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ABSTRACT 

 

Uppsatsen undersöker fem mäns berättelser kring krigsfilmen Saving Private Ryan, med 

fokus på maskulinitet. Föreställningarna och bilderna kring maskulinitet som kan urskiljas i 

intervjupersonernas berättelser, knyts till R.W. Connells teoretiska ramverk kring hegemonisk 

maskulinitet och de hierarkiska relationerna mellan olika maskuliniteter. Vidare resoneras det 

kring hur berättelserna exemplifierar en syn på mediepublik som aktiva meningsskapare, då 

intervjupersonerna tar fasta på olika aspekter i filmen samt ger den olika mening och 

betydelse. Slutligen belyses hur genus- och andra identiteter är något som kontinuerligt 

skapas i mötet med en mängd olika diskurser varje dag, samt hur själva handlingen att se på 

krigsfilm i sig kan ses som konstruerande av maskulinitet.  
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INLEDNING 

 

I sin reportagebok om manlighet skriver Stephan Mendel-Enk att de normer som tycktes råda 

bland en krets av våldsbenägna fotbollshuliganer han intervjuat, inte egentligen skiljer sig så 

mycket från de normer som råder för män i andra sammanhang. Han känner igen principerna 

från sin egen uppväxt, från sitt jobb som sportjournalist, från det som möter honom i 

tidningar, filmer och böcker riktade till män. Intresset för våld som dessa supportrar säger sig 

ha verkar vara något utmärkande för män överhuvudtaget i vårt samhälle, menar Mendel-Enk, 

även om det för de flesta håller sig på ett abstrakt plan, som att spela blodiga dataspel eller se 

på actionfilmer. Han belyser hur krigsmetaforer är vanliga inom sportjournalistiken och 

berättar om hur journalisten Mats Olsson liknar poängen och nöjet med krigsfilmer med  

dynamiken i fotbollslag, då det handlar om starka kollektiv där man är lojal och villig att offra 

sig för gruppen (Mendel-Enk 2004: 10-27).  

    Mendel-Enks tankar väckte min nyfikenhet. I en tidigare uppsats undersökte jag två 

kvinnors läsande av damtidningar för att få en antydan om vilken mening och betydelse dessa 

populärkulturella produkter, och de föreställningar om genus som däri förmedlas, fick i deras 

liv. Efter det tänkte jag att det vore intressant att rikta sig mot även mäns användande av 

populärkultur, då det dessutom är en arena som är relativt outforskad jämfört med studiet av 

kvinnor och populärkultur (Ang & Hermes 1996: 110). Mendel-Enk rör vid hur action- och 

krigsfilm är genrer som ofta är populära bland män och som har olika former av våld som ett 

huvudtema. Vidare utgår jag ifrån att alla kulturella uttryck, såsom film, i någon mån är 

färgade av samhälleliga föreställningar och värderingar, om till exempel manlighet och 

kvinnlighet. Jag tyckte därför att det kunde vara högst intressant att fråga sig vad sådana slags 

filmer säger om manlighet till män.  

    Jag valde vidare att inrikta mig på krigsfilm. Maud Eduards skriver i en artikel om hur det 

finns en nära koppling mellan krig och män. Hon pekar på hur det främst är män som fattar de 

politiska besluten om och agerar i krig, samt att män är allmänt mer positivt inställda till krig 

än kvinnor. Det kan sägas att ”med få undantag kan terrorism och krig betraktas som 

föreställningar av män, för män, mot andra män” (Eduards 2004: 246-248). Utifrån dessa 

tankar blev det än mer intressant att undersöka vilka föreställningar om manlighet som 

genomsyrar och förmedlas i en krigsfilm.  

    Steven Spielbergs film Saving Private Ryan utspelas under andra världskriget och fick stor 

uppmärksamhet när den först gick upp på biograferna 1998. Louis Menand skriver i en essä 

att den realistiska och osentimentala skildringen av krigets brutalitet och skoningslöshet som 
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filmens ansågs göra uppfattades som något nytt i genren av krigsfilmer. Samtidigt menar han 

att filmen ändå kan sägas vara en av många andra stora Hollywoodproducerade krigsfilmer 

med en konventionell intrig samt skildring av karaktärer och händelseförlopp (Menand 2002: 

252-254). Jag valde att utgå ifrån filmen Saving Private Ryan just för dessa skäl, den gripande 

och realistiska skildringen av krigets verklighet samtidigt med dess prägel av konventionell 

krigsfilm. Dessutom har den som en uppmärksammad och känd Hollywoodfilm nått ut till 

människor på bred front, den har setts och setts om av mängder av människor världen över.  

    Men jag vill med denna undersökning inte inrikta mig på filmen i sig, utan på publiken som 

ser den. Utgångspunkten är att alla kulturyttringar producerar och reproducerar samhälleliga 

föreställningar, värderingar och bilder, men att detta inte sker på ett enkelriktat sätt. Jag 

ansluter mig till tanken att meningen och budskapet i en populärkulturell produkt inte kan 

hittas enbart i produkten i sig, utan att det är i publikens möte med den som skapandet av 

mening sker. Ien Ang resonerar i en bok kring hur mediepublik inte kan ses som endast 

passiva mottagare av kulturella budskap som exempelvis tv förmedlar, utan att individer 

förhandlar kring mening utifrån sin lokala kontext (Ang 1996: 7-8). Eftersom olika människor 

har skilda erfarenheter, upplevelser och tankar, är det inte säkert att alla kommer att tolka en 

film på samma sätt. För att kunna fånga de diskurser som genereras, omformas och 

vidarebefordras i livet utanför filmens värld, behöver man rikta sig mot publiken och 

individuella människors upplevelser av filmen. 

 

Syfte och grundläggande frågeställning 

Jag vill med denna undersökning inrikta mig på några mäns upplevelser av filmen Saving 

Private Ryan, med fokus på maskulinitet. Detta för att få en glimt av vilka föreställningar 

kring maskulinitet som rör sig i filmen, som skapas i de olika männens möte med filmen, och 

som genom detta reproduceras. Frågorna som ställs gäller vad en krigsfilm säger om 

maskulinitet till några män. Vilka föreställningar om maskulinitet kommer till uttryck i 

männens berättelser kring filmen? Hur ser de på kopplingen mellan krig och maskulinitet? 

Vilken mening och betydelse ger de filmen?   

 
Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Det teoretiska ramverk som främst kommer att användas är utarbetat av R.W. Connell.  Han 

skriver i sin bok Masculinities om hur maskulinitet och femininitet är termer som används på 

till synes självklara sätt i många olika sammanhang. Men begreppens mening är skiftande, 

historiskt och geografiskt samt beroende på vem det är som använder dem och för vilka 
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syften. Connell pekar på hur maskulinitet och femininitet är termer som endast får mening i 

kontrast till varandra och i en genusordning: med termerna menas i själva verket människors 

samlade sociala praktiker och handlingar förstådda genom genus. 

    Genus, menar Connell, är en social struktur som ordnar praktiker och relationer utifrån den 

mänskliga reproduktiva arenan. Han vill med detta belysa att genus inte kan reduceras till 

kulturella handlingar determinerade av biologiska skillnader mellan kvinnor och män, men att 

genus som social process ständigt hänvisar till kroppen på olika sätt. Genusordningen i en 

modern västerländsk kontext menar Connell utmärks av en maktrelation mellan kvinnor och 

män som skilda kollektiv, där män generellt är överordnade kvinnor. Föreställningar kring 

genus genomsyrar och ordnar inte bara individers handlingar och sociala relationer, utan även 

sexuella begär, samhällens kultur, ekonomiska strukturer och allmänna diskurser. 

    Men då genus inte är det enda som strukturerar sociala praktiker i allmänhet, bör man om 

man vill undersöka hur maskulinitet konstrueras i ett vidare perspektiv även ta hänsyn till 

andra faktorer, menar Connell. Medvetenheten om att genus i individer sammanfaller med 

andra faktorer såsom klass, etnicitet och sexualitet, ger att det inte kan finnas bara en version 

av maskulinitet, utan flera olika. Men dessa är inte enbart individuella karaktärstyper eller 

livsstilar. För att kunna göra en dynamisk analys som fokuserar på hur dominerande former av 

maskulinitet upprätthålls samt undertrycker andra, bör man undersöka relationerna mellan 

olika maskuliniteter och inte enbart mellan maskulinitet och femininitet, menar Connell.  

    Termen hegemoni beskriver i Connells användning en grupps hävdande och 

upprätthållande av en dominerande position i en kultur. Hegemonisk maskulinitet avser då 

den form av maskulinitet som är den kulturellt högst värderade i ett samhälle vid en given 

tidpunkt. Dess drag beror på den samhälleliga kontexten och är därför föränderliga. Connell 

menar att hegemonisk maskulinitet kan ses som de samlade sociala praktiker som ingår i en 

strategi för att upprätthålla den patriarkala strukturen i samhället och därmed mäns 

dominerande position och kvinnors underordning. I själva verket praktiserar dock de flesta 

män inte fullt ut hegemonisk maskulinitet, utan det kan ses som ett slags mönster att förhålla 

sig till. Däremot får väldigt många män del av de fördelar som det innebär att vara man i ett 

patriarkalt samhälle. Med delaktighet vill Connell förklara de maskuliniteter som konstrueras 

så att de bekräftar och reproducerar patriarkala värden men inte helt och fullt förkroppsligar 

den hegemoniska maskuliniteten. Maskuliniteter som kan sägas vara delaktiga slipper därför 

de ansträngningar och konfrontationer det innebär att upprätthålla hegemonins auktoritet, 

men drar likväl fördelar av den. Vidare konstrueras hegemonisk maskulinitet i direkt kontrast 

till femininitet. Med termen underordnande menar Connell hur homosexuella maskuliniteter, 
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genom associationen till femininitet de får i ett patriarkalt samhälle, placeras längst ner i en 

genushierarki mellan män. Heterosexuella maskuliniteter dominerar homosexuella 

maskuliniteter, och genom förtryckande praktiker som sträcker sig från politisk och kulturell 

uteslutning till regelrätta våldshandlingar upprätthålls denna underordning. Även 

heterosexuella maskuliniteter som är för nära gränsen till femininitet kan underordnas på 

detta sätt. Inom hegemoniska, delaktiga och underordnade maskuliniteter finns det dock 

faktorer såsom klass och etnicitet som skiljer grupper av män åt. Connell vill med termen 

marginalisering och auktorisering belysa relationerna mellan maskuliniteter som antingen 

under- eller överordnas beroende på till exempel klass- eller etnisk tillhörighet. Med dessa 

samlade termer ger Connell ett ramverk för att undersöka relationer mellan olika slags 

maskuliniteter och därmed också tillfällen att se hur dessa inbördes upprätthålls, förändras 

eller förkastas (Connell 1995: 3-86, Connell 1999: 101-105).  

    Connell placerar sig genom sin syn på genus som sociala processer och genusordningen 

som utmärkt av en ojämlikhet mellan kvinnor och män, inom det feministiska 

genusforskningsfältet. Ett problem med Connells teoretiska ramverk kring maskuliniteter är 

enligt Marie Nordberg att mäns konstruktion av maskuliniteter som något som sker också i 

förhållande till kvinnor inte belyses tillräckligt. Vidare menar hon att i den utbredda 

användningen av begreppet hegemonisk maskulinitet har det ofta fått fungera mer som ett 

statiskt ideal för män att förhålla sig till, och dess föränderlighet och dimension av 

maktupprätthållande har glömts bort eller nedtonats (Nordberg 2000). Connells teoretiska 

ramverk är alltså inte helt oproblematiskt, men för denna undersökning fann jag det 

användbart för att kunna identifiera föreställningar kring maskulinitet i några mäns 

berättelser. Jag försöker dock vara uppmärksam på Nordbergs anmärkningar i min analys. 

Genom ett kritiskt förhållningssätt och en medvetenhet om teoriers begränsningar i allmänhet 

kan man undvika att se dem som allomfattande sanningar.  

    De av Connells termer som kommer att användas i denna undersökning är främst 

hegemonisk maskulinitet, delaktighet och underordning. Vidare används i undersökningen 

begreppen maskulinitet och manlighet synonymt. Detta eftersom begreppet manlighet har 

använts överlag i intervjuerna, medan teoretisk litteratur främst använder begreppet 

maskulinitet. Manlighet kan vara problematiskt som begrepp eftersom det kan uppfattas som 

främst hänvisande till den manliga kroppen och dess biologi. Exempelvis skriver John 

Beynon: ”If ’maleness’ is biological, then masculinity is cultural” (Beynon 2002: 2). Vidare 

menar Jesper Fundberg att maskulinitetsbegreppet har en tydligare konstruktivistisk och 

dynamisk karaktär än manlighetsbegreppet (Fundberg 2003: 19). Å andra sidan har även 
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begreppen manlighet och manligheter använts inom mansforskning för att beteckna något 

konstruerat samt historiskt och kulturellt varierande, exempelvis i antologin Rädd att falla: 

Studier i manlighet (Ekenstam m.fl. 1998: 11, 19). Oavsett vilka begrepp man väljer att 

använda, är det dock viktigt att reda ut i vilken betydelse de används. I denna undersökning 

menas med både manlighet och maskulinitet den sociala och kulturella konstruktionen av 

manligt genus.  

    En annan teoretisk utgångspunkt är tankar kring mediepublik som aktiva meningsskapare.    

Ien Ang skriver i sin bok Living Room Wars om hur diskursen om postmodernitet sedan 

1970-talet gradvis har etablerats i västvärlden. Med postmodernitet menar hon hur tankarna 

kring modernitet, baserade på tron att världen kan organiseras kring rationella principer om 

förnuft och sanning, har övergetts för insikten om att världen är fragmenterad och motsägelse-

full samt inte kan förklaras på något allomfattande eller enkelt sätt. Samtidigt är det moderna 

projektet levande jämsides de postmoderna tankarna, vilket gör att västerländsk kultur 

utmärks av motsägelser och komplexitet.  

    Ang vill belysa hur tankarna kring postmodernitet har påverkat vår förståelse av speciellt 

tv-publiken men även mediepubliken i stort. Television och andra mediers utbud och 

tillgänglighet har under de senaste decennierna mångdubblats och diversifierats. Media kan 

inte längre sägas utgöra en enkelt beskrivbar enhet, och dess roll i samhället är komplex. 

