 

kroppsliga uttryck för könstillhörighet. Fokus för studien är hur vissa genusnormbrytande 

kroppar hamnar i otakt med omvärlden och därför queerar eller ”skevar”. Göranssons teoretiska 

förståelse av att hamna i otakt med omvärlden har varit till nytta när jag själv har upplevt sådana 

känslor under möten med raksalongerna. Det har alltså varit reflexivt användbart i studiet av 

den egna forskarkroppen. Göransson använder sig av begrepp från Sara Ahmed (2006), 

grundaren av Queer phenomenology. Där möts fenomenologi och Butlers queerteori.  
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För mig har Ahmeds teori varit central, då den tillåter granskning av hur normer konstrueras, 

samt hur miljön möjliggör vilka orienteringar som blir tillgängliga för vilka kroppar. Ahmeds 

fenomenologiska nyckelbegrepp ”orientation”, orientering, som indikerar hur människan 

subjektivt erfar omvärlden genom kroppen, har därmed varit relevant i min studie. Med andra 

ord har Ahmed inspirerats av fenomenologi,”because phenomenology makes ‘orientation’ 

central in the very argument that consciousness is always directed ‘toward’ an object, and given 

its emphasis on the lived experience of inhabiting a body, or what Edmund Husserl calls the 

‘living body’” (Ahmed 2006:2). Ahmeds begrepp “in line” och “out of line” beskriver ungefär 

samma sak; att subjekt riktar sig mot specifika mål, valda sätt att leva. Göransson tolkar dessa 

begrepp som att ”när kropp och rum samspelar upplever människor vanligen att de platsar, 

kanske har de rättat sig in i ledet, kanske vet de också sin plats.” (2006:25). I min studie har 

skäggiga informanter rättat sig in i ledet mot att förkroppsliga manlighet. Ahmed och Göransson 

visar i större grad hur informanter kan misslyckas med denna orientering, och därför hamna 

”out of line” (Göransson 2012:25).  

 

Ahmed har inspirerat både Göransson och etnologen Signe Bremer. Göransson har varit min 

största inspirationskälla av dessa två. För att vidare förstå begreppen orientering och linjer har 

dock läsning av Bremers (2011) avhandling Kroppslinjer: Kön, transsexualism och kropp i 

berättelser om könskorrigering varit fruktbar. Den handlar om individer som vill byta kön, och 

om vägen till att gå i linje med sin egen kropp. Bremer bjuder på en kroppsmaterialistisk 

förståelse av identitet och könstillhörighet. Mycket av teorin har Bremer funnit hos Ahmed.  

Med Ahmeds queera perspektiv möjliggörs analys i förhållande till en mer synlig struktur än 

det vanliga för fenomenologin (Högström 2017:69). I och med det kan Ahmed synliggöra hur 

vissa kroppar hamnar i otakt med omvärlden, och hur normbrytare i form av exempelvis 

homosexuella, transpersoner och etnifierade upplevs queera och desorienterade. Överlag bidrar 

Ahmed med en intersektionalitet som är eftersträvansvärd i all etnologisk forskning.   

 

Assemblage och nostalgi  

Då interiör och hemsidor i min studie visar att salongerna eftersträvar en slags förfluten estetik 

har kulturantropolog Sharon Macdonald inspirerat till mitt andra analyskapitel, där rumsliga 

miljöer står i fokus. Macdonald (2013) skriver i Memorylands: Heritage and identity in Europe 

today om hur (kultur)arv och minnen tar plats i Europa. Vi är i en tid av ”memory craze”, 

”memory crisis” (Macdonald 2013:3). Det är en tid då allmän uppmärksamhet, från 1970-talet 

och i ökande takt, har riktats mot förflutenheter, hågkomst och bevarande. Historikern och 
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minnesforskaren Pierre Nora skriver att ”we are witnessing a world-wide upsurge in memory.” 

(Nora 2011:437). För att förklara vår tids ”memory mania” använder sig Macdonald (2013) av 

minneskomplex, ”memory complex”. Begreppet ska framhäva minnens mångfacetteringar. 

Macdonald förstår komplex som ”different elements, woven more or less loosely together” 

(2013:5). “Assemblage” är ett annat begrepp Macdonald använder, för att beskriva ungefär 

detsamma, nämligen att minneskomplex är montage, kollage, blandningar av praktiker, känslor 

som nostalgi och materialiseringar. Minnesprocesser, såsom de visar sig ske i min studies 

barbershops, innehåller både känslor av nostalgi och historiskt klingande föremål. Med 

Macdonalds inspiration från Bruno Latour, grundaren av assemblage-teori, framkommer en 

högre materiell agens än vad som i stort appliceras i denna studie. Jag anser ändå att assemblage 

går väl i hand med Ahmeds teori, när hon menar att vissa föremål blir verktyg för mänskliga 

orienteringar (2006:2). Både assemblage och orientering indikerar hur människor och materia 

hänger samman i dubbelriktade flöden; ”Ahmed skriver att världen förlänger vissa kroppar 

snarare än andra, att vissa ting, kroppar och rum är som gjorda för varandra. (…) rum formas 

av (somliga) kroppar, men kropparna formas samtidigt av sin omgivning” (Ahmed 2004:147 

refererad i Göransson 2012:25).   

 

Eftersom studerade hemsidor och interiör indikerar minnesassemblage bestående av nostalgi, 

är litteraturteoretikern Svetlana Boyms och sociologen Fred Davis förståelse av nostalgi 

adekvat. Nostalgi betyder etymologiskt hemlängtan och härstammar från grekiskan (Davis 

2011:447). Davis förståelse av nostalgi som återskapande praktik går väl i hand med övrig vald 

teori, där det processuella är centralt. Boym menar att nostalgi förutom plats även kan vara en 

längtan efter en annan tid. Nostalgi har sitt ursprung ur romantiken och uppkom i samband med 

1850-talets museala institutionaliseringar; ”The past became ’heritage’” (Boym i 2011:453). 

Boym presenterar här två användbara typer av nostalgi, återställande (restorative) och 

reflekterande (reflective) nostalgi: ”Restorative nostalgia stresses nostos (home) and attempts a 

transhistorical reconstruction of the lost home. Reflective nostlagia thrives on algia (the longing 

itself) and delays the homecoming- whistfully, ironically, desperately.”(2011:453) 

Återställande nostalgi är med andra ord mer allvarlig, korrekt historiskt återgivande, medan 

reflekterande är mer lekfullt nyskapande ambivalent. I min studie syns framförallt den 

reflekterande nostalgin.            
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Reflexiv introduktion 

Inom postmodernistiskt och poststrukturalistiskt tänkande ses verkligheten som socialt 

konstruerad (Kvale 2014:75). Där finns kunskap varken inuti en person eller ute i världen, utan 

existerar i relationen mellan personen och världen (Kvale 2014:76). Därför är en kritisk reflexiv 

granskning av forskarens egen världsuppfattning och kulturella bagage nödvändig, för att förstå 

hur vi själva formar analysen av materialet (Gunnemark 2011:25). Forskarens beteende och 

yttre kan också påverka hur vi uppfattas utifrån, och vad som samtalas vid en intervjusituation 

till exempel (Kvale 2014:131,133, Bremer i Gunnemark (red.)2011:201). Då de raksalonger 

som studeras är könade rum, skapade för män med skägg, kan en fråga sig vad för kunskap jag 

kan utvinna som kvinna. Hur kan jag vara säker på att inte få ett annat bemötande och 

upplevelse av salongen än vad en manlig forskare hade fått? Från studiens uppkomst har det 

varit närmast ett antagande, att min kvinnliga forskarkropp komplicerar mötet med barbershops. 

Forskarkroppen hjälper dock den kvinnliga kroppen att nå access till fältet. Det är i egenskap 

av forskare som jag mer friktionsfritt legitimeras närvaro i dessa könade rum. Något har vi ändå 

även gemensamt, jag och männen: Det är subjektens vilja att kategorisera sig. Vi förhåller oss 

till rådande normer. Ritualen som sker vid barbershops där män ansar skägget, är nästan lika 

aktivt tvingande som den när kvinnor rakar sina ben. Det pågår ständigt könade förhandlingar, 

ett disciplinerat formande av kroppen.  

 

Fataneh Farahani (2010) har gjort ett viktigt inlägg om forskaren som “insider” och/ eller 

“outsider” i relation till fältet, och vikten av en reflexiv analys av sin egen position som forskare. 

Farahani menar att maktrelationer i var kontext måste problematiseras för att inte skapa 

felaktiga slutsatser som forskare (2010:115). Här bidrar Farahani med en intersektionell 

tolkning av forskarens egen position. Mina informanter har varierat i ålder, kön, klass och 

etnicitet. Stundtals har jag stött på språkskillnader. Vissa informanter har brutit på annat språk. 

Där kan min position som ”etnisk svensk” forskare ha gett mig ett större tolkningsföreträde i 

mötet med informanten, då vissa har frågat mig ”Tänker jag rätt nu?” I viss mån har jag upplevt 

en mer bekväm känsla av hemhörighet med yngre informanter, mellan 23–31-årsåldern, då vi 

tycktes ha liknande genusvärderingar. Det blev även tydligt i mitt möte med 31-åriga barberaren 

”Anna”, där min egen känsla av att passa in blev tydlig, i jämförelse med mötet med andra äldre 

manliga informanter, som både besitter mer yrkesmässig auktoritet och annan socioekonomisk 

status än mig. Om jag vore man hade möjligtvis kunskapsproduktionen blivit en annan, på så 

sätt att jag kanske hade blivit mer accepterad i männens homosocialitet. I och med det kanske 
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manliga informanter hade gett en större frispråkighet. Under mitt möte med kunden ”Jens” 

inledde Anna en diskussion om raksalongen som könsseparatistiskt rum. Det influerade kunden 

Jens att fortsätta berätta liknande ämnen, under intervjun efter hans klippning. Att jag istället är 

kvinna kan ha påverkat Anna att diskutera just detta med mig, med ett slags förtroende och 

känsla av samhörighet oss kvinnor emellan.  

    

Etnologen Aaron Turner anser att etnologer bör vara reflexivt medvetna om hur de kroppsligen 

förnimmer omvärlden (2000:53 refererad i Bremer 2011:200). Göranssons (2012:22) begrepp 

skeva och skava har varit reflexivt användbara för att beskriva de känslor som har uppstått av 

att vara i otakt med fältet. Det kan handla om en inre upplevelse av att inte passa in, skava, eller 

en yttre identifierad misspassning, skeva. I viss mån skaver forskarkroppen samt informanter 

med salongerna. Självklart får forskarens egen mikroanalys av den egna forskarkroppen inte ta 

för stor plats (jfr Högström 2014:157). Jag ser det mer som ett verktyg för att komma åt det 

verkliga intresset: Hur hår, kroppar och rum samverkar. Forskaren bör sammanfattningsvis vara 

såsom Farahani beskriver: “self-critical not self-absorbed” (2010:115). 

 

Metod, material och urval  

Detta är en kvalitativ studie baserad på observationer och intervjuer vid tre barberarsalonger i 

Stockholm våren 2019. De utvalda salongerna är Man Stockholm och The Don Barber på 

Södermalm samt Stucklife på Kungsholmen. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med 

tre kunder, samt tre barberare från de salonger som kunderna har besökt. I samband med intervju 

av kunder har observation genomförts, då de har klippt sig hos barberaren. Då har den fysiska 

och sociala miljön studerats. Utöver detta huvudsakliga material har jag använt mig av ett 

kringmaterial bestående av salongernas hemsidor. Stundtals har även citat från journalistiska 

kortintervjuer i Skäggboken (Naver och Thorsson 2013) fått bilda belysande exempel. Boken 

ger en pedagogisk bild av skäggets historia, samt inblickar i hur det kan vara att vara 

skäggbärare. Detta för att ge tyngd åt analysen av de utvalda barberarmiljöerna, som en slags 

omvärldsanalys. 

 

Observation 

För att få tillträde till fältet valde jag att gå via några manliga bekanta som besökte de studerade 

raksalongerna. Det är kunderna och min position som forskare som har möjliggjort inträdet i 

miljöerna. På så vis kunde jag göra en inledande observation av salongerna. Genom observation 



8 

 

erfaras den yttre levda verkligheten genom sin egen kropp. Att studera omgivningen genom alla 

sinnen kallas att göra en fyllig beskrivning, “thick description” (Geertz 1973:6ff refererad i 

Aspers 2011:21). Där noteras små nyanser. Jag har till exempel noterat hur doft från 

hårschampo och varma pustar från hårföner har fått mig att känna välbehag, hur personal talar 

till sina kunder, och hur vissa informanter har upplevts stressade. “I många fall räcker det inte 

med enbart observation, utan forskaren måste kombinera observation med samtal och frågor … 

för att nå en förståelse” (Aspers 2011:111). Därför har jag valt att även utföra intervjuer med 

barberare och kunder. Dels vill jag förstå förhållandet kund och barberare emellan. Dels vill jag 

förstå det sagda i ljuset av det observerade (jfr Ehn 2009:57). Genom kombination av olika 

metoder kan forskaren få bättre grepp om helheten (Aspers 2011:115). 

 

Genom att se vad barberarna gör på sin arbetsplats kan jag bättre förstå vad yrket innebär, 

liksom hur det är att som kund befinna sig i rummet. Där har anteckningar utförts när det var 

möjligt. Jag har börjat med att notera övergripande drag och första intryck, för att sedan gå in 

på mer detaljer. Genom delarna kan forskaren förstå helheten (Aspers 2011:111). Jag har 

noterat vad som sägs, på vilket sätt, jargonger, ögonkast, kroppsliga gester, hållningar, 

handslag, samt interiör och utrustning. Kamera som redskap har varit användbart för att 

dokumentera interiören (Aspers 2011:111). Då jag som forskare har ett etiskt ansvar har jag 

dock valt att fotografera platserna utan att personers ansikten syns. Personer har stått bortvänt, 

eller där bara en del av kroppen syns, såsom i etnolog Hanna Janssons avhandling (2017:40).  

    

Den första observationen skedde vid Man Stockholm i samband med att en informant klippte 

sig. Den andra, vid Stucklife, kan betraktas som en större eller mindre grad av deltagande 

(Aspers 2011:109).  Intervjusituationen med kunden var en orsak till det. “Genom att ta aktiv 

del i fältet påverkar självklart forskaren vad som sker i fältet…” (Aspers 2011:116). Vid den 

planerade tredje observationen i samband med den sista informantens klippning genomfördes 

intervjun samtidigt. Detta kan också förstås som en deltagande observation eller blandning av 

samtal och observation. Jag förklarar dessa (intervju)situationer mer utförligt på sida 48.    

 

Intervjumetod 

Den kvalitativa semistrukturerade intervjun är förstås mer strukturerad än ett vanligt samtal.  ”I 

detta fall har forskaren ett antal tydligt angivna frågor som hon läser upp, men kan även följa 

upp de svar som den hon intervjuar ger.” (Aspers 2011:143). Följdfrågor har således ställts, 

vilket är kvalitetskriterium för en bra intervju (Kvale 2014 7:4). Här har forskaren tänkt ut ett 
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antal frågor, med öppna svar. Det förberedda frågeformuläret ska vara genomsyrat av syftet och 

den grundläggande teoretiska blicken. I intervjun är maktförhållandet ett annat, där intervjuaren 

ställer frågor och informanten i högre grad svarar på frågor (Aspers 2011:140). Etnolog Susanne 

Nylund Skogs intervjumetod inspirerade mig, då hon skriver: ”Att avbryta innebär en viss form 

av maktutövning som jag har önskat undvika, samtidigt kan vid vissa tillfällen också min 

tystnad innebära att jag utövar makt över dem som berättar.” (2002:33). Jag har precis som 

Nylund Skog, därför försökt att delta mer aktivt under slutet av intervjun, och det informella 

samtalet efter, för att ge en större känsla av jämlikhet. I vissa intervjusituationer var detta svårt 

dock, då exempelvis intervjusituationen med barberaren ”Jack” och kunden ”Jens” var stressiga 

och kortare än de andra intervjuerna. I de här två situationerna kan jag därför ha avbrutit mer 

än vad jag brukar eftersträva, då jag var stressad. Jag upplevde ändå att samtalet fick ett lugnare 

tempo mot slutet av intervjun. Jag har även haft tillfälle att ställa några följdfrågor till Jack. 

 

Embodiment är ett metodologiskt begrepp som många fenomenologer har använt sig av, bland 

annat Maurice Merleau-Ponty (1962). Merleau-Ponty menar att perception och erfarenhet är 

det viktigaste sättet för hur vi kan förstå kultur och världen (Csordas 1999:146). Kroppen är 

med andra ord inte enbart en representation eller en produkt av kultur, det är med kroppen vi 

befinner oss i världen (Csordas 1999:147). Att fråga informanterna hur det känns att gå till 

barberaren har därför varit nödvändigt. Det samverkar med min teoretiska uppfattning att 

kroppen är central i erfarandet av omvärlden. Därför har jag inledningsvis frågat informanterna 

vad skägg eller hår betyder för dem, hur behandlingen liksom miljön har upplevts. Informanter 

har även diskuterat upplevelser raksalonger som fenomen, i nutid och förfluten tid.     

