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UNGA MÄNS TAL OM FERTILITET OCH REPRODUKTION1 
 

– en kritisk diskurspsykologisk analys 
 

Maja Berling 
 
Nio unga män djupintervjuades i syfte att studera på vilket sätt unga 
män som ännu inte vet om de är fertila talar om fertilitetens och 
reproduktionens betydelse för maskulinitetskonstruktioner, samt hur 
innehållet i deras maskulinitetskonstruktioner påverkas av diskurser 
kring fertilitet och reproduktion. Metoden var kritisk 
diskurspsykologisk analys som fokuserade på hur deltagarna 
använde språket för att konstruera maskulinitet. Intervjudeltagarna 
konstruerade maskulinitet på ett multidimensionellt och komplext 
sätt. De använde sig främst av ett distanserat språkbruk präglat av ett 
ideologiskt dilemma som handlade om pendlandet mellan att 
positionera sig som traditionellt kontra alternativt maskulin. 
Innehållet i konstruktionerna utgjordes av diskurser om betydelsen 
av impotens kontra infertilitet, reproduktion som prestation, att 
faderskap medför högre maskulinitetsstatus samt att reproduktion 
och maskulinitet står i relation till reproduktion och femininitet. 
Framtida forskning får avgöra om det alternativa maskulinitetsidealet 
verkligen kan sägas vara ett alternativ, och inte bara ytterligare ett 
sätt att vara hegemonisk på, samt om det kan ta över positionen som 
dominerande ideal i kulturen. 

 
I de allra flesta samhällen, kulturer och tider har människor delat in sig i två kategorier som 
har prioriterats före alla andra uppdelningar, nämligen enligt den biologiska skillnaden 
mellan man och kvinna. Kvinnor som grupp har i de allra flesta fall varit underordnade män 
som grupp (se t ex Hirdman, 1988). Detta är innebörden i den teori som kallas 
genussystemteorin eller genusordningen som hävdar att det i alla samhällen finns en 
grundläggande ordningsstruktur av kön som består av processer, fenomen, föreställningar 
och förväntningar på hur män och kvinnor ska bete sig som ger upphov till ett slags 
mönstereffekter, regelbundenheter eller normer som går att spåra i varje kultur (Hirdman, 
1988). Systemet har två ”logiker” eller principer – isärhållandets logik som manar till att 
manligt och kvinnligt inte bör blandas samt hierarkins logik, det vill säga att mannen är norm 
för det mänskliga (Hirdman, 1988). Genus definieras vanligtvis som den biologiska 
uppdelningen översatt till eller avspeglad i motsvarande kulturella skillnad mellan man och 
kvinna, det vi kallar manligt och kvinnligt (Connell, 2002). Med detta menar man att kvinnor 
och män beter sig, tänker och känner i enlighet med de egenskaper kulturen gemensamt enats 
om tillhör respektive kön, det vill säga skiljer sig åt även psykologiskt. I fortsättningen när 
ordföljden ”kvinnor och män” förekommer, skrivs de konsekvent så, i bokstavsordning. En 
sökning i Bonniers synonymordbok (Walter, 2000) visar dessa tillskrivna egenskaper på ett 
tydligt sätt – så här förefaller en av alla bilder på en kvinnlig kvinna respektive en manlig 
man konstrueras i Sverige idag: 

 
 

                                                 
1 Jag vill rikta ett stort tack alla deltagare som ställde upp och delade med sig av sina erfarenheter och tankar i 
intervjuerna. Ett stort och varmt tack vill jag också ge mina eminenta handledare Lars Jalmert och Hanna  
Kusterer vilkas stöd, kunskap och klarsynthet har varit en ovärderlig hjälp för mig under arbetets gång. 
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kvinnlig: feminin; damig; mjuk; moderlig; 
huslig; vek; öm; veklig; förvekligad; omanlig; feminiserad 
 
manlig: 1 av mankön el hankön; han-; manna-; maskulin; karl-; 
agnatisk; 2 manbar; viril; manhaftig; karlaktig; karlavulen; dristig; 
båld; modig; tapper; oförfärad 
 