Detta kopplar Ang ihop med konsekvenserna av att leva i ett samhälle som kan beskrivas som 

postmodernt, där begrepp som kultur och identitet knyts till konsumtion samt inte längre är 

statiska eller har fasta gränser. I postmodern kultur uppmanas individer att genom olika val 

uppfinna sig själva och sin livsstil, något som även sker på mediernas arena, menar Ang. Hon 

föreslår därför att ett teoretiskt och analytiskt intresse för mediepublik bör utgå från 

antagandet att publiken inte utgör ett sammanhållet och stabilt objekt att studera. Publiken 

måste istället ses som de skiftande sätt på vilka mening skapas och ifrågasätts i olika 

vardagliga situationer av mediekonsumtion. Dessutom bör detta sättas i sammanhang med 

andra kulturella vardagliga praktiker, såsom konstruerandet av genus och identiteter. I och 

med denna syn på publik och kultur placerar Ang sig i forskningsfältet Cultural Studies, som 

sedan början på 1980-talet uppehåller sig just med att undersöka och teoretisera kring främst 

populärkultur och dess betydelse i samhället ur ett postmodernistiskt perspektiv. 

    Ang pekar på hur synen på publiken som aktiva meningsskapare inte nödvändigtvis betyder 

att medias makt underskattas, men gör bilden mer komplex. Fokus sätts på hur mening 

förhandlas på ibland motsägelsefulla sätt i en lokal och vardaglig kontext, och inte enbart 

sväljs med hull och hår. Aktiva meningsskapare är inte per definition kritiska eller subversiva, 
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men kan inte heller ses enbart som offer för de bilder och föreställningar de möter, menar Ang 

(Ang 1996: 1-15).  

    I artikeln ”Gender and/in media consumption” som återfinns i Angs bok Living Room Wars 

skriver Ien Ang och Joke Hermes om hur undersökningar kring konsumtionen av media 

nästan uteslutande har koncentrerats på kvinnliga publiker. Detta menar de kan kopplas ihop 

med en samhällelig kontext där det kvinnliga könet ses som det problematiska. Då även 

maskulinitet och inte bara femininitet på senare tid har börjat problematiseras, vill författarna 

så argumentera för en vidgad syn på genus och mediekonsumtion. Fokus för undersökning 

bör inte längre begränsas till att handla om hur genus och konsumtionen av media hänger 

ihop, utan vidgas till att också handla om hur genus i själva verket artikuleras och skapas i och 

med mediekonsumtion.  

    Ur ett poststrukturalistiskt perspektiv ser författarna på subjektivitet som något skiftande 

och ständigt i rekonstruktion, beroende på de olika praktiker och diskurser individer möter i 

vardagen. Genusidentitet och genusrelationer är något som pågående konstrueras och 

rekonstrueras på olika och ibland motsägelsefulla sätt, menar författarna. Dominerande 

genusdiskurser i samhället upprätthåller de ojämna maktrelationerna mellan kvinnor och män 

genom att föreskriva vissa aktiviteter, möjligheter och ideal, vissa positioner, som normala för 

det ena eller andra könet. Bilder av hur kvinnor och män bör vara kablas kontinuerligt ut 

genom olika medier. Det ständiga skapandet och återskapandet av genus sker alltså delvis i 

mötet med media. Då olika medier och användandet av dem genomsyrar vår vardag, är 

mediekonsumtion oftast inte en avskild och avgränsad aktivitet i det privata, utan kan ses som 

en kollektiv, social process. Liksom andra aktiviteter genomsyras mediekonsumtion av 

normer och föreställningar kring manligt och kvinnligt, varför genus skapas även där.   

    Men genusidentitet är inte det enda som präglar individers upplevelser och handlingar. 

Hermes och Ang menar att vi lever i förhållande till en mängd olika diskurser varav många 

inte har att göra med genus, vilket ger att andra sociala positioner, som klass eller etnicitet, 

ibland får högre prioritet i konstruerandet av identitet. Det är därför viktigt att inte utgå ifrån 

att genus i varje ögonblick är det viktigaste i analysen av praktiker kopplade till 

mediekonsumtion. Författarna vill med det synsättet belysa hur genusspecifika erfarenheter 

och praktiker förvisso finns och är viktiga att uppmärksamma, men att meningen hos dessa är 

beroende av kontexten (Ang & Hermes 1996: 109-129).  

    Angs och Hermes tankar blir en utgångspunkt i min undersökning, då jag vill fokusera just 

på några mäns upplevelser av och meningsskapande utifrån en film. En fara med att se på 

publiken som aktiva meningsskapare är att medias makt och kraftfullheten hos de bilder och 
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föreställningar som kablas ut kan underskattas, vilket Ang också tar upp. Det är därför viktigt 

att samtidigt som publikens upplevelser fokuseras, vara medveten om att de dominerande 

budskap som texten förmedlar kan vara subtila och svåra att undkomma. 

 

Metod och material 

Vill man ta reda på vad några personer tycker och tänker kring en populärkulturell produkt är 

någon form av intervju som metod väldigt användbar. En fördel med att intervjua jämfört med 

till exempel att göra en enkätundersökning, är att man får tillfälle att mer ingående undersöka 

och ta del av informanters tankar och resonemang. Man kan genom lyhördhet och följdfrågor 

spåra tanketrådar och komma in på de områden som informanten själv tycker är viktiga, något 

som kanske inte ges tillfälle till med den inriktning på korta och koncisa svar som ofta präglar 

enkäter. Men med metodvalet följer också en del konsekvenser att fundera över. Vad är 

egentligen en intervju? Vilken kunskap produceras?  

 

Intervju som metod för kunskapsproduktion 

Steinar Kvale skriver om samtal som ett grundläggande sätt för människor att samspela och få 

kunskap om varandra och världen vi lever i. Han menar att en forskningsintervju är ett 

professionellt samtal med en viss struktur och med syftet att få en inblick i den intervjuades 

livsvärld. Eftersom det är forskaren som bestämt ämnet och styr situationen, är samtalet 

mellan forskare och intervjuperson inte som vilket samtal som helst, utan präglas av en 

maktojämlikhet (Kvale 1997: 13). Barbara Czarniawska poängterar att en intervju inte är ett 

ömsesidigt utbytande av åsikter, utan snarare ett slags förhör där forskaren bestämt ämnet och 

intervjupersonen svarar utifrån sin förmåga. Men det är möjligt att se inte bara på forskaren 

som professionell i sitt ämne, utan även på intervjupersonen som expert inom sitt ämne; 

speciellt om det gäller personliga upplevelser och föreställningar, något som ju 

intervjupersonen rimligtvis vet mest om. Med detta synsätt utjämnas maktojämlikheten något 

(Czarniawska 2004: 47-48). Dock menar Bo Nilsson att ett helt upphävande av 

maktrelationen forskare och intervjuperson emellan är svårt att uppnå, då det ju är forskaren 

som styr projektet och har sista ordet i och med sina tolkningar och sin analys (Nilsson 2004: 

17). Men är man uppmärksam på hur maktrelationen påverkar samtalet i intervjun, och 

därmed vilka åsikter som kan eller bör uttryckas eller inte uttryckas, blir det en dimension att 

ta hänsyn till i tolkningen och analysen av materialet. Detta kan till och med berika resultatet. 

    Faktum kvarstår dock att det man får veta i en intervju förstås beror på vilket ämne som 

berörs och vilka frågor man ställer, samt andra faktorer som till exempel vem det är som 
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frågar och varför. Detta är emellertid sant i vilken forskningssituation som helst, eftersom 

forskaren med sin blotta närvaro, sitt syfte, sina frågor och tolkningar alltid i någon mån 

påverkar resultatet av en studie. Men att vara medveten om detta, innebär inte att kunskapen 

som producerats inte har något värde. David Silverman skriver om hur en intervju kan iakttas 

som en interaktion mellan forskare och intervjuperson, där situationens speciella karaktär inte 

ses som ett hinder för autentisk information att frambringas, utan istället som intressant i sig. 

Man vill då fokusera på hur intervjupersoner är aktiva meningsskapare i intervjusituationen, i 

förhållande till och i samspel med forskaren. Berättelserna som frambringas i intervju-

situationen ses som inte bara beskrivningar av verkligheten, utan en del i det pågående 

konstruerandet av verkligheten (Silverman 2001: 95). Enligt Kvale ingår det i en postmodern 

vetenskapssyn att se på kunskap just som något som konstrueras och inte bara upptäcks. Man 

har då lämnat föreställningen att vetenskap kan och bör spegla verkligheten objektivt, för att 

istället fokusera på hur sociala verkligheter konstrueras och hur de kan se olika ut beroende på 

perspektivet (Kvale 1997: 45). Det är därför viktigt att som forskare vara medveten om att det 

perspektiv man intar har betydelse för undersökningen och dess resultat och därför ha ett 

självreflexivt och kritiskt tänkande i sin analys och sina tolkningar. 

     

Intervjuprocessen 

Jag valde för denna undersökning att ha ett kvalitativt forskningsangrepp, inte ett kvantitativt. 

Det vill säga att jag främst inriktar mig på att undersöka hur ett fenomen är beskaffat, alltså 

dess innebörd och inte dess omfång.  Jag strävar inte heller efter att göra några omfattande 

generaliseringar, utan vill fördjupa mig i intervjuerna och se dem som glimtar som ger 

ledtrådar till vilka föreställningar, normer och diskurser som färgar intervjupersonens 

verklighet. Med tanke på undersökningens omfång och tidsramar begränsade jag mig till att 

utgå ifrån fem intervjupersoner och en intervju med varje. Jag valde att utföra enskilda 

intervjuer istället för en gruppintervju, eftersom jag ville koncentrera mig på varje enskild 

intervjupersons upplevelser och tankar och inte på samspelet mellan olika intervjupersoner. 

Jag tänkte mig även att öppenheten kring personliga tankar skulle främjas mer vid enskilda 

intervjuer än vid en gruppintervju. Kriterierna jag hade i sökandet efter intervjupersoner var 

att de skulle vara heterosexuella män, 20-30 år gamla, ha sett filmen Saving Private Ryan 

förut samt att de brukade se på krigsfilm ibland. Genom att sondera mitt personliga nätverk 

fick jag tag på fem män som ville ställa upp och bli intervjuade. Bakgrundsinformation om 

dem samt reflektioner över urval tas upp i avsnittet Beskrivning av intervjupersonerna nedan. 

Filmen Saving Private Ryan fungerade som konkret utgångspunkt för intervjuerna, varför jag 
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lånade ut filmen på video till intervjupersonerna och ombad dem att se på filmen på nytt så att 

de skulle ha den färskt i minne vid intervjutillfället.  

    Vidare bestämde jag mig för att göra halvstrukturerade intervjuer. Detta innebar att jag på 

förhand bestämde ett antal teman och frågor som jag ville ta upp, men jag ville också vara 

öppen för att låta intervjupersonerna själva komma in på det de tyckte var viktigt och fråga 

vidare om det. Intervjuguiden som jag utformade och använde återfinns i en bilaga i slutet. 

Men en intervjuundersökning är en process. Innan man börjat intervjua kan man inte veta hur 

frågorna kommer att tolkas av intervjupersonerna eller vilka andra intressanta tankar och 

sidospår som kommer att uppstå. I detta fall kom jag på efter de två första intervjuerna att det 

fanns ytterligare några frågor som jag ville ta upp med intervjupersonerna, men som jag då 

missat med de två första. Dessa frågor ställde jag i de tre följande intervjuerna, men gjorde 

med de två första intervjupersonerna uppföljande intervjuer för att ställa frågorna. I ena fallet 

gjorde jag en kort telefonintervju och i andra fallet ville intervjupersonen svara på frågorna 

via e-post. Detta får såklart också betydelse för vilken information som kommer fram, ett tag 

senare än själva intervjun och via andra media. Men frågorna var ganska korta och koncisa 

och intervjupersonernas svar stämde in med den bild jag fått av dem under respektive intervju. 

Dessutom hade samtalen kretsat kring frågorna på olika sätt redan under intervjuerna, även 

om frågorna då inte ställts explicit. I intervjuguiden är frågorna som tillkom under 

intervjuprocessen markerade med understrykning. 

    Intervjuerna blev mellan cirka fyrtiofem minuter och en timme långa. I avsnittet 

Reflektioner kring intervjuerna resoneras något kring intervjuernas kvalitet. Alla intervjuer 

gjordes i intervjupersonernas respektive hem. Jag tänkte mig att det skulle kunna medföra en 

ökad trygghet och avslappnad stämning i intervjusituationen, då intervjupersonerna befann sig 

i en hemtam miljö. Dessutom kunde onödiga störningsmoment minimeras, vilket kanske inte 

vore fallet om en mer offentlig miljö hade valts. För att dokumentera intervjuerna använde jag 

bandspelare. Även detta påverkar naturligtvis intervjusituationen och kan få den att kännas 

överdrivet formell, men det var en avvägning jag gjorde för att inte missa någon information 

samt för att kunna hålla koncentrationen helt på lyssnande och frågande. Om man enbart 

antecknar eller litar till minnet riskerar man att bli distraherad och inte få med allt värdefullt 

som sagts. 

    Slutligen har intervjuerna transkriberats, det vill säga omvandlats till skriven text, för att 

underlätta vid bearbetningen av materialet. Då transkriberingen i sig är en tolkande process, 

beskrivs tillvägagångssättet närmare under avsnittet Tolkning av materialet.  
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Beskrivning av intervjupersonerna 

För att skydda intervjupersonernas verkliga identiteter från igenkännande har jag valt att ge 

dem fingerade namn och att inte avslöja alla detaljer kring deras bakgrund. Men en översiktlig 

beskrivning av dem är befogad och informationen som ges här är godkänd av varje 

intervjuperson. Jag har gett intervjupersonerna de fingerade namnen Olof, Per, Anders, Mats 

och Thomas. De är alla fem svenska heterosexuella män. En är 22 år gammal, två är 25, en är 

27 och en är 28 år gammal. En är adopterad från ett utomeuropeiskt land, resten är födda i 

Sverige. Två är uppvuxna i byar utanför större städer i mellersta Sverige, en är uppvuxen i en 

by utanför en medelstor stad i norra Sverige, en är uppvuxen i en liten stad i södra Sverige, 

och en är uppvuxen i en större stad i mellersta Sverige. En är uppvuxen i arbetarklassmiljö, en 

i arbetar-medelklassmiljö, två i medelklassmiljö och en är uppvuxen i över-medelklassmiljö. 