 

Informanter har valts med spridning av ålder och erfarenhet av barbershops i åtanke. På så vis 

önskar jag ge en mer nyanserad bild av fältet. Yngre informanter har jag kunnat identifiera mig 

själv med i högre grad, då vi verkar ha delat värderingar och syn på genus. Då barberaren ”Leo” 

och barberaren ”Anna” hade mer tid reserverad upplevdes dessa samtal som avslappnade. Då 

barberaren, som klippte nya kunden ”Mark”, oturligt nog knappt pratar svenska eller engelska, 

kunde jag inte intervjua den barberaren. Jag bad om att få en timmes intervju med någon annan 

barberare i salongen före eller efter öppettid, vilket inte var möjligt. Därför fick jag träffa en 

annan, barberaren Jack vid Man Stockholm. Överlag var det stressande att intervjua barberare 

och kunder i dånet från musik och rakapparater. Det var också svårt att tänka och höra klart i 

och med dånet från hårföner, rakapparater, musiken och rösterna i närheten. Det gäller att som 

forskare göra det bästa av vad situationen erbjuder.  
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Analysmetod 

Eftersom kvalitativ etnologisk forskning idag utgår ifrån vetenskap som socialt konstruerad, 

kontextbunden och positionerad, kan relevans av begreppet objektivitet diskuteras. Dagens 

etnologi ställer sig utanför positivismens antagande att det går att sära på vetenskap och 

värderingar. Etnologin intresserar sig för hur världen subjektivt upplevs av individer, vilket gör 

världsuppfattningen icke-objektiv. “Om individens uppfattning anses mindre intressant, följer 

att kvalitativa metoder är av mindre intresse. (...) Subjektivism innebär i korthet att aktörernas 

uppfattningar och mening är avgörande för att förstå deras handlingar och aktiviteter.” (Aspers 

2011:29). Detta står i tydlig förbindelse med mitt teorival. Forskarens objektivitet kan däremot 

artikuleras genom ett tydligt avgränsat ämne och redogörelse för tillvägagångssätt. Detta för att 

öka tolkningars rimlighet och att möjliggöra granskning av resultaten (Blehr 2001:23). En 

feministisk forskare som debatterar objektivitet i ”The Science Question in Feminism and the 

Privilege of Partial Perspective” är Donna Haraway (1988). Haraway kritiserar samhällsstudiers 

strävan efter universalitet och allomfattande objektiva sanningar. Hon menar, liksom jag, att 

kunskap konstrueras diskursivt, av tids- och platsbundna aktörers specifika synsätt. Det är vad 

som kallas situerad kunskap (1988:581). Situerad kunskap innebär subjektiva förkroppsligade 

synsätt, vilka den humanistiska vetenskapen och människan som erfarande varelse inte kan 

komma ifrån. Sammanfattningsvis säger Haraway att ”feminist objectivity is about limited 

location and situated knowledge, not about transcendence and splitting subject and object” 

(1988:583).  

 

Den slutgiltiga analysmetoden tog form först då jag satte mig ned med mitt insamlade material. 

Genom noggranna transkriberingar av utvalda delar i intervjuerna har analysen blivit möjlig. 

Avbrott har markerats med /, betoning med _ och fördröjningar med … Efter utskrivna 

intervjuer har anteckningar i marginaler gjorts och centrala empiriska teman kunnat 

definieras. Originalanteckningar från observationerna har också legat till grund för analysen, 

liksom mina efterkommande separata anteckningar. När materialet har tagit form och ska börja 

sorteras går det att beskrivas som en kodning. Aspers skriver: “Kodning kan liknas vid ett 

sorteringsarbete och analys betyder just “att plocka isär” (2011:18). Jag tänker mig det även 

som ett sätt att tematisera materialet, eller att sortera pusselbitar, där olika empiriska och 

analytiska teman så småningom har fått bilda kapitelindelningen i denna studie. Bit för bit har 

analysen vuxit fram genom en växelverkan mellan teori och empiri. Analysen har med min 

förförståelse om fältet förstås funnits med sedan början av studien, även om den största delen 

av analysen har skett efter materialinsamlandet.    
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Tidigare forskning 

Studien bidrar i mångt och mycket med ny kunskap till etnologin, då få har skrivit om just 

maskulina skäggpraktiker i samtida perspektiv. Det queerfenomenologiska studiet av 

maskulina gestaltningar sätter frågor om kroppslighet och plats i centrum. För att utforska det 

historiska fältet har Nordiska museets två frågelistor om hårvård varit intressant. Frågelista 134, 

”Håret, dess vård och kamning” sändes ut till sagesmän i landet 1945. Delvis intresserade sig 

museets folklivsforskare för mäns hårvård: ”Hur kammade sig karlarna? Med benat, uppstruket, 

rundklippt skålklippt hår? (…) Användes förr hårpomada el.dyl.? Hemgjord eller köpt?”. 

Folklivsforskarna hade alltså redan en bestämd uppfattning om vad det var de eftersökte. Många 

sagesmän visar här det skiftande modet inom hårklippning, från sent 1800-tal och framåt. 

Frågelista 192, ”Håret II” från 1968, har en mindre andel frågor som berör mäns hår, hur ofta 

de klippte sig, med vilka frisyrer och verktyg. Forskarna tycks söka svar åt en utveckling både 

inom modet och tekniken. En fråga berör här även frisersalonger och behandlingar. Tyvärr 

brister flera svar då många sagesmän är kvinnor utan kännedom om manlig hårvård. Skäggets 

historia visas även i Svenska skägg (von Platen 1995) och delvis i Nordiska museets utställning 

”Hår” från 2013. Mycket av litteraturen bakom utställningen finns på deras hemsida.  

 

Ella Johansson (1994) har skrivit en avhandling om norrländska skogsarbetarminnen från tidigt 

1900-tal. Här beskrivs hur pojkar från tidig ålder skulle lära sig att vara starka och inte känna 

smärta, som de vuxna karlarna. Det kan likna min studie, där vissa maskuliniteter eftersträvas. 

Jesper Fundbergs (2003) Kom igen gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter berör på 

liknande sätt ett pojkfotbollslags fostringsmiljö, där de socialiseras till att visa en, i enlighet 

med Connells hegemonisk maskulinitet. Pojkarna förväntas att vara inte alltför känslosamma, 

utan modiga. De ska undvika att spela som en kärring, inte vara för grabbiga och inte för bögiga.   

 

Kristina Lindqvists magisteruppsats Män och hår visar hur fem intervjuade män ”konstituerar 

sin identitet genom praktiker kring hår” (2000:1). Hon utgår liksom jag från ett grundläggande 

konstruktivistiskt perspektiv, där hårvård är kroppsliga praktiker. Den största skillnaden mellan 

min och hennes studie är att denna kretsar kring maskulina gestaltningar vid raksalonger, där 

plats är centralt. Lindqvist använder begreppen modernitet, identitet, kropp och kön. Lindqvist 

refererar till Thomas Ziehe (1989), som menar att modernisering har ökat individualisering 

(2000:1). Hon visar hur hårpraktiker ger individuella uttryck. Hon använder sig av Pierre 

Bordieus (1990) fenomenologiska begrepp habitus, som både visar på kroppsliga praktiker och 
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synliggörande av identitet i form av klassmässigt habitus. Lindqvist visar även att identitet 

handlar om ”hemmahörande, både på ett personligt, individuellt plan och på ett kollektivt 

gruppmässigt” (Alsmark 1997:9 i Lindqvist 2000:3). Detta citat liknar Ahmeds queer-

fenomenologi anser jag, då den både visar en möjlig konstruerad kollektiv identitet, i jämförelse 

med Butlers heterosexuella matris, samt att identitet betonar ett hemmahörande, vilket 

påminner om alignment (jfr Ahmed 2006:15,90,91).  

 

Anna Olovsdotter Lööv (2014) har skrivit Maskulinitet i feminismens tjänst. Dragkingande som 

praktik, politik och begär. Lööv använder Ahmeds och Iris Marion Youngs arbeten om queera, 

könade kroppars rumsliga orienteringar. Studien visar hur dragkingande inte enbart 

reproducerar hegemoniska genusnormer, utan också utmanar dessa. Likaså visar min studie hur 

individer förhåller sig till normer om maskulinitet och femininitet. Lööv visar hur offentliga 

rum blir arenor för politisk individuell expressivitet och maktutövande för dragkings, samtidigt 

som de i queerandet blir sårbart desorienterade i omgivningen.   

 

Etiska överväganden  

Forskningsrådet HSFR (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet) har utarbetat fyra 

huvudkrav för etiskt forskningsarbete: de inblandade “personerna ska informeras om 

forskningsprojektets existens och dess syften, de ska samtycka till att delta, persondata ska 

behandlas konfidentiellt, och data ska inte användas för några andra ändamål än forskning”  

(Blehr 2001:17). Etiskt korrekt är att informera informanten om det övergripande syftet med 

studien, men jag har för säkerhets skull utelämnat teori och akademiska termer som rör till och 

påverkar informanten i onödan. Detta även för att få en så vetenskapligt korrekt bild av det 

studerade som möjligt. Som forskare vill jag inte bedriva självbekräftande forskning, utan testa 

teorier och tankar på en observerbar verklighet.  

 

Etnolog Barbro Blehr skriver i Kritisk etnologi att “(o)rdet etik syftar på ett reflekterande över 

vad som är gott och ont, rätt och fel” (2001:16). Det är viktigt i alla tvetydiga situationer, där 

det kan råda delade meningar om vad som är rätt och fel. Etisk ansvarsfull etnologi är “...att 

kompromissa klokt mellan två ideal som hotar att hamna i konflikt” skriver Blehr (2001:16). 

Vissa informanter har önskat förbli o-anonyma. Informanters namn är dock så gott det går 

fingerade då det är kutym inom den humanistiska forskningsvärlden. Salongernas namn är deras 

riktiga, då det ger en analytisk poäng, samt ger transparens åt mina tolkningar.  
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Disposition 

Den avhandlande delen är uppbyggd utifrån empiriskt identifierade teman. Det första 

analyskapitlet handlar om informanters tankar om hårväxt i förhållande till föreställda 

maskulina ideal. Det undersöker vilka kroppar som platsar i salongerna. Här prövas centrala 

begrepp som orientering, linjer, heterosexuell matris och performativitet. Det ger en grund för 

kommande kapitel. Det andra analyskapitlet handlar om raksalongernas rumsliga, estetiska 

ideal. Här undersöks vilka olika tidslager som syns i salongerna, samt hur miljön möjliggör 

vilka linjer som blir tillgängliga. Det belyser hur salongernas nostalgi och sekelskiftesestetik, 

liknande traditionella herrklubbar, bidrar till maskulina förkroppsligade gestaltningar. Det sista 

analyskapitlet belyser informanters tankar om lyx och vårdande, i den homosociala miljön som 

raksalongen utgör. Här ges svar åt vad barberarna vill erbjuda i förhållande till vad intervjuade 

kunder upplever i salongen. Det visar hur orienteringar mot manlighet har förändrats i och med 

de vårdande praktiker som sker vid dagens barbershops. Därefter är ett avslutande kapitel, som 

diskuterar studiens resultat, samt möjliga nya forskningsfrågor. 
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Skägg och könade kroppsförhandlingar 

I det här kapitlet analyseras informanters tankar om sin egen hårväxt och kropp i relation till 

deras föreställningar om olika maskulina normer. Detta belyses med Butlers (2007) 

heterosexuella matris. Här undersöks även vad kropp och skägg, liksom vad avsaknad av skägg 

betyder i det könade rum som raksalongen utgör. Barberarsalongen är en plats där strävan efter 

kroppsliga iscensatta maskuliniteter möjliggörs. För att förstå hur individerna förhåller sig till 

salongerna används Ahmeds (2007) begrepp orienteringar och linjer.                                                                                                                                                           

Bild över Man Stockholm Barbershop, hämtad från Thatsup 2019-05-01 

En manlig plats för manliga män 

Tisdagen den 2 april kl. 17.30 har jag tagit med mig Mark till Man Stockholm vid 

Medborgarplatsen, Södermalm. Mitt första intryck av salongen när vi klev in var doften av 

hårvax, hårschampo eller någon hårpomada. Det doftade gott tyckte jag. I efterhand sa Mark att 

han också uppfattade doften, som för honom påminde om manligt omklädningsrum i 

Eriksdalsbadet. När vi klev in och sa hej märkte jag att ingen i salongen verkade titta på mig. 

Alla barberare liksom två av tre kunder tittade på Mark när vi kom in. Mark är lång till växten, 

längre än mina 177 centimeter. Jag kände mig därför inte särskilt utstickande, snarare osynlig. 

I det här läget infall sig ingen känsla av att skava, även om det var väntat (Göransson 2012:22).  

 

Man Stockholm är en långsmal lokal med högt i tak. Spegeln framför salongsstolarna gjorde så 

att jag och Mark kunde se ansiktena på kunderna när vi satt i soffan mittemot och väntade på 
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hans tur. Många barberare skämtade med varandra över stolarna, pratade högljutt och försökte 

överrösta musiken. Över speglarna noterade vi bilder av renrakade Brad Pit och Ingmar 

Stenmark. Bredvid fanns en bild av Björn Borg, med cirka en centimeters skäggstubb. På 

samma långvägg men närmare entrén satt tre bilder på för oss okända muskulösa män som hade 

helskägg. På en pelare i mitten av lokalen satt en jakttrofé. Av en skylt att döma har de 

tatueringssalong på övervåningen. Något som tidigt noterades var den dånande musiken från 

en tv-skärm längre in i salongen, nära kassadisken. I spegeln kunde vi se vad som visades på 

skärmen. Det visade en musikvideo med latinska rytmer. I musikvideon hukade sig en kvinna 

med röd lackklänning, djup urringning och kort kjol. Mycket av brösten syntes. På en annan 

skärm, ovanför spegeln mittemot oss, visades män som gick på lina, hoppade och gjorde trick. 

Senare visades män som surfade. Ett annat klipp var med en man som gjorde cykeltrick.  

 

Mark, 23-årig speldesigner, berättade under intervjun efter besöket att han nyligen har funderat 

på att gå till en barberare. En stund in i intervjun frågar jag Mark hur han upplevde salongen. 

Han sa att det var en speciell stämning. ”Det var som att de var där och hängde typ, barberarna 

som var där. Det kändes inte som att de var på jobbet direkt. (…) Jag vet inte om det är en 

fördom men lite, såhär… pizzeriastämning.” Jag frågar honom vad han menar med det, varpå 

han beskriver miljön: ”De har platt-tv med musikvideo på, med orientaliskt, rap och R&B. 

Mycket skämt, tjo och tjim, de pratade om fotbollsmatch och såhär… Det var rätt maskulint. 

De var rätt grabbiga. Högljudda, grova i mun, tog mycket plats och sånt där…” Jag liksom 

journalisten Stigfur uppfattade att barberarna här skämtade en hel del, då barberare och kunder 

pratade mycket med varandra över stolarna. Ahmed skriver att ”the lines we follow also might 

function as forms of ’alignment’, or as ways of being in line with others.” (2006:15). Vi är i 

linje då vi går den riktning som andra går. Det möjliggör kroppar att expandera i rummet, att ta 

plats. ”Such extensions could be redescribed as an extension of the body’s reach” (Ahmed 

2006:15). Männen i Man Stockholm tycks ha en samförstående dialog, en utarbetad jargong, 

där de expanderar och sträcker sig ut mot varandra. De är orienterade, i linje med varandra.  

  

Man Stockholm har även en bar med whiskyflaskor bakom kassadisken längre in. Mark nämner 

även att en barberare och kund pratade fotboll och att det för honom kändes som en manlig grov 

kultur: ”Jamen det kändes bara som att det är ett gäng riktiga grabbar som har gjort det här 

stället typ.” Barberaren Jack i salongen säger: ”Samtidigt som man blir omhändertagen ska man 

ha roligt här. Man ska kunna komma hit, snacka lite skit, kanske ta en bira, och få håret och 

skägget klippt om man säger så.” Whiskeyflaskorna tillsammans med jakttrofén, musikvideos 
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med lättklädda damer och snack om fotboll skulle kunna tolkas som något hypermaskulint. 

Namnet Man Stockholm betonar dessutom att det är män de riktar sig till. Mark tyckte att det 

var spännande med kombinationen av tatueringsstudio på övervåningen, och barberare på 

entréplan.  