 
Lägg särskilt märke till orden moderlig och omanlig som kvinnligt respektive modig och viril 
som manligt. Kvinnlig definieras ofta som motsatsen till manlig (Connell, 2002) och att vara 
kvinnlig är alltså, enligt de synonymer som finns tillgängliga samma sak som att vara mor – 
medan att vara far tydligen inte är samma sak som att vara manlig. Mannen, å sin sida, ska 
enligt detta språkbruk vara modig och viril, ofta i bemärkelsen sexuellt kapabel, för att kunna 
vara manlig. Synonymerna representerar tydligt de kulturella stereotyper om motsatta 
genuskategorier som florerar. Denna kulturella skillnad mellan kvinna och man har ofta setts 
som av naturen given (Connell, 2002). Kvinnan blir en ”riktig kvinna” genom att bete sig mer 
i enlighet med samhällets konstruktion av kvinnlighet, det vill säga vara omvårdande, passiv, 
ömsint och stå för reproduktion i den privata sfären. Mannen blir en ”riktig man” genom den 
konstruerade manligheten: med sin styrka och sina aktiva strategier ska han erövra den 
offentliga världen och stå för produktion (Connell, 2002). Detta sätt att definiera bygger på 
dikotomi, isärhållande, och kontrast, det vill säga att kvinnans sätt att bete sig, tänka och 
känna skiljer sig från och är motsatsen till mannens, och tvärtom (Hirdman, 1988). Inom den 
feministiska tanketraditionen kallas detta för särartstänkande, och har ofta en bred 
genomslagskraft hos människor eftersom det serverar relativt enkla lösningar på hur vi är och 
ska vara (se t ex Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Hyde (2005) talar om att det finns 
överväldigande bevis för mäns och kvinnors likheter, men att människor hellre väljer att tro 
på skillnader, eftersom de gör livet mer förutsägbart. 
 
Många genusteoretiker invänder dock starkt mot särartstänkandet som hävdar att kvinnor och 
män psykologiskt skiljer sig åt mer än de är lika (t ex Björk, 1996; Connell, 1996; Connell, 
2002; Edley & Wetherell, 1999; Hirdman, 1988; Hyde, 2005; Wetherell & Edley, 1999).  Det 
härstammar från biologins uppdelning mellan hane och hona, och är en uppdelning vi därför 
tar som naturlig och sann (Connell, 2002). I själva verket finns det inget stöd för 
skillnadshypotesen i psykologisk forskning (Hyde, 2005). Hyde (2005) har gjort en 
litteraturöversikt över 46 metaanalyser som har undersökt psykologiska genusolikheter. 
Sammantaget fann hon starkt stöd för en likhetshypotes, att kvinnor och män är mer lika än 
olika inom de allra flesta psykologiska variabler. Connells (2002) genusteori understryker 
denna likhetshypotes och menar att ett dikotomt synsätt på kvinnor och män inte för vår 
förståelse om genus framåt, utan leder oss in på en massa paradoxer. Han2 menar att vi bör 
tala om genusrelationer i stället för genusskillnader, och menar att genus framför allt handlar 
om de sociala relationer inom vilka individer och grupper agerar (Connell, 2002). Connells 
(2002) definition av genus undviker skillnadernas paradoxer och talar i stället om genus som 
att det handlar om ”hur samhället förhåller sig till människokroppen och vilka konsekvenser 
detta får både i vårt privatliv och för mänsklighetens framtid” (s. 22).  
 
Enligt den socialkonstruktionistiska tanketraditionen är det inte intressant att titta på 
genuskategorier som de ”är”, utan på det som händer när människor kommunicerar och 
speciellt på det språk de använder när de kommunicerar (Burr, 2003). Språkliga 
konstruktioner gör att vissa handlingar framstår som mer naturliga, till exempel att män sätter 

                                                 
2 Robert Connell heter numer Raewyn Connell och definierar sig som kvinna. I uppsatsen refereras hon dock till 
som man eftersom litteraturen skrevs när hon fortfarande definierade sig som man. 
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upp hyllor och kvinnor syr (Burr, 2003). Sådana sociala handlingar som kvinnor och män blir 
tilldelade genom att tillhöra de biologiska kategorierna kvinna och man är inte något som 
finns som nedärvda inre egenskaper hos män och kvinnor, resonerar man inom 
socialkonstruktionismen, utan något som individerna i högsta grad gör i social interaktion 
med varandra (West & Zimmerman, 1987). Detta ständiga ”görande” – eller konstruerande – 
av femininitet och maskulinitet genomsyrar varje aspekt av vardagsinteraktioner och 
producerar, reproducerar, bibehåller och legitimerar den sociala mening som beviljas av 
genus. Varje kvinna och man förväntas utföra handlingar, eller sociala praktiker, i enlighet 
med den könskategori de tillhör, och kvinnor och män kan inte undvika att göra genus om de 
vill att deras handlingar ska ses som förklarliga (West & Zimmerman, 1987). Att göra 
maskulinitet och femininitet förstärker ofta uppfattningen om att det finns essentiella 
skillnader mellan kvinnor och män, och därmed även till att behålla genussystemets över- och 
underordningsmekansimer (West & Zimmerman, 1987). Socialkonstruktionismen har i stället 
en anti-essentialistisk utgångspunkt i den bemärkelsen att man inte ser människan som att hon 
har en inre stabil och äkta essens som är på ett visst sätt oberoende av tid och rum. Våra 
konstruktioner av världen är således intimt förknippade med maktrelationer, eftersom det är 
våra konstruktioner som definierar vad olika personer ska och bör göra och hur de tillåts 
behandla andra (Burr, 2003). 
 