Alla studerar för tillfället på universitet och har gjort det olika länge, en har jobbat några år 

efter en tidigare samhällsvetenskaplig utbildning. Tre utbildar sig till lärare, en till 

civilingenjör och en i humaniora. Alla bor numera i större städer i mellersta Sverige.  

    Urvalet av informanterna har skett både slumpvis och icke slumpvis, utifrån mina redan 

nämnda kriterier. Slumpvis på så sätt att jag har tagit kontakt med de som jag genom mitt 

personliga nätverk fått reda på varit intresserade av att ställa upp och bli intervjuade; icke 

slumpvis på så sätt att jag medvetet valt att söka heterosexuella intervjupersoner av manligt 

kön som är i en viss ålder. Detta för att uppnå en viss enhetlighet i gruppen. Jag intresserar 

mig här för konstruktionen av heterosexuella maskuliniteter, eftersom jag menar att det är 

viktigt att studera de grupper av människor som i en större samhällelig kontext befinner sig i 

en högre hierarkisk position än andra grupper av människor. Min ambition är att göra detta 

utifrån ett perspektiv där föreställningar om vad som är vanligt eller normalt, samt hur dessa 

upprätthålls, belyses och problematiseras.  

    I och med den översiktliga beskrivningen av intervjupersonernas bakgrund, vill jag 

påminna om att de som får komma till tals i denna undersökning alla är svenska, 

heterosexuella, universitetsstuderande, samt 20-30 år gamla män, vilket ger dem vissa 

gemensamma erfarenheter och en avsaknad av andra. Men samtidigt är de alla individer med 

också inbördes olika bakgrund, erfarenheter, personligheter och tankar som gör dem unika. 

Jag vill även understryka att man utifrån en intervju inte kan teckna ett heltäckande porträtt av 

en människa, samt att informationen som framkommer är kontextbunden.  
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Reflektioner kring intervjuerna 

Som tidigare nämnts skapas och tolkas intervjusamtalet av både intervjuperson och 

intervjuare. Då intervjupersonerna presenterats, kan det även vara på sin plats att positionera 

min egen person. Som uppväxt till kvinna i medelklassmiljö ett samhälle i norra Sverige, 

heterosexuell, feminist och svensk, har jag i likhet med intervjupersonerna vissa erfarenheter 

och saknar andra. Inför denna intervjuundersökning var ett av mina orosmoment just hur det 

skulle gå att som kvinna intervjua män. Jag frågade mig hur situationen skulle påverkas, vad 

gäller öppenhet och samtalskonventioner, av att vi tillhör olika kön. Men jag tänkte mig 

samtidigt att vad som inte sägs i någon mån kan vara lika intressant som vad som sägs. I och 

med att min teoretiska utgångspunkt är att genus kontinuerligt skapas, blev det i sig också 

intressant att försöka iaktta sådana processer i intervjusituationerna. Jag kan såklart inte veta 

vad intervjuerna hade gett om jag hade varit man precis som intervjupersonerna. Men man bör 

inte heller utgå ifrån att det är de mest uppenbara faktorerna, som till exempel kön, som alltid 

spelar störst roll för intervjusituationen. Birgitta Meurling skriver om hur ålder, etnicitet, 

social bakgrund eller personkemi mycket väl kan ha större betydelse. Vidare poängterar hon 

att varje intervjusituation är unik och att det inte går att förutsäga vad som kommer att avgöra 

dess kvalitet (Meurling 2004: 38-39). Det som präglar ett vanligt möte mellan två människor 

präglar även en intervjusituation. Under intervjuerna kändes det som om min och 

intervjupersonernas gemensamma position som universitetsstudenter samt det faktum att vi är 

i ungefär samma ålder, medförde en slags samhörighet som underlättade samtalet. Dessutom 

har jag och en av intervjupersonerna ett gemensamt intresse för genusfrågor, medan en annan 

av intervjupersonerna precis som jag har sitt ursprung i norra Sverige, vilket också gjorde sitt 

för samspelet. Samtidigt märktes ibland intervjusituationens prägel av formalitet och 

maktojämlikhet, då intervjuerna vid vissa ögonblick kändes lite som förhör. Dessutom tyckte 

jag mig tidvis märka hur intervjupersonerna och jag positionerades olika beroende på våra 

skilda könstillhörigheter. Men överlag var intervjuerna relativt avslappnade och gav både 

inblick i intressanta tankar, resonemang och åsikter, samt skapade nya sådana. Materialet att 

tolka och analysera utgörs alltså av dessa fem intervjuer, skapade i samspel mellan mig och 

intervjupersonerna. 

 

Tolkning av materialet 

För att underlätta vid analysen har intervjuerna transkriberats, så ordagrant som möjligt. 

Själva transkriberingen är i sig en del i tolkningen, då det rör sig om att omvandla talspråk till 

skriftspråk och göra avvägningar kring stil och grammatik. Enligt Steinar Kvale finns det inga 
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standardregler kring hur man utformar en intervjuutskrift, förutom att man i studien klart bör 

ange hur man tänkt och gått tillväga (Kvale 1997: 155-156). I detta fall fungerar 

intervjuutskrifterna dels som ett stöd för minnet av vad som verkligen sagts, och därmed som 

ett steg i tolkningen av vad som menats, samt dels som illustrerande citat i undersökningen. 

Därför är intervjuerna i ett första steg transkriberade närmast ordagranna. Jag använde mig av 

några enkla förhållningsregler. Korta pauser markerades med kommatecken och längre pauser 

med tre punkter, starkare betoningar av ord markerades med kursiv text. Då det skrattades 

eller gjordes andra läten eller gester som enligt min upplevelse skulle markera skämtsamhet, 

ironi eller dylikt markerades detta inom hakparenteser, såsom [skratt]. Jag valde även att inte 

skriva ned en del instämmande eller stödjande läten från min sida, eftersom jag gjorde den 

bedömningen att de skulle splittra upp texten onödigt mycket. I en fördjupad 

konversationsanalys hade dessa läten varit viktiga för att undersöka samspelet i intervjun, men 

det är inte fokus för denna undersökning. Korrekt stavning användes, medan ordföljden och 

därmed det grammatiska inte ändrades. Intervjupersonerna fick ta del av sin respektive 

intervjuutskrift för att kunna komma med synpunkter eller förtydliga vad de menat, men 

utskrifterna godkändes utan anmärkningar. I ett andra steg är vissa delar av intervju-

utskrifterna något redigerade. När citat från intervjuutskrifterna används i studien är i vissa 

fall en del läten, pauser och upprepade småord bortredigerade för att inte störa för mycket i 

texten. Talspråk ger ju ett helt annat intryck som nedskrivet än som upplevt. Jag menar därför 

att en balansgång mellan att redigera och inte redigera är nödvändig, för att meningen i ett 

uttalande inte skall skymmas av en alltför bristfällig språklig dräkt, men samtidigt inte 

förvanskas.   

    Det primära materialet för min undersökning är alltså de transkriberade intervjuerna, men 

också i viss mån min upplevelse av intervjutillfällena. Min tolkningsmetod är hermeneutisk. 

Steinar Kvale skriver att hermeneutiken sysslar med tolkning av texter, som kan omfatta 

förutom nedskrivna ord även handlingar, diskurser och kulturella fenomen. Målet för en 

hermeneutisk tolkning är att hitta en rimlig mening i texten, och den övergripande principen 

är att man bör växla mellan att fokusera på delar och helhet. Principen kallas för den 

hermeneutiska cirkeln. Den går i stort ut på att man genom att se till meningen hos texten som 

helhet kan förstå olika delars mening, vilka i sin tur efter en fördjupning belyser helhetens 

mening på ett nytt sätt, som gör att delarna framstår i ett annat ljus (Kvale 1997: 49-50). I min 

tolkning har jag sökt hitta en sammanhängande mening i vardera intervju, samtidigt som jag 

har letat efter gemensamma teman i de olika intervjuerna för att försöka utröna en 

övergripande mening hos materialet.  
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TIDIGARE FORSKNING 

 

Då denna undersökning fokuserar på föreställningar kring och konstruktionen av maskulinitet, 

kan den placeras in i mansforskningens fält. Thomas Johansson skriver i inledningen till 

antologin Rädd att falla: studier i manlighet om hur mansforskning vuxit fram både inom och 

i opposition till de feministiska tankeströmningarna som fick ny fart på 1970-talet. I och med 

feminismens syn på kvinnlighet som något skapat, började även så smått frågor kring vad 

manlighet egentligen är att ställas. Mansforskningen utvecklades så under 1980-talet och har 

fått genomslagskraft i länder som USA, England och Australien, men har fortfarande inte 

riktigt etablerats i samma utsträckning i Sverige, menar Johansson. Vidare skriver han om hur 

man kan se olika strömningar inom mansforskningen, även om det inte alltid är så klara 

gränser mellan dem. Dels finns det forskare som kan sägas vara essentialistiskt orienterade, 

och som utifrån olika teorier inom till exempel psykologi och psykoanalys försöker fastställa 

vissa speciellt manliga egenskaper eller drag. Sedan finns det forskare med en mer 

konstruktivistisk syn på manlighet som istället intresserar sig för de sociala processer genom 

vilka olika manliga identiteter konstrueras. Det är till den senare forskningsinriktningen som 

Thomas Johansson och de andra författarna till antologin Rädd att falla: studier i manlighet 

vill ansluta sig. Johansson rör vid hur mansforskning handlar om att problematisera vad 

manlighet egentligen är och att undersöka hur manliga identiteter skapas. Han skriver att 

mansforskning bör undersöka hur traditionella former av manlighet reproduceras och det 

ojämlika maktförhållandet mellan könen och upprätthålls, samtidigt som förändringsprocesser 

och nya, mer jämlikt orienterade former av manlighet också bör fokuseras (Ekenstam m. 

fl.1998: 7-15).  

    I antologin rör författarna vid olika aspekter av manlighet och belyser dess konstruktion ur 

varierande perspektiv. Claes Ekenstam tar upp hur ett historiskt perspektiv visar att 

föreställningar och normer kring manlighet har förändrats över tid, men alltid haft och har en 

central plats i individers identitetsskapande och i samhällens sociala relationer. De varierande 

formerna för manlighet gör att det blir mer illustrativt och verklighetsnära att tala om olika 

slags manligheter. Vidare poängterar Arne Nilsson hur homosexualitetsforskningen intar en 

central plats i mansforskningen, bland annat då den visar hur konstruktionen av heterosexuell 

manlighet är intimt sammankopplad med underordningen av homosexuell manlighet som 

kontrast. Jari Kuosmanen vill uppmana till undersökningar av hur manligheter formas av en 

modern syn på individer som skapare av sig själva och sin livsstil, något som ger både frihet 

och osäkerhet (Ekenstam m.fl. 1998). Sedan denna antologi kom ut 1998 bör det nämnas att 
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mansforskningen har utvecklats och etablerats i stor utsträckning även i Sverige, även om 

detta skett lite senare än i en mer internationell kontext.  

    Ett känt verk som fått genomslagskraft på en internationell arena och inspirerat många 

andra forskare i och med sin teoretiska ansats till analys av maskuliniteter och relationen 

mellan dem, är R. W. Connells Masculinities. Connell utarbetar i sin bok ett teoretiskt 

ramverk utifrån begreppet hegemonisk maskulinitet, samt tar upp studier av fyra olika grupper 

av män för att belysa konstruktionen av skilda maskuliniteter som både kollektiva och 

individuella projekt. Vidare belyser han förändringsprocesser samt såväl positiv som negativ 

framtidspotential för maskulinitet i ett samhälleligt perspektiv (Connell 1995). Connells 

tankar och teoretiska ramverk används i denna undersökning och har i avsnittet Teoretiska 

utgångspunkter och begrepp beskrivits närmare.  

    Undersökningen rör dessutom vid hur manlighet framställs på film. Forskning inom 

feministisk filmteori har visat hur klassisk Hollywoodfilm utmärks av att positionera tittare i 

enlighet med en manlig blick, genom vilken kvinnor ses som passiva objekt att njutas av och 

män är de handlande, aktiva subjekten (Cohan & Hark 1993: 1-2). Konstruktionen av 

femininitet har länge fokuserats inom filmteori, medan maskulinitet inte problematiserats i 

lika stor utsträckning. I introduktionen till antologin Screening the Male skriver Steve Cohan 

och Ina Rae Hark att de vill visa på hur även maskulinitet konstrueras på filmduken, samt hur 

detta sker på sätt som tidigare mest kopplats till femininitet, nämligen genom maskerad, 

spektakel och kroppslighet (Cohan & Hark 1993: 3). Bland annat skriver Yvonne Tasker i ett 

kapitel om hur actionhjältarna i några Hollywoodfilmer kan exemplifiera en tendens inom 

actionfilm att framställa den manliga muskulösa kroppen som ett skådespel i sig. Hon belyser 

hur detta också tyder på en medvetenhet om maskulinitet som något som kräver 

ansträngningar för att uppnås och inte är en naturlig, inifrån kommande essens (Tasker 1993: 

230-244). I introduktionen till antologin Men, Masculinity and the Media skriver Steve Craig 

att författarna däri vill sätta fokus på vilken roll olika populärmedia spelar i formandet av 

maskulinitet. Essäerna samlade i antologin tar bland annat upp hur män framställs i olika 

populärkulturella produkter, samt vilken roll dessa mediala konstruktioner av maskulinitet 

spelar i formandet av en vidare kulturell definition av maskulinitet i en amerikansk kontext 

(Craig 1992: 3-4). I ett kapitel tar Ralph R. Donald upp ett antal Hollywoodproducerade 

krigsfilmer och sätter dem i relation till konstruktionen av genus i en samhällelig kontext. Han 

visar på hur maskulinitet i filmerna konstrueras som något kontrasterat till femininitet och 

utmärkt av känslokallhet, mod, aggressivitet och homofobi, samt pekar på behovet av mer 

positiva värden att förmedlas till unga pojkar (Donald 1992: 124-136).  
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    Denna undersökning kan även sägas röra vid forskning kring populärkultur. Vad 

populärkultur utgörs av finns det många åsikter kring och definitionen av begreppet varierar 

beroende på perspektiv, men ett sätt att se på det är att det handlar om ”massmedierad kultur 

och andra besläktade former av kultur som i allmänhet konsumeras av ett stort antal 

människor på kontinuerlig basis” (Berger 1999: 118). Inom Cultural Studies är undersökandet 

av populärkultur centralt. Forskningsfältet är inte klart avgränsat, men man intresserar sig ofta 

för populärkulturella texter och konsumtionen av dem, samt vill undersöka populärkulturens 

betydelse i individuella människors liv och för skapandet av samhället. Man ser inte på 

populärkultur som något enbart harmlöst och underhållande, utan vill även belysa dess 

ideologiska och politiska roll i urskiljandet och avgränsandet av olika klasser och grupper av 

människor. Vidare fokuseras ofta hur kulturella texter kan ges olika mening av skilda 

personer, beroende på bland annat kontext och syfte (Storey 1996: 1-4).  