21.10 Mark: Det var väldigt smart tyckte jag. Som på något vis ännu mer bara sedimenterade den 

här fördomen liksom om, att det här är en manlig plats för manliga män, där man fixar skägget 

och gaddar sig liksom. Och bakom kassan var det en bar, med barskåp i. Så det är liksom en bar, 

det är tatuerare och det är barberare. Det enda som fattas är ju om det skulle vara typ en strippklubb 

också så skulle det vara kulmen av stereotypisk manlighet. Kanske också att det skulle vara fotboll 

på TV:n. 

 

Här målar Mark upp fenomen för honom maskulina. Det är för honom ’en manlig plats för 

manliga män’. På det sättet har Man Stockholm lyckats skapa en homosocial miljö. Butler 

beskriver performativt genus, applicerbart på denna upplevda stereotypa manlighet: ”Med 

andra ord skapar handlingar, gester, formulerade och manifesterade begär, illusionen av att det 

finns en inre organiserande genuskärna, och denna illusion vidmakthålls diskursivt för att 

reglera sexualiteten inom den reproduktiva tvingande heterosexualitetens ramar.” (Butler 

2007:214). Genom att trimma hår kan kunder vidmakthålla illusionen av ett stabilt kön. Att ta 

hand om sitt hår är ett aktivt val, som på olika sätt sker i relation till normer om manligt och 

kvinnligt. I den här salongen kan män både tatuera och raka sig. Med andra ord kan tatuerade 

armar och behårade hakor passa in i rummet, och upplevas vara i orienterade i miljön. ”To be 

orientated is also to be turned toward certain objects, those that help us to find our way” (Ahmed 

2006:1). Tatueringar, skägg, och drickande är sådana attribut som hjälper individer att vara i 

linje med Man Stockholm. Mark, är själv tatuerad och kan därför på ett sätt utifrån uppfattas 

vara i linje med rummets övriga kroppar. Många av skäggen i salongen är mörka, precis som 

Marks. Det kan också vara ett attribut som hjälper i orienteringen.        

 

Riktiga män har skägg 

Under intervju får Mark frågan vad skägg betyder för honom, vilket kan uppfattas som en 

övergripande fråga. Den ställs för att ringa in vilka värderingar och känslor som hår kan väcka. 

Mark säger att skägg för honom innebär en viss status.                                                                                    

9.22 Mark: Det är någon sorts undermedveten kanske maskulin känsla, av att om man har skägg 

så är man liksom… lite cool och man har liksom koll på läget. Och man är självsäker och rutinerad 

och man… /Jag tror lite sådär som en sjöman. Man kan, du vet… bara knyta en knut sådär, jaga 

ett djur, skjuta ett djur och laga renstuvning och bygga ett hus och… allt sånt händigt.  
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9.56 Sandra: Så när du tänker på sjöman, tänker du på att vara händig då eller? Vad är det att vara 

en sjöman? 

Mark: Ja men typ, att man är såhär lite för sig själv kanske. Att man har en självsäker/ Man är 

självständig. Att man kan vara såhär, du vet, ute till havs i 30 dagar utan kommunikation med 

omvärlden och bara äta burkmat typ, och bara segla, typ, jag vet inte… Att kunna överleva en 

storm och grejer, och bli strandsatt. Jamen det är väl något sådant maskulint ideal av att vara 

självständig, och det här tysta starka liksom.  

 

Det Mark verkar prata om inledningsvis tycks för mig vara en rätt specifik förståelse av 

manlighet. Han nämner att skägg kan visa status och självständighet, ett sjömansideal. Under 

intervjun med kunden David, 35 årig entreprenör, berättar David att skägget kom till då han 

jobbade till havs vid oljeplattformar utanför Norge för 7 år sedan. Han ville testa att vara som 

en riktig fiskare: ”Det var det som var tanken, att bara låta det växa. Att ’jag ska se fördjävlig 

ut!’” Efter ett halvår, väl iland hittade David en barbershop i Stavanger. Sedan dess har han 

uppskattat att tukta skägget. Kent, intervjuad i Skäggboken, har varit skäggig sjökapten större 

delen av sitt liv. Idén om den skäggiga sjömannen tror Kent kommer från tidigare generationer, 

då tid och tillgång till hygien var bristfälligt. ”Vem fan hade tid att raka sig när man var ute och 

seglade?” säger Kent (Naver och Thorsson 2013:131). Sjömannen skulle vara råbarkad och 

klara väder och vind. Jag ber Mark förklara vad han menar med ’det tysta starka’, om det har 

med sjömannen som ideal. Han säger att det är skägg i allmänhet som åsyftas. Det han 

associerar med skägg är även ”visdom, tysthet och integritet.” Mark säger att han tror att hans 

tolkning kan bero på att han växte upp utan sin pappa: ”Så alla mina manliga förebilder vad 

med i Sagan om ringen. I Sagan om ringen har nästan alla skägg liksom.” Att ha skägg verkar 

för Mark innebära att kunna bita ihop, eller vara lugn och stark i det fördolda, bakom skägget.   

 

Under intervjun med Leo, barberare på The Don Barbershop frågar jag vad skägg betyder för 

honom, och hur hans skägg får honom att känna sig. Han säger att ”Man blir en annan person 

med skägg.” Han pratar om när han var ung och det kom fram någon till honom: ”Man blir lite 

tuffare. Man får det på något sätt med skägget.” Jag frågar vad det är som det ger. ”Man vågar. 

Det där lilla extra, som många säger. Man vågar att göra lite grejer, säga lite saker.” svarar Leo. 

Skägget verkar som en materiell aktör för Leo, som möjliggör maskulin orientering mot mod. 

Både kroppar och objekt formas genom att orienteras mot varandra (Ahmed 2006:54). Skägg 

tänker jag är sådana materiella fenomen som ofta finns nära till hands vid orientering mot 

manlighet. ”What gets near is both shaped by what bodies do, which in turn affects what bodies 
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do” (Ahmed 2006:65). Här ger Leos skägg honom en känsla av mod. Att skägg i allmänhet 

skulle betyda manlig mognad och styrka, förstärks när Mark berättar om hans manliga 

förebilder i Sagan om Ringen: 

11.42 Mark: Ja Gandalf har ju värsta skägget där. Men Arragon har ju också skägg. Alla männen 

har ju skägg, förutom Frodo. Han är ju såhär liten och svag, som lilla barnet. (Mark håller upp 

armarna, som att han vaggar Frodo i sina armar. ”Ååh” säger jag, spelar med.) Alverna är lite 

fjolliga. De har inte skägg.  

 

Mark kontrasterar manlig mognad och skäggväxt från Frodo, den lilla, sköra, utan skäggväxt, 

och nästan som ett barn till storlek jämförelsevis. Marks förståelse av skägg som symbol för 

manlig mognad går att jämföra med ett exempel barberaren Leo berättade om. Leo berättar att 

han trivs med sitt numera utsparade långa skägg. Jag frågar varför han tror att han trivs med 

det. Då svarar Leo: ”För att det har blivit en del av min kropp. Jag kan inte se mig utan skägg 

nu. Nej, usch!” Han säger att tanken på att raka av sig skägget är jobbig. Han berättar vidare att 

han trivs med skägg ”för att det känns att jag också kan gömma mig bakom skägget, du vet.” 

Jag svarar ”Mm. Hurdå gömma dig? Gömma dig för vad?” Jag ler. Leo svarar: ”Eh… Att vara 

ung. Baby face, den där baby face du vet. Man vill visa sig, som en man. Hmhm.” Han ler och 

verkar skratta åt en tanke. Här tycks både Mark och Leo se skägg som motsatsen till barnsligt. 

Att ha behårad haka som man är att vara vuxen. Jocke, intervjuad i Skäggboken menar att 

skägget ledde till att han uppfattades som äldre (Naver och Thorrson 2013:52). Tomas anser att 

”Utan skägg är man en pojke” (Naver och Thorrson 2013:83). För Leo tycks det långa skägget 

vara ett ideal som han inte vill lämna. Jag frågar Leo hur han tror att kunderna ser på skägg:  

 

30.03 Leo: ”De vill inte se det där ’baby face’ som alla säger. Och de som vill ha skägg, och som 

i alla fall har kämpat och krigat för att få en mustasch, men sedan har lite fjun här framme (han 

pekar på hakan), de är nöjda med att ’jag kanske inte kommer få något skägg på sidorna här, men 

jag är nöjd med min mustasch’. 

 

Ahmed (2006:17) skriver: ”Following a line is not disinterested: To follow a line takes time, 

energy, and resources, which means that the ’line’ one takes does not stay apart from the line 

of one’s life, as the very shape of how one moves through time and space”. Att välja skägg är 

att välja en viss “route”, som kan innebära “…a specific ’take’ on the world” (Ahmed 2006:17). 

Leo orienterar sig mot manlig mognad, för honom i kontrast till renrakat ”baby face”. På så viss 

är Leo ”committed”, dedikerad att fortsätta gå åt den för honom manliga riktningen, och bort 

från det barnsliga (Ahmed 2006:17).  
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Mark beskriver i likhet med Leo att han eftersträvar ordentlig skäggväxt. Han säger att det har 

tagit emot att gå till en barberare eftersom han känner rädsla över att inte ha tillräcklig 

skäggväxt. Jag frågar Mark vad han tyckte om besöket på Man Stockholm. Han säger att det 

var spännande, men att han var något förvånad över att just han hade blivit tillfrågad att följa 

med som kund dit: Han uppfattar nämligen inte sig själv som en särskilt skäggig person. Det 

gör däremot jag. Jag frågar vad hans eget skägg betyder för honom: 

  

12.38 Mark: Mitt skägg är ju ganska mycket förenat med oro. Jag har alltid haft väldigt dålig 

skäggväxt. Men jag drömde ändå om att kunna ha skägg när jag var ung. Att såhär ’Shit, skägg é 

coolt!’ Jag kommer ihåg att jag en gång frågade min morsa: ’När får man skägg?’ Då svarade hon 

’Jamen du kommer nog få skägg när du är typ såhär gammal.’ För jag har ju såhär sydamerikanska 

gener, från min pappa, så hon tänkte väl att det skulle bli såhär ’Boom!’ på en gång. (Mark gör en 

gest där han ruskar om skägget). Men jag hade ganska långsam skäggväxt… Det var inte jämt.  

 

Mark berättar att han försökte raka sig mycket för att få det att växa mer och bli tätare. Det var 

ett tips han hade fått från sin bonuspappa. Men det tog tid att få skägg. Det var inte förrän han 

blev ihop med sin flickvän som han slutade raka sig. Hon sa ’Jamen, det ser snyggt ut’, varpå 

Mark tänkte ’Jag har ju inget skägg! Jag har ju bara ett fjun liksom.’ Jag frågar hur han menar. 

Han säger att han hade komplex över sitt skägg. Det var först när flickvännen tyckte att han 

skulle spara ut som han blev mer bekväm med sitt skägg. Ändå säger Mark: ”Men jag har alltid 

känt att det inte är ett riktigt skägg liksom, eller vad man ska säga. Det är lite som ett 

pojkskägg.” Jag frågar honom ”Vad är ett riktigt skägg då tror du?” Mark svarar: ”Det är när 

det är såhär, du vet man bara ser en massa av skägg, riktigt tajt med hårstrån. Så när man drar 

det i handen är det som att ta tag i en matta liksom. Det är skägg.”  

 

Här får vi höra om tvivel och känslor av otillräcklighet, att skägget inte är tillräckligt såsom det 

ska vara. När Mark ständigt rakade sig som ung försökte han skapa bilden av det rätta skägget. 

Med Butler (2007) skulle det kunna förklaras som en önskan att passa in i en heterosexuell 

matris, där det finns normer för hur manlighet ska se ut. ”Matrisen tvingar in kroppar i två 

åtskilda kön som i sin tur förväntas iscensätta åtskilda femininiteter och maskuliniteter. Som 

kronan på verket förväntas de två begära och komplettera varandra” (Butler 2007:68). 

Skäggväxten ska vara tät som en ryamatta för att vara korrekt manlig, med andra ord.   

 

Svante, intervjuad i Skäggboken säger: ”En riktig karl ska vara skäggig” (Naver och Thorrson 

2013:51). Adam Tensta önskar att hans skägg blir tätare (Naver och Thorrson 2013:114). 
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Barberaren Jack säger om sin korta stubb: ”Jag har inget märkvärdigt skägg. Det växer inte så 

mycket.” Jack har accepterat att det inte blir så fylligt, även om andra kan gräma sig över det. 

Skägg är typiskt ett sådant materiellt attribut som kroppsligt signalerar manlighet. Här ser vi 

exempel på att inte riktigt nå orienteringar mot det föreställda idealet hela vägen. Att Mark 

försökte raka skägget för att få det att växa mer kan också analyseras som ett performativt 

handlande, ett försök att iscensätta den rätta looken (jfr Butler 2007). Det kan även förstås som 

ett dedikerat val att följa en viss linje mot det ’riktiga skägget’, och ’riktig’ manlighet (jfr 

Ahmed 2006:17).   

 

Skevande kroppar och manlig kvinnlighet  

Här undersöks vad avsaknad av skägg betyder i raksalongerna. Jens, 49 årig säljansvarig, 

berättade att hans dotter, 16 år besökte Stucklife för ett halvår sedan då hon ville klippa sig. 

Hon upplevde dock att hon inte riktigt platsade där: ”Vad gör du här?” berättar Jens var den 

ungefärliga reaktionen. Om det var vad någon sa eller hennes subjektiva känsla av mötet är 

svårt att avgöra. I varje fall går hon inte dit något mer. Dottern queerade och skavde (Göransson 

2012:22). Hon var ur linje med miljön (jfr Ahmed 2006), möjligtvis på grund av att hon inte 

förkroppsligade manlighet. Jens får därefter direkt frågan vilka han tror passar in i Stucklife, 

eller om det finns några som Jens tror inte passar in. Han tror att de som gillar kort hårklippning 

uppskattar Stucklife, då det för honom är påfallande många som går dit just för att få kort 

klippning, som en fade eller tape1, såsom Jens själv. Jens dotter själv hade långt hår då hon gick 

dit, vilket också kan ha bidragit till att hon var desorienterad, ur linje med salongen. Jens tycker 

att det är snyggt med kort hår på män. När han tidigt får frågan vad skäggväxt betyder för 

honom blir svaret:  

 

5.29 Jens: Jag har inga djupare tankar kring det. För mig är det väl möjligen en utseendefråga. 

Någon form av sätt att profilera sig, att sticka ut. Det tycker jag är positivt. Därav har jag mustasch 

nu.  Jag tycker att det är… lite roligt, tycker jag. Det finns ingen som inte… har kommenterat att 

jag har rakat bort skägget. Nu har jag haft mustasch i två till tre år.  

 

Jens tycker att mustasch är något som sticker ut i jämförelse med skägg idag: ”Det är ju väldigt 

mycket skägg”. Jens hade själv skägg i några års tid. Han tycker att det känns rätt vanligt med 

skägg. Jens mustasch kan därför bli en identitetsmarkör, för honom mer individuell än de 

                                                      
1 En fade är en huvudklippning, som gradvis går från renrakat i nacken till längre hår uppe på hjässan, 

enligt barberaren Anna. 
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populära skäggen i Stockholm idag. När Mark och Leo pratar om skägg som manliga attribut 

pratar Jens om det som en utseendefråga. Med Butlers (2007) performativa genus kan dock 

konstateras att Jens både förkroppsligar och iscensätter en maskulinitet. Ahmed skriver att 

”those who are ’in place’ also must arrive: they must get ’here’, but their arrival is more easily 

forgotten, or not even noticed” (2006:9-10). Jens verkar inte vara medveten om sin orientering. 

Skäggväxt kan för honom vara taget för givet som något manligt.    

 

När det är dags för Jens klippning får jag sitta med bredvid. 31-åriga Anna och jag börjar prata 

samtidigt som hon börjar kamma och spraya vatten i Jens hår. Hon är den enda kvinnliga 

barberaren på Stucklife och har jobbat där i 2 år. Hon börjar raka Jens i nacken. Jag säger att 

det är kul att hon vill ställa upp på intervju, och kul att få träffa en kvinnlig barberare. Sju 

minuter in behandlingen fortsätter hon med att berätta om det låga antalet kvinnor i raksalonger:  

 

7.33 Anna: ”Det är ju ett mansdominerat yrke för att det är ju faktiskt för män. Nu börjar ju/det är 

mer korthåriga kvinnor, så därför kan ju de också gå till barberare. Däremot så har jag läst nyligen 

att det faktiskt finns barbershops som inte tillåter kvinnor, över huvud taget. Så de klipper inte 

kvinnor, utan bara män. Det kan jag tycka är extremt sexistiskt med tanke på att det är 2019, men 

det är ju bara min personliga åsikt. Men så är det inte här. Alla är välkomna.” 

 

Anna berättar om en väninna som besökte en barbershop i London nyligen, där en manlig 

barberare inte ville erbjuda vännen en fade-klippning, då hon var kvinna. Anna berättar att det 

finns vissa barberarsalonger där kvinnor inte är välkomna. Det funkar inte i Sverige menar hon, 

för då skulle salongen vara tvungen att bomma igen. Hon menar att här är alla välkomna. Detta 

stämmer inte riktigt in med vad Jens dotter hade upplevt i salongen. Bemötande kan förstås 

variera, beroende på personal. Jag förstår att jag mycket väl kan ha fört in henne på en 

genusdiskussion, då jag sa att det var givande att få träffa en kvinnlig barberare. Att låta fler 

kvinnor vistas i barbershops verkar dock vara en politisk agenda hon driver. Bremer beskriver 

hur informanter i hennes avhandlingsarbete ofta har gett uttryck för sin ”kroppspolitiska kamp 

för upprättelse…” (i Gunnemark (red.) 2011:196) under intervjuerna. Ett intervjusamtal kan 

förstås bli ett sätt för individen att få utlopp för sina åsikter. Jens och Anna fortsätter att prata 

om resor. Jens berättar om när han och hans gamla grabbgäng åkte iväg och seglade 

tillsammans, en vecka utan barn eller andra kvinnor. 26 män i 50-årsåldern. Anna svara honom 

”Ja, det förstår jag. Jag har tjejkvällar själv. Men har du business, och inte tillåter en kvinna 

klippa sig, det är ju en annan grej. Men jag förstår den här grejen liksom ff, frufritt, flickvänfritt, 

flickfritt.”  
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Av detta går att utläsa att barberarsalonger verkligen är könade rum, främst för män. Kroppar 

med iscensatt manlighet tycks mer fritt kunna röra sig i rummet, för att inspireras av Ahmed 

(2006) och Butler (2007). På The Don Barbershops hemsida står det: ”The Don Barbershop är 

en klassisk barbershop endast för män. (…) Vi vill att du ska trivas hos oss och lägger stor vikt 

på en bra atmosfär i våran barbershop. Varmt välkomna!” När jag träffar Leo där frågar jag 

därför vad som menas med detta. Han svarar att kortklippta tjejer också klipper sig hos honom. 

Även homosexuella män kommer till hans salong, som uppskattar en klippning. Att 

homosexuella nämns i detta sammanhang kan tyda på att heterosexuell maskulinitet uppfattas 

normativt. Eventuellt är homosexuella kroppar sådana som egentligen inte skulle beredas plats 

i barberarsalonger, där åtminstone traditionellt heteronormativa maskulina attribut iscensätts. 

Detta går att likna Butlers (2007) heterosexuella matris, som betonar hur människor pressas till 

att leva sina liv heteronormativt.  

 

Butler skriver att ”’Begripliga’ genus är de som upprättar och upprätthåller en viss koherens 

och kontinuitet mellan kön, genus, begär och sexuellt beteende” (2007:68). Ahmed skriver å 

andra sidan att det är möjligt att leva en ”oblique”, sned vinkel, och samtidigt följa ”straight 

lines” (2006:172). Därför kan homosexuella män, vars sexualitet uppfattas obegripliga eller 

desorienterade i relation till heteronormativa män, likväl vara orienterade utifrån sin 

förkroppsligade maskulinitet, i och med skägget som attribut. På så vis kan dessa kunder också 

sträcka ut sig i rummet, salongen, eller ”extend into spaces” som Ahmed skriver (2006:15). 

Senare under intervjun ber jag Leo förtydliga om det som står på hemsidan då snarare är i 

marknadsföringssyfte, eftersom hans eget yttrande inte stämmer överens med vad som står på 

hemsidan. Leo berättar att hans förra chef vid Barber & Books uppfattade att det fanns många 

frisörer för damer för fem år sedan, men inte för herrar. Därför ville både chefen och så 

småningom Leo själv skapa något riktat till killar. Leo menar att ibland vill kunder och 

barberare bara ha lite mer uppdelade salonger, där vissa salonger riktar sig till killar, och vissa 

till tjejer, även om det är jämställt. Salongerna som koncept är könsseparatistiska, hetero-

maskulina rum även om andra, kvinnor och homosexuella sägs kunna ta plats. 

    

I Annas och min separata intervju frågar jag mer utförligt hur det är att vara kvinnlig barberare. 

Under tiden sitter hennes man med och blir klippt av henne. Tidigare har hon jobbat som frisör, 

bland annat i Rio de Janeiro. 2017 vidareutbildade hon sig till barberare i London School of 

Barbering. Det är roligare att klippa killar anser hon, då korta frisyrer innebär större utmaning. 

Dessutom trivs hon som barberare då hon kan prata och skämta med sina kunder och kollegor. 
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Hon säger att ”jag är ju inte direkt såhär jättetjejig! Jag är inte som en average svenssonbrud.” 

Hon berättar att hon under sin uppväxt spelade mycket fotboll med killar.  

 

29.14 Anna: ”Jag är väl väldigt pojkflicka så. På något sätt känner jag att den här… typen av 

miljön är… (Hon trimmar med maskinen samtidigt) /Jag har väldigt lätt för att vara i en sådan här 

miljö. Jag känner att på en frisörsalong så är det väl lite mer… tjejigt! Det är lite mer ’mmm, hej 

hej’ (hon väger på en höft här, låter dröjande och lägger på ett sociolekt med betoning på i:n). Här 

är det lite mer såhär ’Tjena!’ (uttalas snabbt, bestämt och med låg stämma.)  

 

Detta tolkar jag som att Anna iscensätter ett visst manligt beteende. En traditionell förgivet 

tagen uppfattning är att maskulinitet, genus och kön är naturligt sammanlänkade. Butler skriver 

i motsats att ”om genus är de kulturella betydelser som den könade kroppen antar, då kan ett 

genus på intet sätt sägas följa ett kön” (2007:55). Även om en vanlig uppfattning är att genus 

och kön hänger samman menar Butler att det finns en ”fundamental diskontinuitet mellan 

könade kroppar och kulturellt konstruerade genus” (2007:55). Detta är tydligt i Göranssons 

(2012) och Bremers (2017) exempel, där kropp och känsla av könstillhörighet inte hänger 

samman, även delvis hos Anna. Anna platsar med andra ord, för att använda Göranssons 

förståelse av Ahmed (2012:25).  

 

Genom att kalla sig pojkflicka har Anna omdefinierat vad en orientering mot kvinnligt genus 

kan innebära. Hon upplever sig höra hemma med miljön trots att hon är kvinna. Hon klipper 

även gärna andra kvinnor som kommer till salongen. Dock tog det ett tag innan hon blev 

accepterad i miljön: ”Vissa säger såhär att ’Ah bara för att du är tjej så kommer du undan med 

att du kanske inte klipper så jävla bra’, medan jag säger att ’Ah, fast det gör jag ju inte alls. Jag 

måste klippa dubbelt så bra för att bevisa motsatsen, att tjejer faktiskt också kan klippa skägg 

fast att vi inte har något”. Det finns förstås även skäggiga damer, som de intervjuade i 

Skäggboken (2013). Annas man inflikar att det fanns två yngre manliga barberare då hon 

började jobba på Stucklife som hade problem med hennes närvaro. Han beskriver att ”de var 

väl unga och inte så bekväma med tjejer överlag, och så kommer hon in och tar plats och gör 

jävligt bra klippningar”. Det kan ha stuckit i ögonen på dem. Hennes man tror att de kände sig 

hotade. Nu har de däremot slutat, och det skapar en annan arbetsmiljö. Anna menar att hennes 

kollegor alla är unika individer, som alla är kompisar och har en bra vibb. Anna har accepterats 

av kollegorna och har numera flertalet stamkunder. Hon platsar (jfr Göransson 2012:25). 
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Egentligen har hon inte behövt förändras för att passa in utan har snarare själv hittat till en plats 

där hon känner sig hemmastadd, även om hon stundvis stöter på motstånd och skevar.   

  

I det här kapitlet har jag visat hur raksalongerna är maskulint kodade rum. Jag har visat hur 

informanter med hjälp av skägg och tatueringar orienterar sig i de observerade raksalongerna, 

där kvinnor och homosexuella trots maskulina heteronormer också kan vara i linje med miljön. 

Jag har visat hur de manliga informanterna med skiftande insikt samt varierande framgång 

eftersträvar iscensättning av heteronormativa maskulina attribut, som ett fylligt skägg.       
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Känsla och föremål från förr  

Det här kapitlet fokuserar på den fysiska salongen. Här studeras hur främst två av de utvalda 

salongernas interiörer påverkar kunders och barberares maskulina orienteringar. Här ges svar 

åt frågorna: Vad har rumsliga aspekter för betydelse för maskulina gestaltningar i de utvalda 

raksalongerna? På vilket sätt syns olika ”tidslager” i studiet av raksalongerna? Informanters 

reflektioner om miljöerna analyseras tillsammans med salongernas hemsidors beskrivningar av 

barberaryrkets "traditionella, autentiska hantverk”. Här kommer Macdonalds (2013) bruk av 

begreppet assemblage, liksom Boyms (2011) och Davis (2011) nostalgi till användning.     

                              Bild över Stucklife, hämtad från Stucklife 2019-05-10 

Old school stil 

Väggarnas mossgröna färg noteras tidigt under mitt första besök i Stucklife 12 april, kl 17.30. 

Salongen har egengjorda kristall-lampor över arbetsbordet i mitten av rummet. Rummet är 

långsmalt, med kassadisk längst in. Det är den som syns på bilden. På vardera sidan av bordet 

finns tre barberastolar. De ser gamla ut i mörkt skinn med stomme i högglansig silvermetall. 

De liknar stolarna i de andra salongerna. Barberaren Anna ber mig slå mig ned ett par minuter 

tills hennes kund, min informant Jens anländer. Bortom barberarstolarna, närmare kassan, finns 

två stora beigebruna Chesterfieldsoffor, samlade runt en röd persisk matta. På ena väggen 

bredvid kassan finns en mörkfärgad bokhylla, full med gamla böcker, guldiga detaljer som en 

ananas, en Buddhafigur och vita yviga fjädrar. Vid kassadisken står torkade rosor under en 

glaskupa. De har även tröjor, skinnecessär och after shave till försäljning. I bakgrunden noteras 

rockmusik. Sedan blandas musiken med hip hop, och surret från rakapparaten längre bort. 
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Precis vid entrén syns ett guldigt hästhuvud ovanpå den handsmidda rockhängaren, med 

stomme av kopparfärgade rör. Föregående kunds kavaj och mörka skinnportfolio är placerade 

i rockhängaren. På väggarna framför salongsstolarna hänger guldiga speglar med snirkliga 

ornament. Detaljerna tillsammans ger en för mig stark dåtida association, möjligtvis sekelskifte 

1900-tal. Jag slås av de många mörkbruna detaljer, likt de i Man Stockholm.  

 

Vid slutet av intervjun med Jens på Stucklife kommer en tatuerare från tatuerarstudion in i 

barberaravdelningen. Han är nyfiken och undrar över syftet med mitt besök. Han är grundare 

av Stucklife. Jag berättar om intresset av salongen som plats, varpå han berättar att de gradvis 

har utökat sina lokaler. Det som från början var enbart en tatueringsstudio har nu utökats med 

en barberardel. Som Man Stockholm finns här alltså möjligheten att gadda sig, vilket stärker 

idén att tatueringar liksom skägg tillsammans är hjälpande attribut i iscensättandet av manlighet 

(jämför Butler 2007). I varje fall är de ”orientation devices” (Ahmed 2006:3), attribut som 

underlättar orienteringen i miljön. Flera barberare har tatueringar här, även Anna.     

 

Tatueraren berättar om utformandet av Stucklife: ”Vi har byggt allting själva, med att lägga 

bladguld, lampor och rörmokarrör och allting. Tavlorna har vi målat själva. Därför så tror jag 

att vare sig man gillar det man ser eller inte så tror jag att man kommer in och förstår att det är 

på riktigt.” Jens beskrivning av Stucklife liknar Annas mans och tatuerarens tankar om miljön. 

Jens säger att det känns ”lagom sådär skitigt” och han tycker att det ser trevligt ut. Tatueraren 

säger att miljön ska upplevas på riktigt.  Under intervjun med Anna frågar jag vad hon tycker 

om den fysiska miljön. Hon berättar att de planerar att måla om till ljusgula väggar, som 

underlättar klippningen, då ljusare färger ger mindre skuggor och bättre ljus. Anna tillägger att 

det är väldigt avslappnad miljö eller interiör. De får många bra kommentarer om miljön från 

kunder och vänner som hälsar på. Annas man, som hon klipper när vi samtalar, säger att han 

tycker att interiören har en bra balans: ”Det är inte för plottrigt, och ganska lyxig känsla.” Då 

tänker han specifikt på gulddetaljerna och den egengjorda kristallkronan, men han beskriver 

även interiören som en blandning av stil mellan förortskänsla och lyxiga detaljer.  

 

Stucklifes interiör beskrivs alltså både som skitig, äkta och lyxig. Kanske är det vad Jens 

uppfattar som skitigt som ger en känsla av autenticitet. Macdonald skriver att autenticitet är vad 

många konsumenter vill åt, som antyder en inneboende äkthet gällande ursprung, utseende och 

riktiga berättelser om föremålet eller platsen (2013:119). Inredningsdetaljer är framtagna och 

egengjorda med bara händer. Att tatueraren vill att miljön ska kännas på riktigt skapar bilder av 
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en önskad autenticitet. Salongens grundare går i linje mot autenticitet, bort från det oäkta (jfr 

Ahmed 2006). Då Annas man associerar miljön till lyx skulle Stucklifes materiella miljö kunna 

hjälpa honom att orientera sig mot ”lyx”. Guldbladen och gulddetaljerna är exempel på sådana 

detaljer, ’orientation devices’ som möjliggör en sådan orientering och känsla av miljön 

(2006:3). Att salongen ska upplevas på ’riktigt’, äkta skulle även kunna tyda på att Stucklife är 

ett assemblage. Macdonald menar att minneskomplex är assemblage av hopsatta praktiker, 

känslor och fysiska ting (2013:6). Stucklifes fysiska detaljer ger informanterna en äkta, lyxig 

och skitig känsla. Macdonald refererar till Latour (2005), som vill ifrågasätta människor som 

förgivettagna aktörer. Latour menar att även materiella, ”non-human” faktorer kan vara agenter, 

som påverkar människor (2012:6). I assemblage kan därför både människor och ting bidra till 

att skapa en äkta känsla. Här syns vad jag snarare vill kalla de dubbelriktade flöden som Ahmed 

talade om (2004:147).     

 

Jack, barberare på Man Stockholm, berättar att interiören där är ett hop-plock, vilket liknar 

Stucklife’s. Båda kan sägas bestå av ett assemblage och minneskomplex, där lösa delar 

tillsammans bildar en enhet (Macdonald 2013:5). Jack får frågan om det finns någon 

genomtänkt tanke med det visuella i salongen. Han berättar att det är tänkt att ”det ska vara lite 

modernt men ändå old school.” Det var en kollega till Jack som tog sig an arbetet med salongens 

image, en kollega med för Jack bra smak. Ett år innan öppnandet reste kollegan runt i världen 

för att leta inspiration från andra barbershops, berättar Jack. Enligt honom har kollegan ”tagit 

det bästa av mycket”. Inspirationen fanns bland annat i Dubai, Europa och USA.  

Jag frågar om Jack vet vad kollegan fann i raksalongerna: ”Det har varit lite gammaldags, lite 

old school. Vissa har haft kanske tv, vissa kanske hade som bokhyllor som tapeter. Vissa hade… 

gammaldags golv typ. Fångat lite här och där och här och där, och gjort det till en egen grej.” 

Kollegan ska ha hittat gammaldags möbler, bokhyllor som fototapet och gammaldags golv, 

vilket också återfinns i Man Stockholm. Fototapeten med gamla, bruna, inbundna böcker på, 

gör att det på håll ser ut som en bokhylla eller ett gammalt bibliotek. Bänken längs den väggen, 

där väntande kunder kunde sitta, gick i samma bruna nyans som denna fondvägg. Övriga väggar 

var målade i snäppet mörkare brun än fondväggen. Golvet var också laminerat, med motiv som 

skulle se ut som mörka, bruna träplankor, blandat med vägskyltar som visade Route 66, bland 

annat. Det var med andra ord ”ett hop-plock som gjordes till en egen grej” säger Jack. Detta 

exempel visar tydligt hur miljön blir ett assemblage, ett hop-plock av föremål som tillsammans 

ger en nostalgisk känsla (Macdonald 2012:6).  
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Könsseparatistiska nostalgiska herrklubbar                                                                                                                                

Dagens studerade barbershops påminner om herrklubbar från förr. Dessa var manskodade 

könsseparatistiska rum, där män ostört kunde socialisera, och diskutera senaste nytt. ”At the 

end of 19th century and up to the beginning of the II World War barbershops were rivalling 

taverns and pubs in terms of popularity” (London School of Barbering). De var platser där 

kvinnor exkluderades, och på så vis rum för manligt maktutövande. I borgarsamhället var 

herrsalongen en självklar del av mannens framkomlighet i det offentliga rummet. Herrklubbar 

har också med en högre klassbundenhet ofta stått för exklusivitet. De mest bemedlade kunde 

kosta på sig sådant. I dagens mer jämställda samhälle kan det te sig märkligt att populariteten 

ökar bland dessa barbershops. Vi ser en ökad längtan efter nostalgiska manliga rum idag.  