    Ien Angs studie Watching Dallas kan ses som ett exempel på forskning inom denna 

tradition. Ang frågar sig varför tv-serien Dallas är så populär och vill undersöka nöjet den 

genererar och funktionen den får i tittares liv. Genom att analysera ett antal tittares brev med 

reaktioner på och funderingar kring tv-serien, kommer hon fram till att en del av det 

potentiella nöjet med att titta på Dallas är den känslomässiga realism som erbjuds. Trots att 

den specifika miljö handlingen utspelar sig i inte är så lik tittarnas vardag, uppskattas de 

generella teman kring kärlek och gräl, lycka och olycka som tas upp, eftersom de känns igen i 

egna erfarenheter. Tv-serien Dallas kan ge en chans att se en annan dimension av den grå 

vardagen och ge till synes triviala upp- och nedgångar djupare mening och betydelse. Dock 

söker naturligtvis inte alla tittare samma saker i tv-serien eller ger den någon djupare mening. 

Ang visar på de olika strategier som tas till av tittare för att distansera sig eller försvara sitt 

tittande inom en allmän diskurs där masskultur ses som smaklöst och fördummande (Ang 

1985).  

    Ett liknande fokus på publikens användande av populärkultur har Marie Nordberg i sin 

artikel ”James Bond i Värmland” där hon undersöker några värmländska mäns förhållande till 

actionhjältar på film. Hon visar på hur männen både tar till sig och tar avstånd ifrån olika 

aspekter av actionhjältarnas manlighet. Genom att kontrastera sig mot eller likna sig med 

filmkaraktärers egenskaper och handlingar kan den egna identiteten konstrueras och framstå 

klarare. Dessutom belyser Nordberg en antydan till klass- och åldersskillnader i männens 

bedömning av de olika filmhjältarna, vilket visar på hur kulturella texter kan ges olika mening 

beroende på individuell utgångspunkt (Nordberg 1996).  
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UNDERSÖKNING  

 

Som nämndes i inledningen är syftet med uppsatsen att undersöka intervjupersonernas 

upplevelser av filmen Saving Private Ryan med fokus på maskulinitet. Jag vill ta reda på vilka 

föreställningar kring maskulinitet som kommer till uttryck i intervjupersonernas berättelser. 

Vidare frågar jag mig hur de ser på kopplingen mellan maskulinitet och krig, samt vilken 

mening och betydelse de ger filmen. När intervjucitat används i den följande undersökningen, 

hänvisas överlag till intervjuutskrifter tillgängliga hemma hos mig.  

 

Filmens handling     

Allra först är det på sin plats med en beskrivning av filmens handling. På baksidan av 

omslaget till videofilmen Saving Private Ryan, står det så här: 
 

Historien är sedd genom en grupp amerikanska soldaters ögon och tar sin början med den 
historiska invasionen, D-dagen, under andra världskriget och fortsätter bortom stranden när 
männen ger sig ut på ett farligt specialuppdrag. Kapten John Miller (Tom Hanks) måste föra sina 
män bakom fiendens linjer för att hitta menige James Ryan, vars tre bröder dödats i strid. Ansikte 
mot ansikte med näst intill omöjliga odds, ifrågasätter männen sin order. Varför ska åtta män 
riskera sina liv för att rädda bara en mans liv? Omslutna av krigets brutala verklighet, söker varje 
man sitt eget svar – och styrka för att segra över en osäker framtid med heder, ära och mod (VHS-
film distribuerad i Sverige av CIC Sweden AB, ansvarig utgivare Ulf Rennstam, 1999).  

 

Intervjupersonernas egna beskrivningar av handlingen går i linje med denna. De tar alla upp 

hur en grupp soldater under andra världskriget får i uppdrag att leta reda på menige Ryan och 

hämta hem honom. Detta eftersom hans tre bröder har dött i kriget och för att hans mamma 

ska få hem åtminstone en son i livet. Vidare tar intervjupersonerna upp att filmen också ställer 

frågan om flera ska offra sig för en persons skull, samt att den också kan ses som en 

beskrivning över hur en grupp människor tacklar verkligheten i krigssituationen på olika sätt. 

Slutligen beskriver en intervjuperson hur filmen avslutas med att menige Ryan efter att ha 

blivit funnen och fått beskedet att hans tre bröder har dött och att han ska få åka hem, ändå 

beslutar sig för att stanna kvar med sin trupp och försvara en av de sista broarna in i 

Frankrike. Även gruppen som gett sig ut för att finna Ryan stannar då kvar för att hjälpa till 

och förhindra tyskarna från att använda bron som en språngbräda för sitt pansar, och filmen 

kulminerar i en slutstrid när tyskarna anländer. Det ska även tilläggas att i filmens absoluta 

början och slut, är det just James Ryan som i nutid (1998) befinner sig på en kyrkogård i 

Normandie och som gammal man tänker tillbaka på dessa händelser han varit med om under 

andra världskriget.  
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Manlighet 

I intervjupersonernas berättelser återkommer vissa föreställningar eller bilder av vad 

manlighet innebär. När de pratar om vilka ideal eller normer det finns i samhället kring 

manlighet, framträder särskilda drag. Per menar att den arketypiska mansfiguren är stor och 

stark, står upp för sina åsikter, visar inte rädsla, gråter inte offentligt och tar hand om dem 

som är svaga. I linje med detta menar Olof att normerna föreskriver att  
 
 
killar ska vara stora och starka, händiga, de ska vara lite sådär Martin Timell… som, kombinerat 
med Arnold Schwarzenegger, liksom. De ska vara det här… händiga, fixare, såhär, snygga 
muskler och… samtidigt som tjejer ska vara, pimpinetta, söta. 

 

Anders i sin tur pekar på hur det är manligt att bland annat ta hand om och skydda andra, att 

vara handlingskraftig och få saker gjorda: 
 

Det är ju en hyfsat manlig grej, att vi får ju… egentligen inte vara passiva. Och vänta in och låta 
någon annan lösa det, för att… nej det gör man inte. Ehm… vad är det mer? Att leda är ju manligt. 
Och det är ju… den som inte kan leda… hamnar ju långt ner, eller alltså det blir ju svårt för den att 
få status.  
 

Thomas menar vidare att manlighet kan sägas vara ett speciellt beteende, att män och kvinnor 

gör lite olika saker och har skilda intressen. Han tänker sig att eftersom män är skapta med 

större muskelmassa och generellt sett är starkare är kvinnor, så är det naturligt att män har lite 

mer fysiska intressen, som till exempel styrketräning. De olika intressena syns även på andra 

arenor:  

 
Ja, alltså det… finns väl en rad exempel, men… jag menar… killar, till exempel om man är ett 
gäng på hälften tjejer och hälften killar så ska man gå och hyra en film, då vill ju tjejerna kanske 
hyra ”Moulin Rouge” eller någon annan, vad heter det, musikal eller någon lite romantisk film, 
och killarna kanske vill se någon krigsfilm eller någon action, någon nyproducerad actionfilm 
liksom. Så det är en grej lite, det som skiljer åt. 

 

Mats pekar på hur det finns normer kring manlighet och kvinnlighet när det gäller ytliga 

attribut som kläder, men menar att det också beror lite på vilken umgängeskrets man har. 

Dock tänker han sig att en man i kjol nog skulle väcka stor uppståndelse ute i samhället och 

att det alltså finns koder man följer även i ett större sammanhang än den egna gruppen. 

Anders pekar vidare på hur det finns begränsande normer kring vilket rörelsemönster män får 

ha och att vissa sätt att gestikulera genast förknippas med homosexualitet. 

    I intervjupersonernas samlade berättelser framträder en bild av manlighet som i svepande 

ordalag innebärande styrka, handlingskraftighet, beskyddarinstinkt, ledarförmåga. Manlighet 
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innebär vidare inte passivitet, att visa känslor offentligt, att vara pimpinett och ha kjol på sig 

eller att vara homosexuell. Dessa föreställningar och bilder menar jag illustrerar hur 

maskulinitet enligt Connell och andra genusforskare konstrueras i kontrast till femininitet. 

Connell nämner hur ett grundläggande antagande i patriarkal ideologi är att män är rationella 

och kvinnor känslosamma (Connell 1995: 164). Feministisk forskning i stort har visat på hur 

västerländskt tänkande är präglat av en syn på könen som varandras motsatser, där manlighet 

förknippas med självständighet, förnuftighet, handlingskraftighet, och värderas högre än 

kvinnlighet som förknippas med beroende, passivitet, känslosamhet (Gemzöe 2002: 81-84). 

Gråt och andra känsloutlevelser förknippade till svaghet kopplas ihop med femininitet och blir 

något för män att konstruera manlighet i kontrast till, och den behärskade, förståndiga och 

rationella mannen är en stereotyp för män att förhålla sig till (Nordberg 1997: 12). Detta 

mönster som går ut på ett undertryckande av egenskaper som förknippas med femininitet kan 

sägas utgöra hegemonisk maskulinitet. Connell belyser vidare hur hegemonisk maskulinitet är 

heterosexuell och hur homosexuella maskuliniteter underordnas och förtrycks just eftersom de 

associeras med femininitet (Connell 1995: 78). Intervjupersonernas berättelser präglas i stort 

just av dessa ganska allmänt förekommande bilder och stereotyper kring manlighet och 

kvinnlighet. Dessutom antyder Thomas berättelse kring hur killar och tjejer gör olika saker 

och har olika intressen samt Anders påpekande att manlighet också handlar om rörelse-

mönster, hur maskulinitet och femininitet konstrueras genom handlingar och sociala praktiker, 

vilket Connell pekar på (Connell 1995: 72).  

    På frågan hur intervjupersonerna förhåller sig till dessa normer och ideal i vardagen, om det 

är något de tänker på eller ser som begränsande, märks dock en gemensam hållning i nästan 

alla berättelser. Thomas menar att normer kring vad kvinnor och män får göra idag är relativt 

utsuddade och att handlingsutrymmet för båda könen är i princip obegränsat, men att det var 

skarpare gränser för könen förr. Själv funderar han inte alls på sådant i vardagen. Olof tycker 

inte att han bryr sig så mycket om normerna personligen, utan oroar sig mer för unga tjejer 

och killar i tonåren. Per talar om hur könsnormer var mer markanta förr i tiden samt att det till 

exempel i japansk kultur är mycket mer traditionella könsroller, där mannen är försörjaren 

och kvinnan den som tar hand om hem och barn. Mats undrar om manlighet och kvinnlighet 

egentligen finns kvar som begrepp längre och tänker sig att gränserna däremellan är suddiga 

idag. Istället resonerar han kring hur hans personliga ideal mer gäller hur han vill vara som 

människa och inte specifikt som man, och han tänker sig att han har samma förväntningar på 

båda könen. Men Anders i sin tur berättar om hur han ofta tänker på manlighetsideal och 

normer samt aktivt försöker identifiera och problematisera dessa.  
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    De samlade berättelserna visar inte upp en helt enhetlig bild, men kan ändå sägas ha ett 

liknande förhållningssätt. Å ena sidan identifieras egenskaper och beteenden som traditionellt 

förknippas med manlighet, men å andra sidan poängteras hur dessa föreställningar inte har 

någon större betydelse i vardagen. Normer och ideal kring manlighet placeras någon 

annanstans än i närheten av intervjupersonerna; förr i tiden, i en annan ålderskategori eller i 

en annan kultur än den svenska.  

    Detta måste dels ses i ljuset av intervjusituationen. Det kan såklart vara känsligt att prata 

om personliga upplevelser och funderingar i en intervju, speciellt om saker som rör identitet 

på något sätt. Det är dessutom kanske inte alldeles önskvärt att framställa sig själv som någon 

som låter sig påverkas av samhälleliga ideal och normer. Mats tar upp hur hans egna ideal är 

att vara sin egen och att vara stark i sig själv, vilket antyder en strävan efter autonomi och 

självbestämmande. Sedan kan jag ju inte veta vilken påverkan det haft att jag är kvinna och 

intervjuar män just om manlighet. Kanske något annat hade kommit fram om jag också varit 

man, kanske inte.  

    Vidare kan förhållningssättet i dessa berättelser illustrera hur abstrakta föreställningar inte 

alltid självklart kopplas till den egna konkreta personen. Kulturella bilder och föreställningar 

är ofta inte heller så synliga och enkla att urskilja, eftersom de i många fall genomsyrar vårt 

tänkande och utgör grundläggande antaganden. Detta gäller i högsta grad för föreställningar 

kring genus, vilket feministisk forskning visat (Gemzöe 2002: 83). Samtidigt behöver inte 

detta betyda att de abstrakta föreställningarna inte är viktiga eller har någon mening. Connell 

poängterar att hegemonisk maskulinitet inte självklart förkroppsligas av mäktiga män, utan 

kan symboliseras av fiktiva figurer såsom filmkaraktärer eller av idoler som till exempel 

kända skådespelare. Dessa kan ju utgöra relativt abstrakta ideal och verka långt borta från en 

vardaglig kontext, men ändå fungera som normer att mäta sig mot på någon nivå (Connell 

1995: 77, 214). Dock kan man inte utgå ifrån att de normer och ideal som intervjupersonerna 

nämner kring manlighet verkligen är de som intervjupersonerna själva strävar efter. Anders 

pekar till exempel i sin berättelse på hur han försöker ifrågasätta det han menar förväntas av 

honom för att han är man. Klart är hur som helst att intervjupersonerna i sina berättelser 

identifierar vissa egenskaper som manliga och andra inte, något som rikare kan illustreras i 

intervjupersonernas beskrivningar av filmen Saving Private Ryan och dess karaktärer. 