Man Stockholm tycks spegla en reflekterande nostalgi, med sina lekfulla, varierande uttryck. 

Boym skriver att reflekterande nostalgi ”…explores ways of inhabiting many places at once 

and imagining different time zones” (Boym 2011:454). Då Jack berättar att kollegan hämtade 

inspiration från olika tidslager, från flera platser blir detta tydligt. Historikern Pierre Nora kallar 

de tre senaste decennierna för ”the age of commemoration”, (Nora 2011:437). Aldrig har tiden 

upplevts accelerera i sådant tempo som nu. ”This notion… essentially means that the most 

continuous or permanent feature of the modern world is no longer continuity or permanence 

but change” (Nora 2011:438). Detta gör att människor vill minnas det som en gång har varit: 

”The past is no longer the guarantee of the future, and it is largely for this reason that memory 

has come to play such an active role in society and been invested with a promise of continuity” 

(Nora 2011:439). Längtan efter nostalgiska raksalonger kan därför förstås som konservativa 

och nyskapande maskulina orienteringar på samma gång.    

Efter Jens klippning på Stucklife berättar han om SOHO House, en herrklubb i London, som 

han kom i kontakt med under en studieresa med jobbet. Han verkar ha tänkt på det under 

klippningen, som en följd av Annas och Jens samtal om könsseparatistiska sammanhang under 

klippningen. För Jens påminner SOHO house om Stucklife’s interiör och stil. Jens berättar att 

det finns många co-workingställen som blir allt vanligare bland kontorsarbetare. Där träffas de 

”…och jobbar i lite mer lounge-liknande miljöer, och det känns som om man vore i ett hotell. 

Och så sitter man där och jobbar eller leker kontor eller hur man får uttrycka det.” Det finns ett 

flertal hus i SOHOs regi, både i England, Europa och övriga världsdelar. De har barer och 

restaurang inne i klubben. Jens besökte en villa i centrala London. Huset har bardiskar och 

soffor, som Stucklife. Jens tycker att Stucklife ger en liknande känsla som SOHO House:    
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”(d)et finns något sådant där, som inte är så strömlinjeformat utan ändå något nostalgiskt. Det 

tror jag är… grejen. Det är någon form av annorlunda känsla. Att det på något sätt är lagom… 

familjärt kanske.” Jens menar att Stucklifes interiör likt SOHO house har en nostalgisk prägel. 

Det är inte strömlinjeformat, modernt minimalistiskt, utan lagom plottrigt, som Annas man 

menade. SOHO House’s hemsida visar en estetik som uppfattas likna Stucklifes, liksom Man 

Stockholm på vissa sätt. Estetiken pekar åt sekelskifte 1900-tal i europeisk, brittisk stil. Det är 

böcker, mörka nyanser, gyllene ananas och gammaldags möbler. Fotot nedan är förstasidan på 

SOHO House’s hemsida. Här är visserligen mer färg och mönster än i Stucklife och Man 

Stockholm.   

Bild över SOHO House’s hemsida, hämtad 2019-05-13 

Jens förklarar hur känslan i Stucklife liknar SOHO House: ”Den här bardisken till exempel 

skulle kunna passa in där. Sedan möbler som liksom ger känslan av att det inte är så… slipat 

eller polerat liksom, utan det finns ändå någon form av… /Det känns ändå som att någon har… 

tänkt igenom det.” Jens verkar mena att estetiken i Stucklife ser genomtänkt ut men ändå inte 

för polerad eller tillrättalagd. Om ovan bild av SOHO house verkligen ser igenomtänkt ut tycks 

Stucklife vara mer skitig, på ett bra sätt, enligt Jens. Både Jens och Jack har identifierat 

inspirationskällor, som liknar raksalongernas interiör. Estetiken i Stucklife har en nyskapande 

reflekterande nostalgi (jfr Boym 2011). SOHO har den reflekterande varianten likaså; även om 

det fysiska uttrycket ser mer tillrättalagt ut i SOHO’s salong är det inte exakt historiskt korrekt 

återgivande, som i återställande, ’restorative nostalgia’ (Boym 2011:453). Jens fortsätter berätta 

att SOHO House är en form av herrklubb, där kvinnor dock är välkomna. Det är estetiken 

snarare som liknar en historisk herrklubb. Jens berättar att det finns ett fåtal manliga sällskap 

eller herrklubbar i Stockholm, och att han besökte ett som kändes omodernt, gubbigt och 
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sunkigt. Det helt och hållet kvinnoexkluderande rummet bör inte passa in i jämställda Sverige. 

Nostalgi tycks idag vara den främsta ursäkten till könseparatistiska raksalongers existens. 

 

Gamla detaljer 

Som i SOHO House kan en i de studerade salongerna finna produkter med viss nostalgisk 

känsla. I Man Stockholm noterade Mark liksom jag barberarnas vattensprayflaskor som de 

sprayade med i håret, vilka kan sägas representera en reflekterande nostalgi (jfr Boym 

2011:453). Flaskorna hade Jack Daniels-etikett vilket gjorde att de såg ut som riktiga Jack 

Daniels whiskeyflaskor. Även övriga säljprodukter i hyllan har en viss nostalgiskt klingande 

etikettering. Macdonald belyser att ”(t)he past is not only discussed and thought about, it is also 

materialised in bodies, things, buildings and places” (2013:79). Detta ser vi i bilder nedan.  

Bilder från Man Stockholm, hämtade från Thatsup 2019-05-01 

I Stucklifes bokhylla finns after shaves till försäljning: Whiskey Woods, Gent’s Gin, och 

Brandy Spice. På Whiskey Woods etiquette står:”A smokey scent with whiskey, tobacco and 

woody notes”. Gent’s Gin beskrivs som “A masculine scent with gin signature, lime and cedar  

 

 

 

 

 

 

Bilder från Stucklife, tagna av författaren 2019-04-24 
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notes”. Brandy Spice är “A bold scent of brandied apple, mixed with spice and musk notes.”   

Gent’s Gin beskrivs som maskulin. Brandy Spice är vågad, och Whiskey Woods är rökig. Dessa 

är föremål inom räckhåll (jfr Ahmed 2006:14). De kan hjälpa kunder och barberare att orientera 

sig mot traditionellt drickande manlighet. Även The Don Barbershop hade en plansch 

föreställande en Jack Daniels-etikett upphängd på väggen. Raksalongen är en plats där kunder 

kan snacka lite skit och ta en bira, som Jack sa om Man Stockholm. Att föremålen bidrar till 

orientering mot maskulinitet liknar Ahmeds inspiration från fenomenologen Edmund Husserl 

(1969), som menar att erfarande (perception), innebär en medveten riktning mot specifika 

objekt (2006:25,26). Ahmed (2006:27) skriver även att medvetande innebär orientering mot 

föremål, vilket fenomenologen Maurice Merleau-Ponty (1962:12) poängterar. ”Orientations 

involve directions toward objects that affect what we do, and how we inhabit space. We move 

toward and away from objects depending on how we are moved by them” (Ahmed 2006:28). 

Orientering i raksalongen innebär att dessa nostalgiska föremål blir nåbara. Gent’s Gin med 

maskulin doft kan också påverka män att känna sig manliga och orientera sig mot manlighet.    

På Man Stockholms hemsida står nostalgi i fokus: ”Våra barberare använder vintage verktyg 

för att få den bästa möjliga rakningen med högklassig precision.” Här står även:  

”Vi erbjuder professionella grooming tjänster som fokuserar på traditionella tekniker, men är 

utformade för att passa den moderna gentlemannen. Våra tjänster omfattar allt från raka kanter, 

rakning med rakkniv till trimning av skägg. Vare sig du är ute efter ett modernt utseende eller 

något elegant från förr, kommer våra utbildade och kunniga barberare hjälpa dig att uppnå det 

utseende du strävar efter.”  

Här möts modernt och historiskt, traditionellt och nytt. Estetiseringar, i både frisyr, materiella 

verktyg och interiör ger tillsammans associationer till en förfluten tid. Macdonald menar att 

nostalgi likväl är en förkroppsligad känsla: ”a form of past presencing, originally designated as 

a particular bodily/affective affliction formed in relation to displacement…” (2013:80). Tidens 

tand till trots har raksalongernas grundare kämpat för att återupprätta orienteringar mot gamla 

herrsalonger. Barberaren Leo berättade exempelvis att hans kund och vän David hade en 

”klassisk” pompadourfrisyr första gången de sågs, som kan likna ”något elegant från förr”.2 

                                                      
2 Pompadour är en frisyr som har fått sitt namn efter inflytelserika Madame de Pompadour. Hon var den 

franske 1700-talskungen Ludvig XV:s älskarinna. Håret är kammat bakåt i en uppåt-puffad form. Håret 

närmast sidorna är stramt kammat nära huvudet, medan håret mitt över hjässan kammas fluffigt bakåt. 

Elvis Presley var en tidig manlig ambassadör av pompadourfrisyren, då den fram till 1950-talet var 

mestadels en kvinnlig frisyr (O´Connor)  
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Enligt Boyms reflekterande nostalgi är det inte så noga med exakta årtal (Boym 2011:454). 

Mycket är ett hop-plock, som i dessa fall. 

Stucklife har till skillnad från de andra salongerna ingen utförlig skriftlig beskrivning av deras 

tjänster. Däremot kunde informanter från den salongen fylla den luckan. På The Don 

Barbershops hemsida beskrivs barberaryrket likt på Man Stockholms som ett äkta, historiskt 

hantverk. Här står det att Leo ”…är i praktiken född in i frisör- och barberarhantverket. Uppväxt 

i de bergiga landskapen i Vina del Mar i Chile har hans familj förvaltat frisöryrket i 

generationer.” Barberaryrket är något genuint, autentiskt från förr. Hantverket lärde sig Leo 

genom sina föräldrar från tidig ålder, då de har haft sina egna barberarsalonger i Chile sedan 

innan Leo var född. I beskrivningen på The Don barbershops hemsida syns i varje fall olika 

tidslager tydligt. Det är föräldrarnas arbete, Leos kunskapsupptag under uppväxten och nutida 

förvaltande av yrkeshantverket.   

The Don Barbershop har inte en lika utpräglad specifik estetik, som tyder på att interiören ska 

vara del av en historisk eller autentisk upplevelse, jämfört med de andra salongerna. Däremot 

har salongen alltjämt ett hop-plock av föremål. Här finns en brun lädersoffa, och en mörkbrun 

träbokhylla, i ungefär samma stil som i de andra salongerna. Den bruna färgen är i alla fall ett 

återgående tema. Jag upplever inte något särskilt historiskt klingande i den här lokalen, jämfört 

med de andra salongerna. Däremot är möblerna sådant som Leo har samlat ihop under sitt liv 

för att en gång kunna öppna sin egen salong. Möblerna bär var och en på en egen historia för 

honom. På så sätt bär föremålen individuella minnen. Möblerna hjälper David att känna sig som 

hemma hos Leo, eftersom det är möbler Leo hade då han hade praktiken hemma hos sig. Leo 

har flödat över på föremålen, och föremålen har blivit en del av honom (jfr Ahmed 2006:11). 

Leo har även fått klistermärken och föremål från vänner och kunder. Dessa finns nu upphängda 

på väggar och i hyllor. På så vis har Leos relation till kunderna tagit materiell skepnad i rummet. 

Kropparna har förlängt sig, expanderat i rummet och sträckt sig ut mot varandra (jfr Ahmed 

2006:15). Föremålen kan även vara sådant som påverkar vilka nya orienteringar som blir 

möjliga, i nya kunders ögon. Den materiella liksom sociala miljön har en inverkan på varandra.  

 

De tre studerade salongerna kan sägas spegla en materialiserad kollektiv hågkomstsprocess. 

Macdonald (2013) skriver i Memorylands: Heritage and identity in Europe today om hur 

(kultur)arv och minnen tar plats i Europa. Med sociologen Maurice Halbwachs (1950) 

”collective memory”, kan minne förstås som en social, kulturell väv av hågkomster. Där har 
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minnen socialiserats och tagit en allmängiltig form i människors medvetanden. Minne sker även 

subjektivt, individuellt (Macdonald 2012:13). Halbwachs har blivit kritiserad för att förgivetta 

sociala gruppers fasta struktur. Han har även blivit kritiserad för att ha överbetonat det 

kollektiva minnets verkan över det individuella minnet. Minne är som grupper föränderliga. 

Vad som pekas ut som minnesvärt skiftar bland de studerade salongerna. I Man Stockholm är 

det en old school estetik, tillsammans med traditionella tekniker för skäggvård. Stucklife ger en 

viss skitig men lyxig förortskänsla, med historiska detaljer som kristallkronor, och 

herrklubbsliknande föremål Chesterfieldsoffor och jordglobsbar. I The Don Barbershop nämns 

istället hantverket specifikt, även om föremål också tillsammans bildar en personlig historia i 

mer närliggande tid. Halbwachs tankeram ”collective memory” har ändå med framgång kunnat 

appliceras på många senare studier. Barberarsalonger, med sin dåtida konnoterade interiör, kan 

tolkas som en intersubjektiv homosocial hågkomst, som dock skiftar över tid och plats. 

 

Detta kapitel har visat hur salongerna är hop-plock, assemblage och upplevda genuina, 

autentiska eller nostalgiska uttryck. Salongernas skiftande historiska estetiseringar och hantverk 

har visat sig möjliggöra iscensättning och orienteringar av nostalgiskt klingande maskuliniteter. 

Produkter till försäljning i Stucklife och Man Stockholm, som whiskey, after shave och 

skäggprodukter, bidrar till att skapa maskulina orienteringar mot en reflekterande nostalgisk 

känsla av herrklubb från förra sekelskiftet. Även barberarhantverket i The Don Barbershop 

beskrivs som autentiskt, förankrat i kunskaper generationer tillbaka. Hårfrisyrer som 

pompadour, populär på 1950-talet, liksom Man Stockholms och Stucklife’s 

”sekelskiftesinteriör”, bidrar likaså till orienteringar mot mer traditionella maskulina 

gestaltningar, kroppsligt iscensatta av ’eleganta frisyrer från förr’, eller gamla tekniker. Nästa 

kapitel fortsätter att belysa hur individer förhåller sig till den homosociala miljön, i fokus på 

vårdande av det egna jaget. 
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Ömhet och vårdande  

I föregående kapitel såg vi hur materiella aspekter underlättar informanters orienteringar och 

möten med salongerna. Då Stucklife och Man Stockholm har en påtaglig nostalgisk estetisering 

av interiör och föremål, återfinns nostalgi i The Don Barbershop snarare i den sociala miljön. 

Vad vill de intervjuade barberarna erbjuda kunden? Hur uppfattar de intervjuade kunderna 

mötet med den besökta raksalongen? Salongerna har även visat sig vara maskulina platser dit 

män kan gå för att vårda sitt yttre och varandra. Därför handlar det här kapitlet om individens 

förhållande till skörhet, värme och tillhörighet i raksalongernas maskulina sociala miljö.   

Bilder från Google och The Don Barbershop, hämtade 2019-05-24 

Tranquilo stämning och tillit   

I The Don barbershop menar Leo att främst den sociala miljön är det genuina. På hemsidans 

presentation av Leo står det: ”Under flera år har Leo drömt om en egen barbershop där ett 

genuint hantverk kan förmedlas i en autentisk miljö med tranquilo stämning.”3 Detta är något 

jag kommenterade under intervjun. Då undrade jag vad som menas med autentisk miljö. För 

honom är det samtalet med kunden som är centralt. Det är det sociala som skapar miljön enligt 

honom. Han säger att ”det handlar om att skapa förtroende, samhörighet.”  

15.19 Leo: Grejen är att barbering, nu för tiden har det blivit ett koncept som många tror är bara 

att, eh… fixa skägget och fixa håret. Att förut var det lite mer… alltså, lite mer större du vet. Det 

var behandling med varma handdukar, det var kläder, typ skor. Så man körde det där hela paketet 

då. Men nu finns det inte. Man har tappat bort den där gamla kulturen på något sätt.  