 

Relationer mellan manligheter 

Även om intervjupersonernas berättelser präglas av lite skilda förhållningssätt till filmen och 

dess karaktärer finns det ändå likheter i dem. Två av filmens karaktärer framträder mer tydligt 
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än andra och omnämns i liknande ordalag i intervjupersonernas berättelser. På frågan om 

vilka karaktärer som intervjupersonerna minns, är det först och främst kapten Miller som 

nämns. Han beskrivs som ledaren av gruppen som ger sig ut för att leta efter menige Ryan. 

Thomas menar att kapten Miller är 
 

den personen i gruppen som… som är beslutsfattaren liksom och tar alla svåra beslut och… och 
leder gruppen. Man hör ju, alla lyssnar ju på honom, när han har nåt tal där, de börjar ju, moralen 
börjar ju svikta lite grann inom gruppen, när de tänker på att varför ska vi offra våra liv för en man 
liksom sådär, men då, håller han nåt litet tal där som, får alla att ändra på sig och alla står tysta och 
lyssnar på honom. 

 

I linje med detta menar Per att kapten Miller som ledare upprätthåller sin auktoritet och håller 

gruppen samman genom att vara hemlighetsfull och inte avslöja så mycket om sin bakgrund 

som skollärare. Mats menar i sin tur att kapten Millers ovilja att prata om sin bakgrund är ett 

sätt för denne att tackla krigets verklighet och hålla sitt civila liv på avstånd, att inte blanda 

ihop de två situationerna. Vidare omnämns kapten Miller av intervjupersonerna som 

sympatisk och medmänsklig men också som stenhård, stark och modig, en riktigt bra kapten 

med lång erfarenhet av krig och inte bara muskler utan hjärna också. Men några av 

intervjupersonerna pekar också på hur kaptenen faktiskt bryter ihop ibland. Thomas menar att 

kapten Miller vid ett par tillfällen tappar fattningen och blir handlingsförlamad mitt i 

striderna, och hur resten av gruppen då kommer till hans undsättning och ser till att han 

vaknar upp till verkligheten och kriget igen. Anders poängterar hur kapten Miller misströstar 

och gråter men endast då han är ensam och ingen annan ser, för annars skulle han tappa status 

i och med att han då visar svaghet. Kapten Miller framstår i intervjupersonernas samlade 

berättelser som en naturlig ledare som de andra i truppen ser upp till, en man som håller isär 

sitt privatliv från sin roll som kapten; en modig och krigserfaren man som är tuff och hård, 

men också medmänsklig och ibland svag, om än i sin ensamhet.  

    Vidare sticker en annan karaktär ut i intervjupersonernas berättelser. Tolken Upham 

beskrivs överlag som fumlig och klantig, oerfaren av krig, ett tafatt nervvrak som inte pallar 

trycket och som inte riktigt passar in i den övriga gruppen. Det är speciellt ett skeende i 

filmen som intervjupersonerna rör vid. De beskriver hur Upham i slutstriden tappar fattningen 

och blir handlingsförlamad i ett kritiskt skede när en soldat i hans trupp får slut på 

ammunition och överrumplas av en tysk soldat. Olof berättar om hur det kröp i honom och 

han ville att Upham skulle skärpa till sig när denne sitter kvar i trappan medan kompisen blir 

knivhuggen uppe i rummet intill. Mats beskriver hur han tänkte kring den händelsen:  
 

 23



M: Jag menar den är ju så jävla otäck också den här scenen när [tysken] kör in kniven i… Den är 
ju riktigt otäck. Alltså det, man känner bara så här, ja men ta några steg uppåt…! Jag förstår inte 
hur [Upham] kan klappa ihop bara där mitt i trappen. Jag menar det visst att man bryter ihop i krig 
så men…  
E: Det är ändå som frustrerande tycker du? 
M: Ja det är ju grymt frustrerande. Och som sagt, jag tror inte, alltså själv, hade man… gjort något 
sånt där så hade man ju haft svårt att leva med det. Att det faktiskt beror på dig, att din polare dog. 
Att du inte står… pallar trycket.  

 

Anders minns första gången han såg filmen och hur han då hade blivit riktigt irriterad på 

Upham när denne bara sitter och grinar mitt i striderna och sviker sina kamrater genom att 

inte leverera ammunitionen. Denna gång han såg filmen tänkte han på hur Uphams fumlighet 

och passivitet gör denne till något annat än en man. Även Olof tar upp hur Upham är ”lite av 

en sissy, han är ju inte riktigt man egentligen”. Men Mats menar att Upham ändå gör en 

hjältemodig insats när han går emot sin grupp och står upp för vad han tror på, i sin 

argumentering för att de ska låta en tysk soldat som de tillfångatagit leva och lämna in sig 

som krigsfånge istället för att skjuta honom. Vidare tar Thomas upp hur Upham efter att mest 

ha sprungit runt och gömt sig så på egen hand avväpnar några tyskar i slutstriden. Upham 

skjuter då den tysk som han tidigare argumenterade för skulle få leva, vilket Thomas menar 

är lite oväntat av honom. Anders menar med hänvisning till den händelsen att ”[Upham] 

kunde inte ha blivit man tydligare än så”. Även om Upham alltså inte enbart beskrivs i 

negativa ordalag, ses han ändå överlag som en udda figur som inte riktigt passar in i gruppen 

och som inte hanterar krigssituationen speciellt bra. I ett kritiskt skede låter han rädslan ta 

över och sviker sina kamrater. Dock utför sedan han en oväntad handling som gör att han 

kanske kan ses i ett lite annat ljus efter det. 

    Om intervjupersonernas berättelser kring mer generella föreställningar om manlighet kunde 

illustrera hur maskulinitet konstrueras i kontrast till femininitet, kan man i beskrivningarna av 

filmens karaktärer se hur maskuliniteter även konstrueras i relation till varandra. Med 

Connells ramverk för analys av maskuliniteter samt relationen mellan dem, är det möjligt att 

tänka sig dessa två nämnda karaktärer ur filmen Saving Private Ryan som symboler för olika 

positioner i en hierarki mellan maskuliniteter. De egenskaper och drag som intervju-

personerna i en mer allmän kontext menade förknippas med manlighet, såsom styrka, 

handlingskraftighet, ledarförmåga, kontroll av känslor, kunde tänkas utgöra hegemonisk 

maskulinitet. Vidare kan man då se hur kapten Miller i intervjupersonernas beskrivningar 

delvis förkroppsligar detta mönster. Han är stark, modig, tuff, en ledartyp, han väjer inte för 

faror. Samtidigt är han också medmänsklig, sympatisk och ibland till och med svag. Men som 

Anders pekar på, ser kapten Miller till att ingen annan i gruppen ser när han gråter, vilket gör 
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att han kan upprätthålla sin auktoritet och status. Handlingar eller känslor som förknippas med 

femininitet undanträngs och visas inte upp i det offentliga. Beskrivningen av kapten Miller i 

intervjupersonernas samlade berättelser menar jag gör att man kan se honom som en symbol 

för strävandet efter hegemonisk maskulinitet. Connell menar som tidigare nämnts att 

filmkaraktärer kan vara de mest tydliga exemplen på hegemonisk maskulinitet (Connell 1995: 

77). Han pekar också på hur militären är en av de mest betydelsefulla arenorna för 

definitionen av hegemonisk maskulinitet, och för dess upprätthållande på en institutionell 

nivå. Inom populärkultur såsom film förmedlas ofta förebilder gällande maskulinitet, och 

kulturella bilder och föreställningar fungerar även de som upprätthållande av hegemonisk 

maskulinitet i och med att de utgör normer att mäta andra maskuliniteter mot (Connell 1995: 

212-214).  

    I kontrast till kapten Miller kan man då se på Upham som en symbol för misslyckandet 

med att uppnå hegemonisk maskulinitet. Upham beskrivs i intervjupersonernas berättelser 

som klantig, passiv och svag, närmast det motsatta till kapten Miller. Upham passar inte in i 

den övriga gruppen och beskrivs till och med som något annat än man och som en ”sissy”. I 

och med dessa associationer till femininitet, kan man säga att Upham symboliserar en 

underordnad position till hegemonisk maskulinitet. Även i intervjupersonernas berättelser kan 

anas en hierarkisk rangordning efter maskulinitet där Upham hamnar längst ner. Mats pratar 

om relationen mellan karaktärerna i gruppen: 

 
Ja men de har ju lilla Upham som de hackar på i alla fall, lite grann. Han är ju den här fåniga… 
Och sen har du ju ett gäng lite mer råbarkade… killar. Och sen har du den här… juden som är där 
och… jag vet inte, intar någon slags så här mellanställning, jag vet inte.  

 

Vidare märks i berättelserna en frustration över Uphams misslyckande att behålla lugnet och 

agera i en kritisk situation, när han bryter ihop mitt i striden och inte hindrar att hans kamrat 

blir dödad. Samtidigt pratar flera av intervjupersonerna om hur det är förståeligt att Upham 

reagerar som han gör. Thomas menar att han antagligen hade betett sig likadant som Upham 

gjorde om han själv hade hamnat i samma situation. Anders menar att han nog känner igen sig 

mest i Upham av filmens olika karaktärer. Detta gör även Olof: 

 
Ja, jo, det skulle nog vara så, även ifall man skulle vilja att man var någon annan [skrattar]… Man 
skulle kanske vilja vara [kapten Miller], men… realistiskt så skulle jag nog vara Upham [skrattar] 

 

Även Olofs tanke belyser hur de olika karaktärerna ordnas i en hierarki, där kapten Miller 

placeras högst upp och Upham värderas lägre. Men Upham får även lite upprättelse i några av 
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intervjupersonernas berättelser. Mats pratade ju om hur Upham ändå visade prov på lite 

hjältemod när han stod upp för sina åsikter inför de andra i gruppen och utverkade att de 

skulle låta tysken som de fångat gå istället för att döda honom. Thomas tog upp hur Upham 

sedan sköt samma tysk i slutstriden, och Anders menade att denna handling slutligen gjorde 

Upham till en man. Denna illustration av Uphams karaktär och handlingar kan sägas beskriva 

hur den hegemoniska maskuliniteten upprätthålls, med våldsamma medel. Man kan se det 

som att Upham, i och med att han skjuter tysken, lämnar fegheten och rädslan med dess 

feminina associationer bakom sig och blir delaktig i strävandet efter hegemonisk maskulinitet.  

    Connell menar att i genusrelationer mellan män är våld en ofta använd strategi för att 

underordna till exempel homosexuella eller andra maskuliniteter som ses som feminint 

associerade, samt för att upprätthålla den hegemoniska maskulinitetens auktoritet (Connell 

1995: 83). I stor skala sker detta som tidigare nämnts just på det militäras arena. Att filmen 

Saving Private Ryan utspelas mitt i ett krig och i en militär miljö, får naturligtvis också 

betydelse för hur karaktärerna och deras handlingar beskrivs och bedöms i intervju-

personernas berättelser.  

 

Manlighet, krig och militär 

Som nämndes i inledningen pekar Maud Eduards på den nära kopplingen mellan krig och 

män. Hon menar att krig kan betraktas som ”ett väpnat manligt solidaritetsprojekt i vilket 

kvinnor skall försvaras” och belyser hur nationella krigsprojekt beslutas om och drivs av 

majoriteten män samt leder till att kvinnors handlingsutrymme begränsas (Eduards 2004: 

250). David H. J. Morgan menar att det är på arenor knutna till krig och militär som 

maskuliniteter konstrueras och reproduceras mest påfallande och tydligt (Morgan 1994: 165). 

I linje med detta menar John Newsinger att ”All war films are tales of masculinity”, och pekar 

på hur krigsfilmer ofta handlar om kamratskap och lojalitet mellan män, om mod, skräck och 

spänning i strid, samt hur förmågan att både utöva och utstå våld ofta framställs i krigsfilmer 

som något nära förknippat med att vara man (Newsinger 1993: 126). Vidare pekar Ralph R. 

Donald på hur krigsfilmer ofta är melodramatiska skildringar av män som utför modiga 

stordåd för att skydda den civila befolkningen från ondskefulla anfallare (Donald 1992: 125). 

Även Connell tar upp hur hjälten som figur är en utbredd kulturell bild av maskulinitet som 

dessutom använts flitigt i militära rekryteringssyften (Connell 1995: 213).  

    Teman som hjältemod, gruppsammanhållning bland män i krig samt krigaren som symbol 

rörs vid i intervjupersonernas berättelser kring filmen Saving Private Ryan. Mats resonerar 

kring hur alla soldater i andra världskriget egentligen var hjältar eftersom de offrar sig för en 
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större sak, Europas frihet. Men samtidigt var det många som inte var där frivilligt, utan bara 

gjorde sin plikt och vad de var tvingade till, vilket Mats menar drar ner graden av hjältemod 

något. Soldaterna i filmen gör dock något klassiskt hjältemodigt: 
 
 
Jo, men jag tycker typ såhär, att det är ju mer hjältemodigt när man… när man gör någonting så 
här frivilligt. Som att, när de kommer fram till den här bron, i filmen, och ska plocka hem Ryan. 
Ja, då kan de egentligen gå därifrån. Men, de stannar kvar, för bron. Det tycker jag, det är ju en 
nästan klassisk så här… alltså att, här faktiskt har de valet att försvinna. Men, de väljer ändå att 
stanna kvar, bara för att hjälpa till, offra sig för något större. 

 

Thomas i sin tur pratar om hur sammanhållningen i gruppen som ger sig ut för att hitta 

menige Ryan är väldigt bra. Han menar att det är något som genomsyrar de flesta krigsfilmer, 

hur en grupp soldater blir väldigt sammansvetsade då de utför sitt uppdrag och hur 

relationerna till kamraterna blir mycket närmre då man utsätts för tuffa situationer som den i 

krig. Dessa tankar pekar på hur krig kan utgöra en situation där heterosexuella män är tillåtna 

att visa varandra kärlek och vänskap som i en civil situation hade gjort att de överskridit 

gränsen till homosexualitet (Donald 1992: 134). Men då döden är nära tillåts känslor som 

annars är förbjudna. Anders pratar om hur maskulina ideal syns i filmen Saving Private Ryan: 

 
A: Sen… någonting som ju är klassiskt tycker jag i såna här filmer, det är att… samtidigt som man 
ska vara så kall, och det är liksom, man kan döda hundra personer och det funkar jättefint, för man 
är ju man och soldat. Men samtidigt så bryter de ihop, lite här och där. Och sitter och gråter lite 
grann, för sig själva. Det gör ju kaptenen, han ser ju verkligen till att ingen ser. För hade han gjort 
det inför de andra, då tappar han status, eller då tappar han ju ledarpoäng eller vad man ska säga. 
För då visar han ju svaghet, och svaghet får man ju inte visa som man. För man ska ju alltid vara 
stark, för att kunna beskydda. Medan, ja vissa andra visar ju svaghet, och sen när man absolut får 
visa det, det är ju när man ska dö! Då får man ropa efter mamma. Liksom..! 
E: Ja [skratt] Ja det är ganska spännande… 
A: Ja, alltså… då helt plötsligt är det… Och då blir alla också väldigt… känslosamma, eller alltså 
det blir liksom, det märks att då får man, vara ledsen, och… och tycka att det liksom är jobbigt. 
Men, sen är det bara att bita ihop, och så går vi och krigar igen. 

 

Också här syns det hur hegemonisk maskulinitet handlar om att undertrycka det som 

associeras med femininitet, såsom känslor och svaghet. Samtidigt rör Anders funderingar vid 

hur krigsfilmer ändå kan sägas utgöra en av de få genrer där män just tillåts att gråta och 

tillfälligt visa svaghet och sårbarhet (Neale 2000: 132). Å andra sidan belyses hur 

känslosamhet endast får visas på randen till döden. Vidare är kylighet, hetsighet, 

blodtörstighet några ord som används i intervjupersonernas berättelser för att beskriva 

karaktärer i filmen. Dessa formuleringar ger associationer till krigaren som figur, vilken 

David H. J. Morgan menar fortfarande kan ses som en stark symbol för maskulinitet. 

Krigaren som symbol, menar han, förknippas bland annat med just aggression, mod och 
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förmågan att utöva våld (Morgan 1994: 165). I intervjupersonernas berättelser tas det alltså 

fasta på olika teman som kan förknippas med manlighet kopplat till krig. 

    Men i intervjupersonernas resonemang kring huruvida manlighet och krig egentligen har 

något att göra med varandra, märks dock en gemensam och avståndstagande inställning. 

Thomas pekar på att krig rent historiskt är en manlig företeelse eftersom majoriteten av de 

som deltagit och deltar i krig är män, men att det inte är manligt som i ”macho” eller tufft. 

Per menar också att krig är en manlig företeelse men att det inte därför är manligt och de 

flesta män nog inte skulle vara med i krig om de fick välja. Anders tycker att krig i och för 

sig oftast är synonymt med män, men att det handlar om att det råkar vara män som styr 

världen och därför initierar och agerar i krig, inte om att män skulle vara naturlig våldsamma. 

Han menar också att krig och manlighet inte är lika hopkopplat idag som förr i tiden, 

eftersom även kvinnor numera deltar i krigsmakter runt om i världen. Mats tänker sig att 

manlighet förr i tiden var starkare knutet till krig, då det kanske var viktigt att som man vara 

en bra krigare eftersom det visade att man var stark och kapabel att ta väl hand om och 

skydda en familj. Men den bilden menar han är på väg bort idag. 

    I dessa berättelser kan alltså skönjas att kopplingen mellan manlighet och krig till viss del 

bekräftas, men att den inte ses som naturgiven samt att den lokaliseras i en annan tidsperiod 

än idag, förr i tiden snarare än nu. Jag tolkar det som att krig och våld placeras någon 

annanstans än i närheten av intervjupersonerna. Om manlighet och krig kopplades ihop på ett 

självklart sätt, skulle det ju på ett konkret plan innebära att krig och våld blev knutet till 

intervjupersonerna själva, i sin egenskap av att vara män. Olofs berättelse kan belysa 

resonemanget: 
 

O: Alltså… enligt min uppfattning så är det ju inte manligt att kriga på något sätt, men däremot så 
är det väl… rent historiskt så är det väl, det är väl så att männen har krigat. Bara för att, jag vet 
inte varför egentligen, men… Det är väl en manlig företeelse mer än vad det är manligt.  
E: Mm? Hur menar du då? 
O: Att, ifall man ska säga att någonting är manligt, så är det ju en värdering man skulle lägga in. 
E: Menar du att om det är manligt så hör det mer ihop med hur män är och sådär? 
O: Ja, för jag vill ju hellre ha en positiv definition av någonting som är manligt, än en negativ 
definition, så därför så vill jag inte definiera krig som manligt. 
E: Mm. För att du själv inte liksom känner igen dig i det? 
O: Ja. 

 

Utifrån dessa tankar blir intervjupersonernas avvisande av kopplingen mellan manlighet och 

krig ganska självklar. Krig verkar ses som något uppenbart negativt, och ingen vill väl 

identifiera sig själv med något negativt. I ljuset av detta kan man också fråga sig om det i 

intervjusituationen varit möjligt att uttrycka positiva eller bekräftande tankar kring kopplingen 
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mellan manlighet och krig. Men så kanske inte hade varit fallet i en annan situation, eller i en 

annan samhällelig kontext där den militära arenan varit den centrala för skapandet av 

manlighet. 

    Jag tänker mig att intervjupersonernas avståndstagande till hopkopplingen mellan 

manlighet och krig till viss del pekar på hur vårt svenska samhälle kanske inte är så invaderat 

av värden som har med krig och det militära att göra. David H. J. Morgan skriver om hur 

erfarenheter av krig och militär separerar män från kvinnor och binder män till män. Den 

militära arenan måste därför uppmärksammas som viktig i formandet av maskuliniteter. Men 

samtidigt är det inte enbart inom det militära utan också i samhället i stort som ideal kring 

maskulinitet skapas, och även det militära påverkas och förändras ju i takt med samhället. 

Morgan menar vidare att ju mer avgränsad och sluten den militära världen är i förhållande till 

det övriga samhället, och ju mer de militära värdena samtidigt påverkar och genomsyrar 

samhället, desto viktigare blir militären för konstruktionen av maskuliniteter. Ju mer den 

militära världen skapar maskulina identiteter inom ett slutet system klart avskilt från den 

civila världen, samtidigt som dessa identiteter ses som eftersträvansvärda och idealiska för 

män även utanför den militära arenan, desto viktigare blir naturligtvis militära värden för 

formandet av genusrelationer i stort (Morgan 1994: 166-170). Pers tankar kring sin egen tid i 

lumpen belyser hur den militära arenan kan bli som en egen värld: 

 
Nu har jag svårt att ställa mig in på nåt exakt, men det är ju mycket skitsnack egentligen, det 
kommer jag ihåg själv när man gjorde lumpen så var det ju också mycket sådär, ganska råa skämt 
som man inte för fem öre skulle… köra med sina kompisar här, utan… För det passar inte in i det 
här samhället som vi lever i idag, men… På ett sånt ställe så känner man väl kanske att man är 
lite… man är annorlunda, så beter man sig på ett annat vis också.  

 

Även Anders har gjort lumpen och menar att den tillvaron präglades av ett samspel märkt av 

en tuff och ”macho” jargong och av olika positioneringar i en statushierarki, vilket han 

förknippar med konstruktionen av manlighet. Men trots att Sverige har allmän värnplikt för 

män, är det långt ifrån alla unga män som faktiskt gör lumpen i Sverige. Då endast två av 

intervjupersonerna har gjort lumpen och tre inte har det, antyder det hur erfarenhet inifrån det 

militära inte längre är en självklarhet bland unga vuxna män. De flesta som är födda i Sverige 

och lever idag, har inte heller någon konkret erfarenhet av krig. Per menar också just att 

jargongen som frodas i det militära inte riktigt passar sig i det övriga samhället, vilket skulle 

kunna peka på att militära värden och definitioner av maskuliniteter inte är så utbredda eller 

dominerande i den samhälleliga kontext där intervjupersonerna befinner sig. Detta kan dock 

inte ses som representativt för hela samhället. Det måste hållas i minne att trots varierande 
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individuella erfarenheter och bakgrund har de alla till exempel det gemensamt att de studerar 

på universitet, är mellan tjugo och trettio år gamla samt tillhör medelklassen idag. 

Intervjupersonernas tillvaro och uppfattning av vad som passar sig i samhället skiljer sig 

antagligen från den hos andra grupper av män. Anders funderingar kring sin tid i lumpen kan 

ge en antydan om detta:  
 
För jag har ju gjort lumpen. Och då var väl jag den ende i min pluton tror jag, som tänkte läsa 
vidare, på universitet sen. Och det var så uppenbart att vi hade olika, alltså bara det att jag hade 
gått samhällsvetenskapliga programmet. Och i princip alla andra hade gått fordon, eller bygg, el… 
De var ju män. Och… jag var på sätt och vis en icke-man… Jo men lite grann, just för att… jag 
hade inget praktiskt yrke, jag var teoretiker… jag pratade på ett visst sätt, jag var på ett visst sätt. 
Jag kanske inte tyckte det var så jävla kul att sitta och titta på porrfilm… Så att det är klart att det 
blir ett avvikande beteende. Och då är det klart att det blir svårt att komma in i gruppen. 

 

I dessa tankar associeras praktiska yrken med manlighet medan akademiska strävanden och 

teoretiska intressen inte ses som manliga. Samtidigt nämner Anders i andra resonemang kring 

manlighet både sitt krigshistoriska intresse och sitt dataintresse som typiskt manliga. Detta 

menar jag pekar på hur föreställningar kring manlighet kan växla och se olika ut beroende på 

kontexten. I Anders berättelse kan anas något av en klassaspekt på manlighet. Det görs 

skillnad på praktiskt orienterade manligheter och mer teoretiskt och akademiskt orienterade, 

vilket kan associeras till arbetarklass respektive medelklass. Detta belyser hur manlighet kan 

definieras och konstrueras på varierande sätt beroende på vilken miljö och vilket umgänge 

som det sker i relation till. Som Connell pekar på är faktorer som till exempel klass och 

etnicitet aktiva i konstruerandet av olika slags maskuliniteter (Connell 1995: 75-76). Man kan 

då också tänka sig att utifrån den gemensamma samhälleliga kontext som intervjupersonerna 

befinner sig i, är inte krig och militär något som alltid självklart associeras till i resonemang 

kring manlighet, utan andra associationer kanske är viktigare.  

    Connell skriver om hur det historiskt och även idag finns en skiljelinje mellan olika former 

av maskuliniteter, de organiserade kring dominerande och härskande praktiker, såsom till 

exempel militära maskuliniteter, och de organiserade kring teknisk expertis och kunskap, som 

till exempel inom olika professionella yrken eller vetenskaper. Vidare menar Connell att de 

två olika huvuddragen existerar samtidigt, ungefär som olika betoningar inom hegemonisk 

maskulinitet idag. Han pekar även på hur hegemonisk maskulinitet inte bör förknippas med 

enbart våld, utan att den upprätthålls delvis genom att hävdas besitta rationalitetens makt. 

Inom patriarkal ideologi förknippas män just med rationalitet och kvinnor med känslosamhet, 

samtidigt som rationalitet enligt patriarkal logik då ses som mer värt än känslosamhet. 

Vetenskapens och teknologins arena definieras kulturellt i linje med detta som en maskulin 
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arena (Connell 1995: 164-165). Både den militära arenan och den teknologiska, vetenskapliga 

arenan kan alltså associeras med konstruktionen av maskulinitet. Möjligtvis är det så att den 

senare är mer aktuell än den förra när intervjupersonerna resonerar kring manlighet i en mer  

generell mening samt utifrån egna erfarenheter. 

    I intervjupersonernas berättelser kring filmen Saving Private Ryan rörs vid teman och 

bilder som belyser kopplingen mellan manlighet, krig och militär. De två intervjupersonerna 

som gjort lumpen berättar också om hur de kände igen den speciella råa jargongen mellan 

karaktärerna i filmen från sin egen tid i lumpen. Anders associerar denna jargong med 

konstruktionen av manlighet. Men samtidigt togs det i intervjupersonernas berättelser avstånd 

till kopplingen mellan manlighet och krig. Krig sågs som något självklart negativt, varför det 

då är förståeligt att intervjupersonerna i egenskap av män inte ville identifiera sig med detta. 

Vidare kan det tänkas att andra definitioner av maskulinitet än de som har med krig och 

militär att göra är aktuella i den civila och specifika kontext som intervjupersonerna befinner 

sig i. Dessutom måste det hållas i minne att i berättelserna kring Saving Private Ryan är det 

just i den specifika filmens fiktiva värld som många av föreställningarna kring manlighet rör 

sig. Hur intervjupersonerna förhåller sig till filmen samt vilken mening och betydelse de ger 

den blir därför intressant.  

 

Filmens mening 

I tolkningen av intervjupersonernas olika berättelser kring filmen Saving Private Ryan kunde 

urskiljas lite av skilda teman som varit unika för varje intervju. Eftersom intervjupersonerna 

alla är individer med olika erfarenheter, funderingar och syn på saker och ting är det logiskt 

att detta också präglar deras upplevelser av filmen. Per berättar om sin syn på krigsfilmer: 

 
Alltså, generellt sett så brukar jag väl kunna tänka mig att se på krigsfilmer, men jag blir oftast 
besviken, just för att när jag tittar på en krigsfilm så förväntar jag mig på nåt vis att de ska 
återspegla ett historiskt skeende. Och eftersom de absolut flesta krigsfilmer idag är producerade i 
Hollywood, så visar de upp en fel bild, som gör att jag blir väldigt upprörd, just för att det 
glorifierar de stackars amerikanerna på ett sånt… ja, ett hårresande vis att jag blir helt illamående 
oftast. Och det är ju det som stör mig så enormt mycket med de moderna krigsfilmerna.  

 

Detta menar han också gäller för filmen Saving Private Ryan. Han tycker att filmen endast 

visar andra världskrigets förlopp ur amerikanernas synvinkel och att inga soldater med andra 

nationaliteter syns till. Dessutom tycker han att trots att alla soldater i verkligheten var i 

samma situation och den ena sidan i stort inte betedde sig sämre än den andra, svartmålas de 

tyska soldaterna i filmen och framstår som mer onda än de amerikanska. Utifrån denna syn 
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tolkar han karaktärerna i gruppen och deras handlingar som uttryck för USA:s självgodhet. 

Han säger att menige Ryans val att stanna kvar med sin trupp och försvara bron istället för att 

åka hem från kriget inte är speciellt trovärdigt, men att det fyller sin symboliska funktion i 

filmen då det visar upp det amerikanska hjältemodet och patriotismen. Vidare menar han att 

filmen innehåller mycket onödiga våldsscener som inte tillför något till filmens handling.  