 

Leo menar att det barberaryrket har blivit nu, enbart är en liten del av vad det en gång har varit. 

Om det förr var varma handdukar och ett längre besök, tycks han mena att besök hos barberare 

idag har blivit mer stressigt, som ger en mindre upplevelse än vad det har varit. Idag får kunder 

rakning och hårklippning, ”(m)en vad är själva bakgrunden och den där upplevelsen? De får 

inte den där upplevelsen.” säger Leo. ”Man klipper bara fort och man hör ’Tja! Hur är läget?’ 

                                                      
3 Tranquilo betyder lugn på spanska. 
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Bara brr (låtsas klippa någons huvud) ’bye! Hejdå! Next!’ Jag gillar inte det. Jag kör i min takt. 

Jag gillar den där kontakten.” Leo verkar inte tycka om när det går undan. Han vill ta sig tid, ge 

tid. Det är något han tycks ha hittat inspiration från det förflutna. Jag frågar inte vad ”den där 

gamla kulturen” är, eller om det är någon specifik tidpunkt han pratar om. Barberare ”förr” i 

tiden tog sig tid, menar han. Eventuellt var det mer kvalitetstid då, som det låter på Leo.  

Leo berättar att han ser sitt jobb som barberare nästan som ett psykologjobb. Han tror att killar 

kan uppskatta att komma dit och kunna prata om känsliga ämnen ostört, utan att vara rädd att 

någon tjej eller utomstående tjuvlyssnar. Manligt iscensatta kroppar, såsom skäggbärare, kan 

då lättare expandera i rummet. Leo och hans kunder kan då sträcka sig mot varandra. Ahmed 

citerar William James (1890:149) på ett sätt som för mig påminner om denna möjliga 

’alignment’: ’When we speak of the direction of two points toward each other, we mean simply 

the sensation of the line that joins the two points together” (2006:14). De orienterar sig mot 

varandra. Hos Leo är det stort fokus på kunden. Jag frågar vad hans koncept är, och vad han 

vill att kunden ska få av besöket. Leo säger att han inte gillar att tänka i form av business. Att 

benämna sin salong som barbershop är bara ett namn, en benämning på marknaden för att kunna 

få in kunder, säger han. Han har inte haft något större vinstintresse mer än att kunna betala 

räkningar, och få en slant över ”för att klara sig”. Leo säger även: ”Så för mig, att få en kund, 

det är jätteviktigt att, han får… allt, inom min/ mitt 100 procent inom barbering för att de ska 

känna sig välkomna igen. Kunderna ska trivas.” För Leo är det alltså viktigt att ge mycket av 

sin expertis. Den består både av att kunna ge en vältrimmad klippning men även den känsliga 

förmågan att kunna komma människor nära.   

För Leo, liksom för barberaren Anna är det viktigt att kunna prata om saker med sina kunder. 

Jag upplever att Leo visar mycket ömhet, och båda gör vad de kan för att få sina kunder att våga 

visa sina känslor. Leo säger att det finns dagar som kunderna inte är alls glada, med låg energi 

och en dålig dag. De dagarna försöker Leo istället tyst och fokuserat göra klippningen. ”Man 

fattar. Jag levererar bara. Och sedan ’Ta hand om dig, en kram’”. Jag frågar om det händer att 

de pratar om jobbiga saker då med. Då svarar Leo:  

 

57.33 Leo: Jag gör inte det i början, men det kommer. Efter ett tag så ’Nä idag är inte min dag’ 

(mumlar buttert), ’Nähe, okej, vad är det nu?’ Och där släpper grejer. Och jag försöker bara följa 

dem. Och sedan, om jag har någonting som jag vill säga som är viktigt, så kan jag säga ’Vet du, 

tänk inte sådär’ eller ’Gör inte så’, eller ’Försök säga så’.  
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Efter ett tag släpper alltså spänningen, och de brukar kramas efteråt. Mycket för Leo handlar 

om att få kunden att känna sig välkommen. Det är han som tillsammans med kunden skapar 

den sociala miljön, då de mestadels enbart är två personer åt gången i salongen, jämfört med i 

Man Stockholm. Där var det många barberare, kunder och rörelse i rummet. De gånger jag 

besökte Stucklife var det som i Don Barbershop enbart en kund och barberare åt gången på 

plats, även om det händer att de har flera kollegor på plats samtidigt. Med Ahmeds (2006:15) 

begrepp alignment tycks Leo gör vad han kan för att få kunderna att känna sig bekväma och gå 

i linje med honom. Han vill förmodligen därför inte att de ska skava i miljön (jfr Göransson 

2012:22). Därför kan det tyckas vara så att miljön och rummet skiftar beroende på vilken kund 

som stiger på. Leo försöker överlag anpassa sig mycket till den person han har framför sig, 

varpå även Leo kan sägas förändras i mötet med nya kunder. Också Leo kan skifta i grad av 

alignment, i olika orienteringar med olika kunder. 

 

Kunden David uppfattar att hans vänskap med Leo har fördjupats sedan Leo öppnade egen 

salong. Han tror att Leos egenföretagande har möjliggjort en större frihet i personligt uttryck, 

jämfört med när Leo jobbade för andra salonger i Stockholm. Dessutom kan Leo själv numera 

lägga upp sin tid mer fritt. En kund ger han vanligtvis 1.5 timme. Det finns andra raksalonger i 

Stockholm som har en till två timmar långa behandlingar. Man Stockholmger som längst runt 

en timme.  David tycker i varje fall att det känns avslappnande att komma till Leo. De har kul 

tillsammans och kan prata om allt, från relationsproblem till framtidsplaner. David säger att 

”barbershops är ju också känt för att, det är lite som en vuxen ungdomsgård. Förr i tiden gick 

ju folk ned till barbershopen och bara satt och klippte sig och pratade, med männen, de som satt 

där och väntade på sin tur, spelade schack och umgicks. Så lite så är det här liksom”. David 

talar alltså om raksalongen från förr som möjliggörande av en manlig gemenskap. Det är en 

plats där mäns kroppar kan expandera, och sträcka sig mot varandra (Ahmed 2006:11). Leo 

nämnde också raksalongen från förr, men som en plats där kunden kunde få ut mer av sitt besök.  

 

Anna vill som Leo ge förtroende, bra service och bra haircuts: ”Det handlar ju om att skapa 

förtroende med den kunden man sätter i sin stol. För det du gör är ju ändå en rätt så stor grej 

man får.” Annas man inflikar att servicen är en sådan stor del av upplevelsen, som att få något 

att dricka när en kommer in.  

 

34.57 Anna fortsätter: /Att få kunden att känna sig bekväm, sedd… Känna sig hemma. De ska 

vilja sätta sig i min stol. (…) Jag gillar ju att prata med folk, käften går ju i ett. Ibland går den lite 
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för mycket, för jag pratar så mycket att det ibland drar ut på tiden. (Jag skrattar) Men jag gillar ju 

att prata om folks liv. Jag är ju vad ska man säga, väldigt pang på rödbetan. Jag drar mig inte för 

att ställa personliga frågor. Det var en kund, han typ sa till mig efter att jag hade klippt honom, att 

’Anna jag har typ inte sagt såhär mycket till min egen mamma på typ tio år’, och han bara ’Bra 

jobbat!’ Så det är också det jag tänker att vissa killar kanske uppskattar om att bli klippt av en tjej, 

jamen om man har kärleksproblem, eller kanske dejtar en brud, och vill veta någonting, eller få 

ett annat perspektiv än den här machokulturen.  

 

Anna värdesätter, som Leo, sin förmåga att kunna ge tillit och prata med sina kunder. Hon 

menar att mycket kan sägas i hennes salong, utan att bli dömd. Hon ber kunderna berätta om 

sitt liv, och hon behåller deras hemligheter. ”Man får höra väldigt mycket grejer, särskilt när 

man lär känna människor.” säger hon. Det tycker hon om. Anna tycker som Leo om att kunna 

prata om svåra ting. Deras arbete är nästan terapeutiskt. Mycket handlar om att mötas. Båda gör 

vad de kan för att kunder, oavsett kön, ska känna sig välkomna, inte känna sig desorienterade 

eller skevande (jfr Ahmed 2006 och Göransson 2012). Leo säger något som ytterligare bekräftar 

detta. Leo brukar vilja göra något extra med kunderna. Många av Leos kunder är artister av 

olika slag. Det kan hända att de lyssnar igenom en ny låt som en kund har gjort. Ibland får han 

fysiska bilder från kunder att sätta upp i salongen. Han får gåvor i gengäld, och skapar något 

tillsammans med kunderna. A Leo säger att ”man connectar! Alltså jag tycker det är tråkigt när 

man inte connectar, förstår du?” Den personliga kontakten är viktig. 

 

Barberarna på Man Stockholm tycks också ’connecta’, om inte med kunderna så åtminstone 

med varandra. Jack säger att han vill ge kunden ett glatt leende. Under mitt besök på Man 

Stockholm skrattade barberarna. De sjöng med i musiken som visades på skärmen, samtidigt 

som de putsade, klippte eller trimmade. Rakapparaterna surrade högt. Lucas Grahams sång 

”Love someone” gick på, varpå alla barberare sjöng med medan de pysslade om sina kunder. 

En sjöng i falsett samtidigt som han klippte håret på hjässan. Detta uppfattar jag som en ganska 

kärleksfull, mjuk gest, jämfört med Marks upplevelse av salongen som dekadent och 

hypermaskulin. I varje fall är det en tydlig homosocialitet.  

 

Snobbiga damsalonger kontra avslappnade raksalonger 

Jack på Man Stockholm säger att ”en kund som är någorlunda fåfäng om håret eller någonting, 

han väljer en barberare och barbershops före en frisör.”  Jag frågar vad han tror att trenden med 

ökad popularitet bland barbershops kan bero på:  
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07.19 Jack: ”En herre vill också bli omhändertagen. Det är liksom så som tjejerna fixar sina naglar, 

fixar sitt hår, med all färg och slingor, fotmassage, och bjuda in med allt som tjejer pysslar med, 

du vet. Det är… /För en herre, det är… /Att komma till en barbershop och ta en öl och bli 

omhändertagen, det är… det är som terapi för oss”    

 

Mark anser ungefär som Jack att det kan kännas för tjejigt eller snobbigt på damsalonger. Enligt 

Anna skiljer sig barberar- och frisöryrket så att ”barberaryrket är lite mer avslappnat (…) jag 

tror lite det är det, den imagen man försöker behålla inom yrket också. Det ska va lite relaxed 

liksom.” Hon menar att ”man skojar på ett annat sätt” i raksalonger. Vid hårsalongen i Rio var 

hon tvungen att ha mer smink. Där var hon tvungen att förkroppsliga en högre grad av 

femininitet, och stelhet, varför hon kände sig desorienterad (jfr Ahmed 2006). Där försökte de 

bli lite mer fina i kanten, mer fisförnämt, för att använda hennes ord. De fick inte säga vad som 

helst. Det skulle vara lite tjusigt, och de skulle säga ”sir” och ”madame” till sina kunder. På 

Stucklife menar Anna att alla är vänner och har en bra vibb. Från föregående kapitel såg vi att 

den fysiska miljön underlättar orienteringen mot en avslappnad, genuint upplevd maskulin 

känsla. Kunderna ska känna sig som hemma. Det skämtas öppet som på de andra salongerna. 

Vid samtliga studerade salonger kan miljön förstås som avslappnad.   

 

Mäns omhändertagande på barbershops kontrasteras här mot kvinnliga skönhetssalonger. Vi 

har sett att kroppar orienterar sig med hjälp av fysiska och kroppsliga gestaltningar i salongerna. 

Beroende på vilken riktning individen tar, blir vissa saker mer inom räckhåll och andra inte 

(Ahmed 2006:14). Att gå till en barberare innebär att rikta sig mot manlighet, bort från 

kvinnlighet, i form av skönhetssalonger för kvinnor. Genom att ta riktning blir också kroppen 

riktad (Ahmed 2006:16). Individer som besöker raksalonger formar sina kroppar att bli mer 

manliga. De studerade salongerna låter dem iscensätta maskulinitet, som vi har sett tidigare. 

Ahmed skriver även: ”Within the concept of direction is a concept of ’straightness’. To follow 

a line might be a way of becoming straight…” (2006:16). Att följa en linje kan på så sätt vara 

att följa normativa vägar genom livet. Att iscensätta ett normativt manligt skägg kan vara ett 

sådant sätt att följa ’den raka vägen’. Förutom att kontrastera maskulina raksalonger mot 

feminina skönhetssalonger talar Jack om en högre grad av omhändertagande vid barbershops.  

 

Populariteten bland barbershops kan ha ökat med anledning av att det är platser som ger män 

en chans att vårda sig själva. De senaste åren har frisörer började skola om sig till barberare, 

berättarJack. Han menar att barbershops slog igenom ordentligt i Sverige för max 3 år sedan. 
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Nuförtiden går allt från 10-15-åringar till 70-plussare till Man Stockholm, då det förr har varit 

främst äldre män som gått till herrsalonger. Raksalongerna ”…har poppat upp lite var som, men 

det har funnits länge, men väldigt få, och då har det varit äldre herrar som har jobbat. Nu är det 

lite yngre hungriga barberare, om man säger så”, säger Jack. Jens tycker att ”det verkar finnas 

en del koketteri kring det, som jag inte tycker är så intressant eller som jag tycker att det får 

finnas gränser för hur mycket man kan hålla på med skägg, eller ansikte och behåring över 

huvud taget.” Jens berättar om en kollega med stort skägg som pratar om sitt skägg ibland. Han 

upplever att vissa andra vill prata mer om skägg. Skägget tycks vara mer av en livvstil för andra 

än för Jens. Möjligtvis är det en generationsfråga, i och med att hipstertrenden slagit igenom 

främst bland något yngre sedan 1990-talet.4 Det kan kännas paradoxalt att han själv går till en 

barberare, säger Jens. Som högpresterare på arbetet behövs dock en välansad frisyr. Det får han 

på Stucklife.   

 

Spakänsla med ökad kvalitet 

Jack säger att förutom att ha kul och snacka skit i Man Stockholm finns även möjligheten att få 

spabehandlingar. De använder ångvatten, med kalla och varma handduksomslag. Jack säger: 

”Vi börjar med varma handdukar och värmer upp huden. Sen rakar vi. Sen avslutar vi med kall 

handduk. Sen finns det som heter ansiktsmask, eh… vi brukar tråda, alltså ansikte och 

ögonbryn, vaxa öron, fixa näsborrar.” En kund får en sådan svart ansiktsmask när jag kommer 

dit. Jack berättar att andra behandlingar än klippning har varit ovanligt i frisörsalonger. Den 

moderna raksalongen erbjuder mer exklusiva upplevelser, enligt honom. Den spaliknande 

raksalongen kom till Stockholm möjligtvis med Barber and Books, som öppnade 2007, vilket 

Stigfur raporterar för Södermalmsnytt. Man Stockholm har också ett eget skäggvårdsmärke. De 

har egen skäggolja och skäggvax och ska komma ut med ett hårvax. Jack upplever att fler män 

är fåfänga idag och vill kosta på sig en behandling. På Man Stockholms hemsida står beskrivet: 

”Vi vet att det inte finns något värre än att få en frisyr eller rakning som inte liknar något du 

söker efter. Det är därför vi tar oss tid att eftersträva det du vill ha och leverera bästa möjliga 

resultat. Du lämnar vår barbershop med en ’million bucks’ känsla, redo att erövra nästan vad 

som helst.”  

                                                      
4 En hipster är ”en ung och mycket trendmedveten person. Själva ordet kommer från amerikanska hip eller 

hep, som i hepcat, ett amerikansk subkulturellt 1940-talsbegrepp som syftar på någon som har koll. På 

den tiden var hipster en person som lyssnade på jazz, såg cool ut och hade en avslappnad syn på droger 

och sexualitet”(Wiman 2014). 2010-talets svenska storstadshipsters kan stereotypifieras som unga klädda 

i 90-talsvintage, eller tatuerade män med helskägg som har specifika hobbys.   
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Informanterna visar alltså att raksalongen erbjuder en kvalitetsökning. Anna ger också en 

spaliknande behandling på Stucklife. Hon har tänkt lansera en ny behandling, kallad ”Luxury 

shave” där hon väver in ansiktsmassage. Hon vill ”alltså att folk ska komma hit och bara liksom 

tare lugnt och må bra och… verkligen zona ut.” Hon berättar att killar, unga småbarnsföräldrar 

kommer till henne på sin enda lediga fritid. Då ska kunden få känna sig utvilad, snygg och att 

du bara har behövt ”tänka på dig själv. För jag tycker lite att det är ju det barbering också ska 

vara, att man fokar på kunden och att de liksom ska kunna känna att, ah ’det här är Min tid som 

jag gör för Mig!” För det är ju lite det. (…) De vill pampra sig själva!” Det är mycket omtanke 

i salongen, med andra ord. Annas kund Jens upplever också en kvalitet i att behandlingen tar 

1,5 timme, som därmed blir mer noggrann än en som gått på 20 minuter. Jens upplever 

klippningen här som väldigt prismässig för att vara så lång: ”Det känns rätt lyxigt på något 

sätt.” På arbetsbordet står en ansiktslotion samt after shave med vårdande sheaolja. 

 

Leo förklarar hur han tror att trenden med barbershops har ökat: ”Jag tycker att, vi män vi har 

börjat tänka lite mer ’Jag bryr mig inte om vad alla andra tänker men jag kommer att ta hand 

om mig själv.’” Leo gör omslag med varma och kalla handdukar, som de andra barberarna. 

Vissa behandlingar tar två timmar. Han anser att en ny kund som vill testa hela upplevelsen ska 

göra en sådan tvåtimmarsbehandling, ”så att han känner ’Jag är värd det’ alltså förstår du? ’Jag 

ska göra det här’ Man måste känna sig som att ’Shit, det här förtjänar jag!’” Att följa en linje 

kräver tid, vilja och tid, som Ahmed skriver (2006:17). Att vårdande iscensätta manlighet, 

såsom vid rakning på barbershops, kräver tid och vilja att orientera sig mot manlighet. Det är 

en orientering mot praktiker som främst kodats som kvinnliga, ur ett historiskt perspektiv, där 

kvinnan är den som i störst utsträckning har förväntats visa ömhet och vårdande. 

 

Leo säger att många som kommer till salongen säger: ”’Va! 800 spänn för en klippning’. De 

ser halva priset, de ser inte hela grejen som är bakom priset.” Jens är redo att betala mycket för 

att få en bra service: ”Om man uppfattar att någon är intresserad, eller bryr sig det minsta om 

sitt arbete, så kan man betala hur mycket som helst, eller betydligt mer i alla fall.” Kanske är 

det känslan av att vara sedd, att få passa in och platsa som kunder vill åt (jfr Göransson 

2012:25). Att orientera sig i nyskapande ”feminint” maskulina rum som raksalonger är ett 

sådant sätt att passa in. Leo frågar mig vad jag skulle betala för att klippa håret. Jag svarar: 

”Ehm… Personlig kontakt ger ju självklart… mer. Eller en känsla av att man, blir behandlad 

som att man är unik, eller…” 
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Leo: Vi är unika. Varje person är unik. Så det är… Och samtidigt att/ som jag säger, att hitta en 

frisyr, det är inte samma som att välja en frisyr. För du kan drömma om en frisyr: ’Ah, jag vill 

ha så och så’ men själva grejen är att ditt ansikte/ att du är kanske lång och dina axlar, de är lite 

breda, det betyder att du inte ska ha en page, du vet (han håller fram händerna som markerar en 

längd till axelhöjd), för att det kommer se för fyrkantigt ut.  

 

Leo förklarar hur jag som är lång skulle kunna passa i en något längre frisyr. Egentligen pratar 

han om att behandla varje person i full närvaro och låta den känna sig speciell. Under mitt första 

möte med Stucklife blir en tatuerare intresserad av Jens och mitt samtal. Tatueraren, som jag 

senare får höra är en av grundarna, är nyfiken på studien. Jag undrar hur utförligt jag ska svara, 

men säger att jag har uppmärksammat någon slags trend att rå om sig själv i raksalonger. 

Tatueraren ger sin syn på barberares ökade popularitet, som liknar vad informanterna har sagt.     

 

20.58 Tatueraren: Sedan inte så långt tillbaka, så var det så att om vi killar kände att vi var torra 

om huden, eller vi ville ha någonting, då gick vi på Åhléns för att köpa det. Många gånger så är 

de bara… paketerade för tjejer. Är de inte det så ligger de liksom bakåt i ett hörn inne på Åhléns, 

så det känns nästan som att man går och hyr en porrfilm och att man ska skämmas lite för att 

man… går och faktiskt bryr sig om att man… har en torr hud, eller vill ha någonting, eller, vill 

fixa naglarna eller sådana saker, vilket är precis lika viktigt för oss som det är för/ för tjejer. Så 

den här kulturen har vi gett en manlighet. De rakas med en vass kniv, man tar hand om ett skägg, 

mustasch, det tar längre tid, det är ett hantverk, yrkesstolthet där han liksom håller i servicen. Han 

kommer fråga hur du vill ha håret, men han kan också improvisera, beroende på hur ditt huvud 

ser ut, vad du har för ansiktsform, hur ditt hår ligger… Det finns ingen mall! Därför tar den här 

klippningen en timme istället för 20 minuter. Om du har gått till en sådan här barberare, då 

kommer du inte kunna gå tillbaka till en centrumklippning igen, bara för att du känner skillnaden. 

Eh… och/och det är därför det också har blivit så populärt. 

 

Det verkar numera vara mer socialt accepterat att ta hand om sig som man. Raksalongen är en 

manlig plats som möjliggör tidigare feminint kodade praktiker, som att noppa ögonbrynen, eller 

göra ansiktsmask. Män har alltid odlat sina intressen. Intresset för raksalonger tycks vara en 

omgestaltning av maskulina orienteringar, med fokus på det egna jaget. De maskulina 

omgestaltningarna sker genom en distansering från de kvinnligt kodade praktikerna. Det 

manliga barberaryrket upphöjs som annorlunda och ’bättre’. Det sägs vara mer tidskrävande 

och noggrant i och med de vassa rakknivarna, och anpassning till kunden som unik individ. Här 

sker inga snabba centrumklippningar, som inte beaktar huvudform och ansiktsform. Enligt 

citatet ovan har de gett den (kvinnliga) kulturen en manlighet som också tillskrivs högre värde, 

där det kvinnliga ses som lite sämre. Samtidigt möjliggör raksalongerna maskulina 
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omorienteringar med mjukare framtoning, som passerar bättre i ett samhälle där jämställdhet är 

norm. En möjlig slutsats kan vara att vårda sig själv och varandra har blivit en mer acceptabel 

del av orienteringar mot manlighet. David värdesätter liksom Leo och Mark att kunna visa 

känslor och respekt. Även Anna försöker få sina kunder att öppna upp. Dessa informanters 

linjer ändras för vad det innebär att orientera sig som man (jfr Ahmed 2006). De vill bort från 

okänslighet, mot högre grad av ömhet, vårdande och medmänsklighet.  

 

Att gå sin egen väg 

Till skillnad från övriga informanter uppfattade Mark en hård, och för honom en inte lika 

avslappnande upplevelse vid Man Stockholm. Det kan bero på den stimmiga miljön, att han var 

nervös på grund av rädsla för att inte passa in, vara i linje (jfr Ahmed 2006). Det kan även bero 

på att själva behandlingen faktiskt var kortare än de andra informanternas. Marks behandling 

tog 20 minuter, medan Jens och Davids tog ungefär en timme och 15 minuter. Även om Mark 

uppfattade en viss hård känsla på Man Stockholm så tyckte han ändå att de som jobbade där 

kändes välkomnande. Mark uppskattade att barberaren som klippte honom inte pratade så 

mycket med honom. För honom kändes tystnaden trygg, när andra kunder uppskattar samtalet. 

Mark säger att ”även om jag inte identifierar mig som stereotypisk man så kunde jag ändå känna 

att jag passade in som kund. … Jag vet inte, det kan ha att göra med att jag ser ut ganska mycket 

som en stereotyp man kanske. Att det var därför jag var väl bemött.” ”Men du känner dig inte 

som en..?” frågar jag.  

 

32.10 Mark: Jag vet inte om det är för att det känns som att ordet man är så himla laddat. Det är 

nästan som ett svärord typ. Jag känner mig ganska frånkopplad från vad folk menar när de säger 

ordet man. När man pratar sterotypisk manlighet så är det självsäkerhet, att man är stark och du 

vet att man är modig, kanske att man är driven, liksom uthållig och allt det där. Man är dominant 

och ledarroll, och där känner jag att jag inte har de kvalitéerna. Och jag känner att det är ganska 

stor press att uppfylla dem. Och sen också med hela det här metoo-fenomenet. Det finns en hashtag 

som är ganska töntig som heter ’not all men’, som på nåt sätt menar såhär att alla män är inte 

våldtäktsmän. Det är inte det något menar, men jag kan nog identifiera mig med det där att man 

vill ta distans från manlighet, att vara man, som att man vill vara typ ett tredje kön.  

 

Mark var i linje tack vare hans kroppsligen iscensatta manlighet. Han uppfattade inte att han 

skevade med andra ord (jfr Göransson 2012). Däremot vill han såsom kunden David förändra 

innebörden av att se ut som en man. David säger såsom Mark att han vill bort från stereotypa 

normer om manlighet. De tar en riktning bort från det, mot mjukare värden. Ahmed visar 
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återigen hur riktning handlar om att lämna något bakom sig (Husserl refererad i 2006:28,76). 

Stereotyp manlighet är för David att vara tuff och okänslig. David kan också sägas 

förkroppsliga hypermaskulinitet, med väldigt muskulösa, tatuerade armar och fylligt helskägg. 

Däremot vill han som Mark inte känna sig som en typisk man. ”Jag försökte aldrig tillhöra 

skägg-gänget” säger han. Han försökte aldrig medvetet gå i linje med andra skäggbärare (jfr 

Ahmed 2006:15). Davids skägg var där innan ”skäggboomen” kom. Han har bara försökt att 

vara sig själv. Också Mark, såsom Jens, tror att skägg är utbrett idag för att det gör ett 

utseendemässigt statement. Jack säger att skägg utgör en persons karaktär. Mark tror att hår är 

ett manligt identitetsuttryck som är mer socialt accepterat än att bära smink eller flamboyanta 

kläder. Att bära skägg är ett manligt attribut som passar in i Butlers (2007) heterosexuella 

matris. Detta kan vara en orsak till att hårigt identitetsuttryck är mer socialt accepterat. Å andra 

sidan kommenterar en person i Skäggboken sitt pipskägg och spetsiga mustasch: ”Mitt skägg 

säger att jag är en individualist som ger blanka fan i konventioner” (Naver och Thorrson 

2013:102). Mark konstaterar slutligen att det finns dragartister och hbtq-personer som har 

skägg. Han säger till sist att han tror att skägg ”har blivit mindre förknippat med att vara sjöman 

kanske och mer förknippat med ett socialt accepterat sätt att uttrycka sin identitet, som inte är 

traditionellt maskulint utan lite nytt.” Det finns normer, men även egna sätt att ta sig runt dem.  

 

Detta kapitel visar att skägg både kan signalera genustillhörighet liksom individuellt uttryck.  

Samtliga studerade salonger erbjuder en spaliknande upplevelse, där visad ömhet är a och o. 

De maskulina raksalongernas avslappnade, lyxiga känsla kontrasteras mot damsalongers stela 

stämning. Vårdande av sin kropp, jaget och andra män har blivit en mer acceptabel del av 

orienteringar mot manlighet, något som också barberartrenden och skäggboomen tycks bero på.  
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Avslutande sammanfattning 

Reflektioner om resultatet 

Syftet med denna studie har varit att undersöka relationen mellan hår, kön, kropp och rum, 

specifikt hur relationen mellan maskulinitet och hår i form av skägg framträder på tre 

raksalonger i Stockholm. Analytiska frågor har visat sig vara empiriskt observerbara. En 

frågeställning var, vad skägg och skäggets gestaltning betyder för konstruktionen av 

maskulinitet(er). Skägg har visat sig vara ett tydligt attribut för att iscensätta kroppslig 

manlighet. Detta belyses i förhållande till frågan: Vilka maskulinitetsnormer och ideal har 

betydelse för hur kön, hår, kropp och rum gestaltas i relation till varandra på de undersökta 

platserna? Första analyskapitlet har belyst hur kunder vid dessa raksalonger förhåller sig till 

mer eller mindre svåruppnåeliga maskulina ideal, som ett fylligt skägg. Hår har för många 

informanter en stor betydelse i gestaltandet av genustillhörighet, liksom individuell identitet. 

Jag har även frågat mig: Vad betyder kropp och skägg i det könade rum som raksalongen utgör? 

Skägg har visat sig vara sådana attribut som underlättar en orientering och känsla av 

hemhörighet vid platserna. Då flera barberare har tatueringar har det också visat sig vara ett 

fysiskt attribut som hjälper informanterna att gå i linje med miljöns övriga kroppar. Avsaknad 

av förkroppsligad manlighet i form av skägg har inneburit vissa svårigheter att accepteras i 

barberarmiljön för min kvinnliga informant. Dock säger hon sig istället besitta ett pojkaktigt 

beteende, som gör att hon platsar i sin salong. Dessutom har hon tatueringar, som flera har där.   

 

Det andra analyskapitlet fokuserades vid: Vad har rumsliga aspekter för betydelse för maskulina 

gestaltningar i de utvalda raksalongerna? På vilket sätt syns olika ”tidslager” i studiet av 

raksalongernas miljö? Salongernas fysiska miljö har i två av tre fall visat en tydlig historisk 

touch, med lekfull reflekterande nostalgi. De fysiska rummen har möjliggjort informanters 

orienteringar mot känsla av lyx, autenticitet och nostalgi. Stucklife’s samt Man Stockholms 

interiör och föremål har bidragit till att skapa traditionella maskulina orienteringar mot en 

reflekterande nostalgisk känsla av brittisk herrklubb från förra sekelskiftet. Många föremål är 

dock även hämtade från amerikansk stil, som golvet i Stucklife med tryck föreställande route 

66-skyltar. De tre studerade salongerna har bestått av assemblage, hop-plock av föremål som 

har visat olika tidslager av könseparatistiska maskulina rum. The Don Barbershop har en 

interiör som påminner kunden David om känslan av hemmamiljö. The Don Barbershops möbler 

ger David och Leo nostalgisk känsla, som berättar om Leos liv.   
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Det tredje analyskapitlet har besvarat vad intervjuade barberare vill erbjuda kunden, samt 

kunders upplever av deras besök. Barberare vill erbjuda kunden en spaliknande 

kvalitetsupplevelse, som kontrasteras mot kvinnliga skönhetssalonger. De eftersträvar god 

service och ett personligt bemötande. Mark hade en något ansträngd upplevelse av Stucklife, 

vilket kan bero på att han var nervös och rädd för att skeva. Han förkroppsligar dock ett mörkt 

skägg och tatuerade armar, som gör att han går i linje med övriga kroppar som befann sig där. 

De andra intervjuade kunderna upplevde behandlingarna, liksom miljön som lyxig och genuin. 

Därav sker ett samförstånd mellan kroppar, miljö och handlingar vid dessa salonger. Jag skulle 

även säga att det sker ett samförstånd vid Man Stockholm, åtminstone barberarna sinsemellan, 

då de vid min observation hade en tydlig social gemenskap. Vid samtliga studerade platser har 

en homosocialitet identifierats. Även kvinnor och homosexuella män kan enligt informanterna 

passa in, förkroppsliga maskulinitet, eller med min tolkning gå i linje med raksalongerna.  

 

Salongernas maskulina atmosfär skapas dock i kontrast till skönhetssalongers stela femininitet, 

som också underordnas genom att beskrivas och värderas som lite sämre, i vissa fall mer 

explicit. Skönhetssalonger har definierats som snobbiga, billiga centrumklippningar med sämre 

expertis och kvalitet, medan det manliga barberarhantverket sker enligt konstens alla regler. 

Här betonas autenticiteten i det genuina maskulina hantverket, med förankring i historien. 

Barberaren använder vass rakkniv och skäggborstar, mer i linje med dåtida rakningsmetoder. 

Korta frisyrer sägs kräva mer tid, noggrannhet och kompetens än för klippning av kvinnors ofta 

långa hår. De maskulina gestaltningar som sker vid raksalongerna tar alltså avstånd från 

damsalongers nedvärderade femininitet. Samtidigt sker dock ett utbyte mellan idéer om manligt 

och kvinnligt, där raksalongerna har inspirerats av frisörsalongers närmast terapeutiska samtal 

med kunden. Barberarbesöket ska oftast ge kunden ett personligt samtal om känslor, något som 

traditionellt sett kan kopplas till historiskt socialiserat kvinnligt beteende. Raksalongerna utgör 

alltså traditionellt maskulina rum, med uttryck för idag mer feminint maskulina praktiker.       