    Anders i sin tur har en annan inställning. Han uppmärksammar också hur filmen i hans 

mening kan ses som USA-glorifierande och blir irriterad på hur den börjar och slutar med en 

bild på den vajande amerikanska flaggan. Samtidigt menar han att filmen Saving Private Ryan 

är väldigt bra och han tar upp hur krigets fasor skildras på ett verkligt sätt. Den inledande 

krigsscenen verkar ha gjort starkt intryck:  

 
Det är ju en riktigt bra film. Man blir ju berörd. Och… trots allt, de här första tjugo minuterna 
liksom, det är… det är så bra gjort. För det är precis det där det handlar om. Och vissa säger att, ja 
men jag förstår det ändå, utan att behöva se det där, och tycker att de gör det, men jag tror inte på 
det. Jag tror inte folk liksom verkligen fattar vad krig egentligen handlar om, för att vi kan inte 
relatera till det. Vi har inga släktingar som har, eller några kanske har ifrån finska vinterkriget, 
men… men annars så… den normale vite svensken, som inte är invandrare, vi kan inte relatera till 
krig, vi vet inte. Och sådär. Så att jag tycker det är, de där första tjugo minuterna är fantastiskt bra.  
E: Mm. För att det liksom skildrar det fasansfulla eller? 
A: Ja, precis, alltså det är det där det handlar om. Alla dör, i princip, nittionio procent, tjopp. 
Och… det blir inälvor hit och dit, och… det blir liksom bara ångest, eller alltså, det blir bara död, 
och det är det det är. Det är liksom inte, hjältemod egentligen. Det är klart att det blir så senare i 
filmen. Men, just det där, är… ja. 

 

Även Olof tar upp hur filmen skildrar krig på ett sätt som han tänker sig är väldigt realistiskt. 

Han menar att inledningsscenen när soldaterna landstiger på Omaha Beach i Normandie är 

obehaglig, brutal och makaber när folk blir nermejade och dör överallt, och att man verkligen 

ser skräcken i soldaternas ögon. Krigsfilmer tycker Olof är intressanta just för att de ger 

inblick i och förståelse för en situation som är ganska annorlunda mot vardagen. Detta menar 

också Thomas är en av poängerna med krigsfilm. Fastän många krigsfilmer är vinklade och 

inte visar hela sanningen ger de ändå en bild av hur det kan gå till i krig, tänker han sig. 

Thomas tycker att Saving Private Ryan är en gripande och bra film som man inte glömmer 

bort i första taget, delvis för att den känns väldigt verklig i den inledande krigsscenen. Även 

Mats tar upp hur inledningsscenen fyller en funktion då den visar på krigets brutalitet. Han 

menar att filmen skildrar krig på ett krasst och trovärdigt sätt och tycker i kontrast till Per att 

den inte är speciellt USA-glorifierande, då han menar att de amerikanska soldaterna inte beter 

sig som goda hjältar utan skjuter tyskar som gett upp och lagt ner sina vapen.  

    Något som återkommer i nästan alla intervjupersoners berättelser är alltså hur filmen 

Saving Private Ryan är realistisk och skildrar krig på ett trovärdigt sätt. Vidare menar några 
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av intervjupersonerna att de ser på krigsfilm för att få förståelse och inblick i hur det kan gå 

till i krig. Att leva sig in i en film, bli berörd, få starka intryck, få förståelse, nämns av 

intervjupersonerna som något de vill ha ut av att se på film överlag. Ien Ang tar i sin bok 

Watching Dallas upp hur Pierre Bourdieu menar att nöjet med konsumtionen av 

populärkultur handlar om känslomässigt engagemang och igenkänning, möjligheten att kunna 

identifiera sig med något element i den populärkulturella produkten. Vidare belyser hon hur 

just graden av realism och trovärdighet hos både karaktärerna och historien fungerar som 

bedömningsgrund för de Dallas-tittare hon intresserat sig för. För de som tycker om serien är 

dock intrigens trovärdighet eller realismen i porträtteringen av miljön som serien utspelar sig 

i, av underordnad betydelse då det är den känslomässiga realismen som framhålls mest. Med 

en medvetenhet om tv-seriens fiktiva karaktär, är det istället mer generella teman som lycka, 

olycka, kärlek och gräl som tittarna tar fasta på (Ang 1985: 20-50).  

    Trots att det handlar om skilda genrer med olika konventioner, tänker jag mig att dessa 

tankar i viss mån kan kopplas till intervjupersonernas berättelser kring filmen Saving Private 

Ryan. Den realistiska och påtagliga skildringen av krigets brutalitet och skoningslöshet i 

inledningsscenen tas upp som något som gjort starkt intryck av de intervjupersoner som 

tycker filmen är bra. Det kan å ena sidan referera till hur filmen skildrar händelser ur Andra 

världskriget på ett korrekt sätt, men å andra sidan är det inte den realistiska skildringen av 

historiska detaljer kring landstigningen i Normandie som intervjupersonerna främst tar fasta 

på. Istället rörs det i intervjupersonernas berättelser mest vid hur krigets brutala verklighet 

med död, skräck och ångest är skildrad på ett trovärdigt och obehagligt sätt. Det verkar alltså 

främst handla om realism på ett känslomässigt plan. Dessutom tas karaktären Upham upp 

som trovärdig av flera av intervjupersonerna, de menar att hans handlande är förståeligt och 

tänker sig att de antagligen skulle vara lika rädda som honom i den situationen. Detta antyder 

att filmupplevelsen också handlar om igenkänning i någon mån. Vidare resonerar 

intervjupersonerna kring olika händelser i filmen som realistiska eller inte. Mats tänker sig att 

i verkligheten hade nog inte gruppen låtit tysken de fångat överleva, utan skjutit honom på 

fläcken. Däremot resonerar han kring hur menige Ryans och övriga gruppens beslut att 

stanna kvar och kämpa tillsammans vid bron, eftersom de vill ställa upp för sina medsoldater, 

kan ses som realistiskt. Olof i sin tur tycker inte det: 

  
Sen så blir det väl kanske lite såhär… lite filmaktigt, när [menige Ryan] inte vill åka hem. Utan 
han vill ju stanna kvar där och… hjälpa sina bröder, sina så kallade bröder som fortfarande lever. 
Men, jag vet inte, det är ju såhär hjältemodigt, jag vet inte ifall det verkligen skulle vara så på 
riktigt. Ifall man inte skulle vilja åka hem i alla fall. 
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    Det märks alltså i intervjupersonernas berättelser en uppmärksamhet på det fiktiva i 

filmens historia samtidigt som filmens realism på olika plan tycks uppskattas. Detta kanske 

just eftersom det ger ett tillfälle att leva sig in i karaktärernas känslor och handlingar samt att 

i någon mån känna igen sig. I bedömningen av trovärdigheten hos karaktärers handlingar 

resoneras det kring hur intervjupersonerna själva skulle ha tänkt och känt i samma situation, 

vilket tyder på att filmen på något plan kopplas till den egna personen.  

    Dock tas det upp av intervjupersonerna hur filmtittande är en sorts avkoppling och att vad 

man vill ha ut av filmupplevelsen beror på vilken slags film man tittar på och varför. Flera av 

intervjupersonerna nämner hur filmtittande ibland mest handlar om att se bra specialeffekter 

och häftig action och hur någon djupare mening då inte söks. Olof tar upp hur vissa filmer 

inte kräver så stor uppmärksamhet för att man ska hänga med i handlingen, och att man då 

kan sitta och prata under tiden. Att se på film kan alltså vara ett sätt att umgås. Thomas menar 

att filmtittande är något socialt och att han föredrar att göra det tillsammans med kompisar, 

vilket även tas upp av flera andra intervjupersoner. Tv-tittande kan ses som en enkel form av 

underhållning som är tillgänglig varje dag och som ger tittare en chans att slappna av och 

koppla bort vardagens plikter (Ang 1985: 21-23). Detta är något som även Per rör vid. Trots 

att han i sin berättelse tycks vara kritisk till filmen Saving Private Ryan ur ett perspektiv där 

han förväntar sig att den som krigsfilm bör skildra ett historiskt skeende på ett nyanserat sätt, 

menar han ändå att den har ett hyfsat underhållningsvärde och att den lyckas hålla kvar 

tittarens uppmärksamhet.  

    Detta pekar på hur filmen Saving Private Ryan ges olika mening och betydelse av 

intervjupersonerna, beroende på vilken inställning man har till filmen eller i vilket syfte man 

ser den. Exempelvis poängteras det i Anders berättelse att trots USA-propaganda är filmen 

Saving Private Ryan bra för att den skildrar krigets brutalitet vilket kan vara nyttigt att bli 

påmind om, medan Per i sin berättelse tar fasta på filmens kvalitéer som enbart underhållning 

och kritiserar dess snedvridna skildring av ett verkligt historiskt förlopp. Anders menar att 

filmens budskap som han ser det, är att krig är hemskt och inte handlar om hjältedåd, medan 

Per tycker att filmen inte har något budskap alls utan enbart går ut på meningslöst 

underhållningsvåld. I Anders berättelse utifrån filmen och dess karaktärer kan det skönjas hur 

föreställningar kring manlighet förhandlas och resoneras kring. Han associerar också till 

andra krigsskildringar som han tycker skildrar krigets krassa och skoningslösa verklighet på 

ett bra sätt. Samtidigt  funderar han kring hur vissa manlighetsideal ändå förmedlas: 
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För där finns det också scener som, där det blir, jättetydligt att, vilken man, alltså… Det blir helt… 
det blir som en sån där über… man, verkligen. För att, det handlar om att riskera sitt liv och bara 
meja ner, bara plocka, och sådär va. Och det är ju klart att, först blev jag jätte, alltså jag… tänkte 
att gjorde han sådär på riktigt? Fan vad häftigt! Och det blir liksom min spontana reaktion, att… 
att åh vilken man, alltså det… det blir ju så [skratt] […] Så det är intressant att man, eller trots att 
jag egentligen… håller på och så att säga frigöra mig från min klassiska mansroll så blir det ändå 
så att jag, liksom, beundrar sånt där. 

 

Anders resonerar i sin berättelse en del kring hur han i vardagen identifierar och försöker 

ifrågasätta normer kring manlighet på olika sätt. I detta sammanhang tycks filmen Saving 

Private Ryan fungera som en bakgrund för funderingar kring genus och kring vilken påverkan 

kulturella föreställningar och bilder av manlighet kan ha. Men i Pers berättelse verkar filmen 

få en annan betydelse. Där placeras den i ett sammanhang av USA-glorifierande krigsfilmer 

som gör vinklade och snedvridna skildringar av historiska förlopp. Per efterlyser mer 

nyanserade krigsskildringar som även tar upp andra perspektiv. Dessutom kommer han bland 

annat in på de rasistiska värderingar som han menar finns i USA, samt kritiserar 

amerikanernas agerande i Irak och den roll av världspolis som han tycker att de tagit på sig. 

Filmen Saving Private Ryan tycks här associeras till maktojämlikheten som råder mellan 

människor på en global skala, samtidigt som dess funktion som meningslös underhållning 

poängteras.  

    I intervjupersonernas berättelser märks att de har något skilda förhållningssätt till och tar 

fasta på olika händelser och aspekter av filmen. Det belyser hur tittare kan ses som aktiva 

meningsskapare i mötet med filmen och att de förhandlar kring och ifrågasätter vad filmen 

förmedlar, utifrån sin specifika position (Ang 1996: 4). Vilken mening och betydelse filmen 

Saving Private Ryan verkligen får i intervjupersonernas individuella liv vet endast de själva. 

Men berättelserna belyser hur en film inte självklart kan antas vara betydelsefull för en tittare 

samt att en film kan sägas ha olika budskap, eller inget budskap alls, beroende på vem man 

frågar. Samtidigt bör inte heller filmens förmedlande och förstärkande av kulturella bilder 

underskattas. Trots att mening kan förhandlas och mottas i enlighet med tv-tittares specifika 

individuella position och liv, är detta inte något som i sig förändrar samhälleliga strukturer 

och normer utanför tv-tittandet. Att tittare kan ses som aktiva meningsskapare i mötet med en 

film, innebär inte heller att de automatiskt gör motstånd till vad filmen förmedlar eller skapar 

subversiv mening (Ang 1996: 8, 14). I intervjupersonernas samlade berättelser kring filmen 

kunde skönjas just en bild av hegemonisk maskulinitet samt hur denna upprätthålls. Olof 

menar att filmen Saving Private Ryan förstärker ”machoideal” i viss mån. Anders tar i sina 

resonemang upp hur han tänker sig att det är möjligt att man kan ta intryck av den 

hjältemodiga och dödsföraktande manligheten i filmkaraktärernas handlingar. Dessa tankar 
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visar å ena sidan på en medvetenhet om idealen som förmedlas, och därmed chanser att 

motsätta sig och förkasta dem. Men å andra sidan visar det också på hur idealen och deras 

funktion i den samhälleliga strukturen utanför filmens värld, i högsta grad existerar som 

något att förhålla sig till.  

 

 

AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Jag hade som syfte med denna undersökning att undersöka några unga mäns upplevelser av 

krigsfilmen Saving Private Ryan med fokus på maskulinitet. Metoden som användes var 

intervju, och de intervjutexter som skapades i samspel mellan intervjupersonerna och mig 

analyserades utifrån R. W. Connells teoretiska ramverk kring de hierarkiska relationerna 

mellan olika maskuliniteter. En annan teoretisk utgångspunkt var Ien Angs tankar kring 

mediepublik som aktiva meningsskapare. 

    En fråga jag ställde mig var vilka föreställningar om manlighet som kommer till uttryck i 

deras berättelser. I intervjupersonernas samlade berättelser målas det i stort upp en bild av 

maskulinitet som något kontrasterat till femininitet och homosexualitet. Manlighet innebär 

enligt den bilden styrka, handlingskraftighet, ledarförmåga och kontroll av känslor. Detta 

skulle kunna sägas vara en bild av hegemonisk maskulinitet, som är ett mönster av sociala 

praktiker vilka går ut på en underordning av femininitet och ett upprätthållande av det 

ojämlika maktförhållandet mellan könen. Vidare kunde det i intervjupersonernas berättelser 

kring filmen Saving Private Ryan skönjas hur olika maskuliniteter konstrueras i relation till 

varandra och placeras i en hierarki, där hegemonisk maskulinitet är den högst värderade som 

andra maskuliniteter mäts mot och underordnas eller inordnas i. Dessutom tas det i 

berättelserna fasta på och resoneras kring olika teman i filmen som belyser kopplingen 

mellan maskulinitet, krig och militär. I intervjupersonernas berättelser märks alltså hur en hel 

del föreställningar kring maskulinitet är i omlopp, även om de inte nödvändigtvis uttrycks 

specifikt som sådana. 