 

Connell (2008) visar såsom denna studie, att det finns en variationsrikedom av maskuliniteter, 

beroende på situation och social miljö. Maskulinitetsnormer har förändrat vad orientering mot 

maskulinitet innebär. Informanterna har anpassats efter sådana förändringar, då det idag vid 

dessa raksalonger är mer socialt accepterat att visa fåfänga och ömsinthet män emellan. Skägg 

har både visat sig vara svåruppnåeliga, traditionellt maskulina ideal, liksom nyskapande 

individualitet och en högre grad av visad skörhet kund och barberare emellan. Barbershopen 

som ett gammalt, till synes hypermaskulint och konservativt koncept för manligt umgänge, har 
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möjliggjort uttryck för nya, maskulina identiteter, i riktning bort från äldre maskulina ideal, mot 

en större känslomässig öppenhet. Salongerna bjuder alltså på både nytt och gammalt.  

 

Resultatet kan påverkas av informanters variation i exempelvis ålder och bakgrund. Att Anna, 

Leo och David talar om platser utomlands, som Rio, London, Vina Del Mar och Stavenger, kan 

förstås ge en annan bild än om all insamlad erfarenhet hade kommit från samma stad. Resultatet 

hade kunnat bli ett annat om barberarna studerat till barberare i Sverige, men det har även varit 

givande att ha ett innehållsmässigt brokigt material, för att på så vis få olika infallsvinklar. 

Informanterna har även skilt sig åt i erfarenhet av barbershops. Om alla informanter hade varit 

stamkunder och haft starka vänskapsband med sin barberare, som David och Leo har, kanske 

resultatet skulle ha blivit mer monotont. Att Mark istället var en helt ny kund visar på hur det 

initierade mötet med raksalongen kan innebära förhandlingar, där känslor av hemhörighet 

blandas med inre känslor av utanförskap. Det innebär ett inträdande i miljön som inte är 

självklart för alla kroppar och personligheter. Informanterna skiljer sig i ålder; Den törsta 

skillnaden i tolkning sker mellan Mark i 20årsåldern som är inläst på queerteori, och Jens i 

50årsåldern som i stunden inte hade några klara reflektioner om vad manlighet är. Yngre män 

i Stockholm kan vara inkörda på att kritiskt granska sig själva, sin identitet och genus, medan 

äldre generationer inte är det i lika stor utsträckning.  

 

En annan tanke är, att om vi inte hade varit i en tid av memory boom hade kanske barbershops 

inte varit lika populära idag. Raksalongerna är ju med dåtida estetik och/eller praktik historiska 

herrklubbar som möjliggör socialt umgänge och manlig fristad idag. Om människor inte ville 

minnas förflutenheter kanske platser för män att socialisera hade sett annorlunda ut. I så fall 

hade det säkert i Sveriges jämställda samhälle idag stuckit mer i ögonen på folk, att se 

könsseparatistiskt exkluderande rum enbart för män.  

 

Nya forskningsfrågor 

Jag leker med tanken, om en kommande studie enbart skulle utforska kvinnors syn på 

barbershops, som ett utifrånperspektiv. Först och främst behöver då undersökas, om 

raksalongerna verkligen är könsexkluderande. Min studie har visat att kvinnor och andra 

individer, avvikande från maskulina skäggiga normer delvis exkluderas från dessa salonger. 

Salongerna är trots allt riktade till män. I en studie där kvinnor intervjuas om deras åsikter om 

raksalonger i relation till andra könsexkluderande rum som tjejgym och badhus, skulle kunna 
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synliggöra föreställningar om vad dessa platser signalerar till de som inte helt och hållet passar 

i miljön. Eventuellt kan en sådan studie bidra med något till det pågående jämställdhetsarbetet.  

 

Om enbart salongerna som fysisk miljö hade analyserats skulle möjligtvis aktörnätverksteori 

ha varit av betydelse. Mycket av salongernas interiörer hade kunnat analyseras som materiella 

aktörer, tillsammans med teori om assemblage. Den studien hade förmodligen ännu mer betonat 

hur miljön har en inverkan på de maskulina gestaltningar som sker i salongerna. Den fysiska 

miljön kan också studeras enbart för sig själv, som en del i större hågkomstprocesser och 

historiebruk. En helt och hållet kulturhistorisk eller tidskomparativ studie hade också varit 

möjlig, där raksalongens relevans studeras över tid. Dock tycks det som att just Nordiskas 

frågelista är något innehållsfattig beträffande den frågan. En annan studie kan specifikt beröra 

ritualen som sker vid barbershops, där män ansar skäggen. Där blir den maskulina performativa 

rakningen än mer central, liksom analys av nutidens lyx- samt upplevelsekonsumtion.  

 

En studie skulle också kunna undersöka hår som materiell aktör, enligt Latour (2005) och hur 

hår, oberoende av plats får män att tänka och känna om sig själv. Det är en studie som skulle 

kunna ta avstamp från min men även Lindqvists studie, som specifikt fokuserade vid hur de 

intervjuade männen tänkte om sin hårväxt, men med stöd i fenomenologi. I en studie där skägg 

och hår istället förstås som en aktör för att uttrycka genustillhörighet som maskulinitet, kan 

studien visa hur hår samverkar med andra möjliga materiella aktörer, som övrig klädsel. 

Eventuellt skulle kunna nystas i möjliga informanters intressen för chevalereskt, nostalgiskt 

traditionellt herrmode, som i tv-serien med samma namn (Zelmerlöw och Wiberg).  
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Källor och litteratur  

Otryckta källor 

Informanter och intervjusituationer 

Kunden Mark, 2 april 

Tisdagen 2 april kl. 17.20 träffar jag Mark, 23 årig speldesigner. Han var en helt och hållet ny kund. 

Han har länge velat testa att gå till en barbershop och anmälde sig frivilligt att ställa upp för en intervju. 

Vid observationen ville jag inte sticka ut mer än nödvändigt. Därför följde jag med Mark som vän till 

Man Stockholm och avslöjade mitt uppdrag vid slutet av besöket. Observationen av salongen pågick 

under 55 minuter, varpå en lika lång intervju följde med Mark i ett närliggande café. Han jobbar mycket 

på söder och har studerat nära Man Stockholm. Eftersom han känner sig hemma i området följer jag 

med honom just hit. Intervjusituationen flöt fram på ett väldigt naturligt sätt. Det kan bero på att vi är 

bekanta sedan innan. Mark, som ju jobbar med storytelling, är också bra på berättande. Han kunde därför 

säga mycket på kort tid. Det märktes att han hade reflekterat över studieämnet före vårt möte.    

 

Barberaren Jack, 8 april 

Måndagen 8 april kl. 17 träffar jag Jack, 29 årig barberare på Man Stockholm. Jack är uppvuxen i 

Botkyrka. Han har jobbat som frisör över 10 år och är specialiserad barberare sedan tre till fyra år. Han 

har varit med sedan Man Stockholms öppnande två år och två månader sedan, och är en av de fyra som 

startade salongen. Jack kunde reservera en kvart till mig under öppettid. Därför var jag stressad och 

svettades mycket, för jag ville hinna med så mycket som möjligt. Jag hann inte ställa alla de följdfrågor 

jag ville. Intervjun blev 20 minuter totalt. Jack kunde berätta mycket om salongen och om raksalonger 

i stort i Stockholm. Den 22 maj kunde jag per telefon ställa ytterligare några mer personliga frågor.   

 

Kunden Jens, 12 april 

Fredagen 12 april, kl. 17.30 kom jag i kontakt med en andra kund, Jens 49 årig säljansvarig. Jens fick 

jag kontakt med via en kollega. Jens är stamkund på Stucklife på Kungsholmen sedan de öppnade för 

två år sedan. Han bor i närheten vilket han tycker är praktiskt. Eftersom barberarna här redan känner 

igen honom, valde jag att mejla salongen i förväg om mitt planerade besök. Intervjun blev inte riktigt 

som jag hade tänkt mig. Jens tid var förskjuten, så vi hade 20 minuters väntetid. Jens, som jag upplever 

är en tidseffektiv högpresterande man, ville förstås utnyttja tiden till fullo. Jag tvekade då jag ville att vi 

lugnt skulle kunna sitta ned, men eftersom det var fredag kväll och jag kände av en viss rastlöshet från 

informanten beslutade jag mig dock för att dela upp intervjun. Tiden kändes ändå något stressig. Vi hann 

med 20 minuter innan klippningen. Då Jens kvinnliga barberare var väldigt tillmötesgående fick jag 

möjlighet att mer aktivt, likt en deltagande observation sitta med i samtalet medan Jens klipptes. Efter 

det informella, lättsamma samtalet under Jens klippning hade Jens och jag 30 minuter till av en 
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fördjupande intervju. Efter klippningen upplevde jag att Jens svarade mer djupgående på mina frågor. 

Behandlingen, som pågick en timme, kan även ha haft en avstressande effekt.   

 

Barberaren Anna, 24 april 

Onsdagen 24 april kl. 19.30 träffar jag Jens barberare Anna för intervju med henne. Hon är, 31 år, och 

utbildad make-up artist. Hon har jobbat med det i 15 år och är uppvuxen i Bäringe utanför Uppsala. 

Samtalet rörde sig kring en barberarsalong i Rio de Janeiro, utöver Stucklife. År 2016 studerade hon ett 

halvårs frisörutbildning i Rio de Janeiro på portugisiska. Sedan jobbade hon vidare i en frisörsalong i 

Rio där hon praktiserat under utbildningstiden. Efter det studerade hon 2017 en vidareutbildning vid 

London School of Barbering, en 2 veckors intensivkurs. Anna klippte sin man under vår intervju. 

Samtalet kändes avslappnat och naturligt. Anna klippte sin man samtidigt som vi pratade. Det var också 

avslappnat att mannen satt med, som inflikade något då och då. Anna beskriver sig själv som väldigt 

pratglad och ”pang på rödbetan”. Det gjorde att hon hann berätta mycket självgående under de 80 

minuter vi var där. Med andra ord lyckades hon ringa in flera av mina frågor innan jag hunnit ställa dem.  

  

Barberaren Leo, 17 april 

Onsdagen 17 april kl. 10.30 träffar jag barberaren Leo på The Don Barbershop. Leos kund, David, var 

svår att få tid med då han har fullt schema. Därför genomfördes först en intervju med hans barberare. 

Leo, 39 år, har känt till barberaryrket hela sitt liv. Han är uppvuxen i Chile och flyttade till Stockholm 

år 2002. Hans föräldrar driver egna barbershops och har gjort det sedan Leo var liten. Samtalet rör sig 

därför likt Annas intervju om miljöer utanför Stockholm. Jag försökte berätta några personliga 

anekdoter, som om en väns skägg ibland, för att få intervjun att uppfattas mer jämbördig, personlig och 

skapa tillit (jfr Nylund Skog 2002). Han var väldigt tillmötesgående och eftertänksam i sina 

formuleringar. Han tog sig tid till intervjun. Jag upplevde att vi fick en bra kontakt och han var lugn 

under samtalet.  

 

Kunden David, 26 april 

Fredagen 26 april kl. 12 träffar jag David under tiden som Leo klipper honom på The Don Barbershop. 

David kom jag i kontakt med via en kollega. Han är 35-årig entreprenör, och började klippa sig hos Leo 

när han jobbade på Barber and Books, en känd salong ett stenkast bort på Söder. Där jobbade Leo i 5 

år. David har klippt sig i Leos egen salong The Don Barbershop sedan öppnandet för ett år och nio 

månader sedan, varför vi sågs där. Davids föräldrar är från Serbien och kom till Sverige på 1960-talet. 

David är uppväxt i Skärholmen. Leo hade som vanligt bokat in 1.5 h för David. Leo gillar att ta det lugnt 

och ha tid för sina kunder, särskilt kunder som är som gamla vänner till honom, som Leo. Inspelningen 

blev 1h17min. Det kändes avslappnat. Leo inflikade något ibland. Från början var jag lite stressad 

eftersom jag visste att David inte hade tid att intervjuas under annat än tiden han blev klippt, på grund 

av deadlines. Därför kan jag ha styrt samtalet lite mer än vad jag brukar. Ibland har jag avbrutit sidospår, 
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eller inte väntat in svar så länge som jag annars skulle ha gjort. Jag upplevde ändå att jag blev 

välkommen och accepterad och var glad att jag fick sitta med medan han klipptes. Jag fick två kramar 

när jag kom och gick därifrån.  

 

Namn är fingerade. Intervjuerna förvaras hos författaren. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjufrågor till barberare 

Vilket år är du född? 

Var är du uppväxt? 

Var är du född och uppväxt? 

Var är dina föräldrar uppväxta? 

Vad arbetar dina föräldrar med? 

Vad har du för utbildning? 

 

Vad betyder skägg för dig?  

 

Vad är ditt skäggs historia? Har du sett annorlunda på det? Hur var det när du fick hårväxt?  

 

Tror du att andra ser på skägg annorlunda?  

 

Vad tycker dina nära (vänner, familj) om skägg/ditt skägg? 

 

När öppnade ni salongen? Vem? Vad var visionen då?  

 

Vad är ert koncept idag? Vad vill du/ni att kunden ska få av sitt besök? 

(Vilken upplevelse vill ni/du ge?)  

 

Vad ger du för behandlingar? Hur går du tillväga? 

  

Har det funnits någon tanke bakom utformandet av miljön? 

(Hur spelar den fysiska miljön in på helhetsupplevelsen?) Vad säger interiören dig?  

 

Vilka tror du passar in i raksalongen?  

 

Vilka passar inte in i raksalongen?  

 

Har barbershops blivit mer/mindre populärt anser du? Varför tror du? 

 

(Vad är manlighet för dig? När är någon manlig?)  

 

Bilaga 2 
Intervjufrågor till Anna 

 
Vilket år är du född? 

Var är du uppväxt? 

Var är dina föräldrar uppväxta? 

Vad arbetar dina föräldrar med? 
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Vad har du för utbildning? 

Vad har du jobbat med förutom barbering? Frisör?   

 

Hur var det? Skillnad mellan frisör och barberarjobb?  

 

Har kunderna skilt sig åt? Hur? (ålder, kön, jargong, frisyrer…)   

 

Hur kom du in på barberaryrket? När började du jobba på Stucklife? Varför?  

 

Hur är det att jobba som kvinna i ett mansdominerat yrke?  

Känns det som att du smälter in? /Har du fått ändra sätt att vara på? 

 

Fler kvinnliga kollegor här? Hur är jargongen mellan kollegor? Hur trivs du?  

 

Blir du någon gång påmind om din kvinnlighet? (i möte med kunder/ kollegor)   

 

Vilka brukar komma hit? När? Har du stammisar?  

 

Hur pratar kunderna här om sitt skägg/sitt hår? 

 

Vad betyder hår för dig?  

Gillar du något specifikt?  

 

När, av vem öppnades salongen? Vad var visionen då?  

 

Vad är ert koncept idag?  Vilken upplevelse vill ni ge?  

 

Vad vill Du att kunden ska få av sitt besök? 

Vad ger du för behandlingar? Hur går du tillväga? Har du någon favoritbehandling?  

  

Har det funnits någon tanke bakom hur miljön/ interiören ser ut? 

(Hur spelar den fysiska miljön in på helhetsupplevelsen?) Vad säger interiören dig?  

 

Vilka tror du passar in i raksalongen? 

Finns det några som inte passar in i raksalongen, tror du?  

 

Har barbershops blivit mer/mindre populärt anser du? Varför tror du? 

 

(Vad är manlighet för dig? När är någon manlig?  

Vad är kvinnlighet för dig? När är någon kvinnlig?)  

 

Bilaga 3 

Följdfrågor till Jack via telefon 20 maj 2019 

Vad betyder skägg för dig? 

Vad betyder barberaryrket för dig specifikt?  

Vad vill du ge kunden? 



56 

 

Bilaga 4 

Intervjufrågor till kunder  

Vilket år är du född? 

Var är du uppväxt?  

Vad har du för utbildning?  

Vad arbetar du med?   

Var är dina föräldrar uppväxta?  

Vad arbetar dina föräldrar med?  

 

Vad betyder skägg för dig?  

  

Vad är ditt skäggs historia? (Har du sett annorlunda på det? Hur var det när du fick hårväxt? Hur 

såg/ser du på kroppshår i allmänhet?)   

Tror du att andra ser på skäggväxt annorlunda?   

Vad tycker din familj/nära om skägg/ditt skägg?  

  

Hur uppfattar du raksalongen?   

Första intryck? Bemötande? (dofter, ljud, syn, känsel)  

  

Hur uppfattade du barberaren? De andra anställda? (personlighet, attityd, jargong, utseende)    

Hur kändes behandlingen? Hårt, mjukt, skönt, jobbigt?   

   

Hur uppfattade du interiören? Hur spelar den fysiska miljön in på helhetsupplevelsen?   

Hur kändes det att vara där?  

 

Vilken upplevelse tror du att de vill ge? 

  

Vilka tror du passar in i salongen?   

 

Har skägg blivit mer/mindre populärt anser du? Varför tror du?  

  

(Vad är manlighet för dig? När är någon manlig?)   
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