    Dock syns i de flesta av intervjupersonernas berättelser hur normer och ideal kring 

manlighet i stort placeras någon annanstans än i närheten av intervjupersonerna och inte sägs 

ha någon större betydelse för dem som individer. Här märks alltså en något avståndstagande 

hållning. Det kan å ena sidan ha att göra med svårigheten i att se hur föreställningar kring 

genus faktiskt genomsyrar vardagen eftersom de ofta är så inbäddade i vårt tänkande. Å andra 

sidan kan det ha att göra med att det manlighetsideal som intervjupersonerna målar upp inte 
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egentligen eftersträvas av dem själva, åtminstone inte medvetet. En av intervjupersonerna 

resonerade just kring hur han i vardagen försöker identifiera och ifrågasätta traditionella 

manlighetsideal och normer. 

    Vidare frågade jag mig hur intervjupersonerna ser på kopplingen mellan krig och 

manlighet. Berättelserna präglas överlag av ett avvisande av denna koppling. Krig ses som 

visserligen en företeelse där majoriteten inblandade är män, men inte som något manligt i sig. 

Även här märks alltså en avståndstagande hållning. Det tolkar jag delvis som ett möjligt 

uttryck för hur vårt svenska samhälle kanske inte är så invaderat av militära värden och ideal 

kring maskulinitet, åtminstone inte i den samhälleliga kontext där intervjupersonerna befinner 

sig. Men även detta kanske pekar på hur en manlighet som är kopplad till krig och våld inte 

är något som eftersträvas av intervjupersonerna själva. Samtidigt måste det hållas i minne att 

hegemonisk maskulinitet inte enbart kan förknippas med våld och uppenbar dominans. Det 

handlar även om hur rationalitet, vetenskap och teknologi framhålls som drivkrafter för 

samhällets utveckling och definieras som maskulina värden och arenor (Connell 1995: 164). 

    Intervjupersonernas berättelser kring manlighet och dess koppling till krig, måste dock ses 

i ljuset av intervjusituationen med dess specifika förutsättningar. Connell menar att 

maskulinitet och femininitet kan ses som genusprojekt: handlingar och sociala praktiker som 

ordnas utifrån genus (Connell 1995: 72). Detta implicerar hur genus är något som skapas och 

upprätthålls genom olika praktiker. Poststrukturalismen poängterar hur identitet är något som 

skapas och förändras i mötet med en mängd olika diskurser varje dag, och att det är en 

ständigt pågående och aldrig avslutad process. Genus ingår som en aspekt av identiteten (Ang 

& Hermes 1996: 119). Intervjusituationen kan alltså ses som en av alla situationer där 

genusidentitet skapas. Intervjupersonerna har i situationen att förhålla sig till mig, som 

feminist och student i genusvetenskap, samt till det faktum att vad de säger dokumenteras och 

kommer att analyseras. I och med mina frågor om manlighet konstrueras intervjupersonerna 

som män, i kombination med andra tillgängliga identiteter. Dessutom medför detta att jag 

konstrueras som kvinna, vilket märktes explicit i några av berättelserna; i resonemang kring 

manlighet och kvinnlighet sågs jag som representant för och med kunskap om kvinnlighet. 

Intervjupersonernas avvisande av normer och ideal kring manlighet och kvinnlighet som 

något begränsande i vardagen, möjliggör i intervjusituationen en syn på samhället här och nu 

som relativt jämställt. Det gör i sin tur att intervjupersonerna som män och jag som kvinna, 

kan ses som jämställda och inte som positionerade i en ojämlik maktstruktur. Även 

avståndstagandet till kopplingen mellan manlighet och krig kan ses som överensstämmande 

med detta. En jämställd manlighet utan anknytningar till våld kan genom denna hållning 
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konstrueras i intervjusituationen. En av intervjupersonerna poängterade också att han själv 

strävar efter att leva upp till en modern och jämställd mansbild.  

    Här bör dock påminnas om att intervjutexterna inte kan ses som heltäckande porträtt av 

intervjupersonerna. Vilken sorts maskulinitet som praktiseras i intervjupersonernas liv 

utanför intervjusituationen är inte frågan här. Resonemanget belyser istället hur genus skapas 

kontinuerligt i en mängd olika situationer varje dag. Intervjusituationen kan ses som en av 

dem, mötet med filmen Saving Private Ryan som en annan. 

    Jag frågade mig slutligen i inledningen vilken mening filmen Saving Private Ryan ges av 

intervjupersonerna. I deras berättelser kan skönjas olika möjligheter. Å ena sidan togs det upp 

hur att se på krigsfilm delvis utgör en chans att få förståelse för och inblick i en värld som de 

inte mött själva. Vidare verkade filmens uppfattade realistiska skildring av krigets brutalitet 

och skoningslöshet, den skräck och ångest som det gav upphov till hos soldaterna, ha gjort 

starkt intryck på de flesta. Dessutom resonerades det kring vissa händelsers och karaktärers 

trovärdighet, utifrån ett perspektiv där karaktärernas handlande jämfördes med de egna 

föreställda känslorna och tankarna i samma situation. Detta tolkar jag i enlighet med hur nöjet 

med konsumtion av populärkultur ligger i det känslomässiga engagemang och igenkänning 

som det kan ge. Vidare kan intervjupersonernas berättelser belysa hur genus skapas även i 

mötet med en film, precis som i andra vardagliga situationer. Marie Nordberg skriver om hur 

filmkaraktärer och deras handlande kan utgöra något att jämföra den egna identiteten med, att 

konstruera sin identitet i kontrast mot eller i enlighet med. Filmkaraktärer utgör exempel på 

manlighet, ifrån vilka vissa bitar tas efter och andra förkastas, beroende på hur gångbara de är 

i den egna lokala kontexten (Nordberg 1996: 55-57). I intervjupersonernas beskrivningar 

kunde filmkaraktärerna Upham och kapten Miller sägas symbolisera olika positioner i en 

hierarki mellan maskuliniteter. Intervjupersonernas resonerande kring dessa karaktärers 

trovärdighet och handlande kan därför tyda på hur olika versioner och delar av manlighet 

accepteras eller förkastas. I intervjupersonernas berättelser togs det dessutom upp hur filmen 

förmedlar machoideal, samt att dessa faktiskt kan tänkas göra intryck i någon mån. Även det 

visar på hur det förhandlas kring manlighet samt associeras till egna erfarenheter i mötet med 

filmen.  

    Å andra sidan uttrycktes också i intervjupersonernas berättelser hur filmen Saving Private 

Ryan kan ses som enbart underhållning utan att någon djupare substans eller mening 

eftersöks. Beroende på inställningen till filmen, kan budskap förhandlas kring eller helt 

förkastas, vilket belyser hur mediepublik kan ses som aktiva meningsskapare. En av 

intervjupersonerna menar att filmen Saving Private Ryan förmedlar hur krig är brutalt, 
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skoningslöst och inte handlar om hjältedåd, medan en annan kritiserar filmens snedvridna 

historieskildring och menar att den mest går ut på meningslöst underhållningsvåld. Det kan 

alltså inte tas för givet att en film alltid är meningsfull eller har någon större betydelse för en 

tittare. Att se på film togs upp som delvis mest ett sätt att koppla av och att umgås. Vad man 

vill ha ut av att se på en film varierar med vilken sorts film man ser och i vilket syfte. En av 

intervjupersonerna resonerade kring hur vissa filmer inte kräver så mycket uppmärksamhet 

och att man då kan sitta och prata. Vad filmen förmedlar kan kanske i en sådan situation få 

underordnad betydelse, då interaktionen med andra människor blir viktigare. Huruvida filmen 

Saving Private Ryan alltså verkligen förmedlar något betydelsefullt om manlighet till 

intervjupersonerna, om den förstärker machoideal, eller enbart fungerar som meningslös 

underhållning, är därför svårt att säga.  

    Jag tänker mig dock att det ena inte behöver utesluta det andra. Även i och med till synes 

trivial mediekonsumtion skapas genus, föreställningar kring manlighet och kvinnlighet (Ang 

& Hermes 1996: 122-123). Synen på identitet som något som ständigt konstrueras och 

rekonstrueras i en pågående process, där genus är en aspekt av identiteten, blir aktuell även 

här. I och med mediekonsumtion som ett vardagligt sätt att umgås med andra människor, kan 

filmtittande ses som en kollektiv och interaktiv social praktik (Ang & Hermes 1996: 126-

127). En av intervjupersonerna tog i resonemang kring manlighet och kvinnlighet upp hur 

killar brukar vilja se på krigsfilm och actionfilm medan tjejer hellre ser på romantiska filmer 

eller musikaler. Här syns det hur även filmpreferenser ordnas utifrån genus, vilket alltså blir 

något att förhålla sig till i konsumtionen av media. Vissa slags filmer är alltså antagligen mer 

socialt acceptabla för män att tycka om och att se på, och andra filmer för kvinnor. Man kan 

utifrån detta tänka sig att själva handlingen och bruket i sig att se på krigs- eller actionfilm är 

något som associeras med manlighet och som därför skapar genus. Vårt samhälle kan 

dessutom ses som präglat av en postmodern kultur, där valfrihet är en viktig diskurs som 

hänger ihop med det individuella skapandet av livsstil och identitet (Ang 1996: 13). I denna 

diskurs ingår även mediekonsumtionen i skapandet av livsstil, och valen man gör ses som 

viktiga då de kommunicerar något om ens identitet, där genus utgör en aspekt, till andra 

människor. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att genus inte alltid är den viktigaste 

aspekten. Även andra faktorer såsom till exempel klass eller etnicitet präglar individers 

upplevelser och sociala positioneringar, och vilken aspekt av identiteten som aktiveras beror 

på kontexten (Ang & Hermes 1996: 124). I intervjupersonernas berättelser märktes i enlighet 

med dessa tankar hur mötet med filmen Saving Private Ryan inte bara kunde fungera som en 
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utgångspunkt för resonemang kring manlighet, utan även som ett tillfälle för uttryckandet av 

politiska åsikter kring världsordningen, USA-glorifiering och rasism.  

    Sammanfattningsvis hoppas jag med denna undersökning kunna belysa hur olika diskurser 

och kulturella bilder kring manlighet och kvinnlighet präglar vår vardag på olika sätt. Både 

identitet och mening är något som skapas och omskapas, förhandlas kring eller förkastas, 

kontinuerligt i förhållande till kontexten vi befinner oss i. Föreställningar kring manlighet och 

kvinnlighet genomsyrar vårt handlande och agerande i olika situationer, även om vi ibland 

inte är medvetna om det. Men samtidigt kan inte allt vi gör reduceras till att enbart handla om 

genus, då vi som individer är så mycket mer komplexa och sammansatta.  

    Avslutningsvis vill jag nämna hur arbetet med denna undersökning varit väldigt givande 

och tankeväckande men också lite nedslående. Detta eftersom skapandet av intervju-

materialet, att få ta del av intervjupersonernas skilda funderingar och upplevelser, har varit så 

intressant och spännande, medan insikten om att alla dimensioner i intervjupersonernas 

berättelser inte är möjliga att ta upp i en undersökning med denna omfattning, har varit 

mindre rolig. Dock har jag i min analys försökt att se både till intervjupersonernas 

individuella funderingar och till helheten i det samlade intervjumaterialet. Nya frågor har 

också väckts. Exempelvis vore det intressant med mer ingående studier av hur olika 

maskuliniteter uttrycks på skilda sätt genom konsumerandet av populärkultur, eller hur olika 

former av maskulinitet kan konstrueras utav samma individ men i skilda kontexter.  

    Allra sist vill jag rikta ett stort tack till intervjupersonerna för att de varit villiga att ställa 

upp och dela med sig av sina tankar och åsikter; det har varit genuint tänkvärt, intressant och 

roligt.  
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BILAGA: Intervjuguide 

 

• Intervjupersonen 

Hur gammal är du, vilken är din sysselsättning? Var är du född och uppväxt? Vad skulle 

du säga att du har för klassbakgrund? Sexualitet, etnicitet? Politiska åsikter? Vad brukar 

du göra på fritiden?  

 

• Film  

Hur ofta ungefär ser du på film? Brukar du se film ensam eller med andra? Vilka slags 

filmer brukar du oftast vilja se/inte vilja se? Vad vill du ha ut av att se på film överlag? 

Varierar det beroende på typ av film? Vad tycker du om krigsfilm överlag?  

 

• Saving Private Ryan 

Vad minns du av första gången du såg filmen? Vad hade du för förväntningar, varför såg 

du just den? När och med vem såg du filmen nu? Spontana tankar kring filmen? Vad 

handlar filmen om, en kort beskrivning? Vad tycker du om den långa inledande 

krigsscenen? Vilka karaktärer minns du, vilka stack ut? Vad kände du för dem och deras 

handlande? Vad tänker du kring deras relation till varandra? Vad tänker du kring själva 

historien och karaktärernas handlingar, är det trovärdigt, förståeligt? Vilka händelser 

gjorde starkast intryck på dig? Vad tycker du att filmen har för budskap, vad säger den 

dig? 

 

• Maskulinitet/manlighet 

Vad är maskulinitet eller manlighet tycker du? Vad finns det för ideal kring manlighet? 

Hur förhåller du dig till dessa ideal? Syns det några normer eller ideal kring manlighet i 

filmen Saving Private Ryan? Relatera till karaktärerna och deras handlingar? 

 

• Krig och militär 

Hur tycker du att filmen skildrar krig? Är det trovärdigt? Hur tycker du att filmen skildrar 

militären/soldatlivet? Har du själv gjort lumpen/känner någon som gjort det? Känner du 

igen något kring det i filmen? Eftersom det nästan bara är män med i filmen och i kriget, 

tycker du att den säger nåt till dig som man? Har krig något att göra med manlighet?  

Är det något du vill ta upp som jag inte frågat om? 
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