Genussystemet och dess ständigt ”genusgörande” människor har historiskt sett bidragit till en 
sämre position för kvinnor i samhället (se t ex Björk, 1996; Elvin-Nowak, 2003; Hirdman, 
1988). Men även män kan få betala ett högt pris för genusordningens normsystem (se t ex 
Connell, 1996; 2002; Courtenay, 2000; Donaldson, 1993; Riley, 2003). Inom den växande del 
av genusforskningen som kallas mansforskning problematiseras just mäns frigörelse från 
genusordningens strukturer. Det har hävdats att mannen likväl som kvinnan behöver 
emanciperas, eller frigöras, från traditionellt hämmande sätt att tänka och bete sig (se t ex 
Connell 1996; 2002). Att den sociala och historiska konstruktionen av maskulinitet – som ju 
är normen i samhället och det vi därför sällan uppmärksammar – ifrågasätts eller 
dekonstrueras och att det ifrågasättandet ger upphov till nya frågor är viktigt, menar flera 
maskulinitetsforskare (Connell, 1996; 2002; Courtenay, 2000; Edley, 2001; Riley, 2003). I 
den samhälleliga medierapporteringen och i dagliga samtal mellan människor kan man ofta 
förledas att tro att endast kvinnor skulle vinna på om samhället blev mer jämställt – och 
därmed att män skulle förlora och bli offer, eftersom de skulle förlora sin status och makt 
(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Mycket av den maskulinitetsforskning som gjorts visar 
dock på raka motsatsen – nämligen att den hierarkiska genusuppdelning och de stereotypa 
genusideal som råder även gör män som grupp till förlorare, eftersom ojämlika 
genusrelationer påverkar såväl kvinnors som mäns hälsa och välbefinnande negativt 
(Courtenay, 2000). Bland mycket annat lever män till exempel kortare och ådrar sig fler 
allvarliga sjukdomar än kvinnor (Courtenay, 2000).  
 
Det hegemoniska maskulinitetsidealet är ett begrepp som ofta används för att problematisera 
och förklara dels mäns systematiska överordning, men även hur också män kan förlora på 
genusordningens struktur (Connell, 1996; Courtenay, 2000; Edley & Wetherell, 1999; 
Seymour-Smith & Wetherell, 2006; Throshby & Gill, 2004). Det kan förklaras som den 
idealiserade formen av maskulinitet vid en given tid och plats eller det slags manlighet som 
för tillfället är mest gångbar och som de flesta män vill förknippas med (Elwin-Novak & 
Thomsson, 2003). Connell (1996) definierar idealet som ”det för tillfället accepterade svaret 
på frågan om patriarkatets legitimitet” (s. 101). Connell (1996) menar således att genom 
idealet garanteras mäns dominanta position och kvinnors underordnande. Det hegemoniska 
maskulinitetsidealet svävar som en för det mesta ouppnåelig uppsättning sociala normer och 
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ideal som det är möjligt för en man att aspirera på, men oftast inte fullständigt nå upp till. De 
allra flesta män kan inte personligen förkroppsliga idealet, men de stödjer det, regleras av det 
och använder det för att döma andra mäns uppförande. Connell (1996) argumenterar för att 
genusmakt reproduceras på ett förtryckande sätt eftersom män är delaktiga i den hegemoniska 
maskuliniteten. De beteenden och föreställningar som räknas till denna dominanta 
maskulinitetsform i västvärlden idag är ofta att en man ska förneka svaghet och sårbarhet, 
vara stark, självständig och oberoende, inte be om hjälp, uppträda kontrollerat – både fysiskt 
och emotionellt – eftersträva ett starkt och robust framträdande, visa fysisk dominans, vara 
förmögen att göra kvinnor gravida, fadra ett barn, samt ha ett aldrig sinande intresse för sex 
(Courtenay, 2000, Gannon, Glover & Abel, 2004). Varje man har i uppgift att förhålla sig till 
det hegemoniska idealet, vare sig de vill identifiera sig med det eller inte, eftersom det är 
ständigt närvarande när maskulinitet konstrueras. För att över huvud taget kunna aspirera på 
det hegemoniska maskulinitetsidealet bör man vara vit, heterosexuell och välbeställd, då 
dessa grupptillhörigheter också är hegemoniska sätt att vara en person på (Connell, 1996).  
 
Men det hegemoniska maskulinitetsidealet varierar över tid, plats och kultur (Connell, 1996). 
I Sverige ser det hegemoniska maskulinitetsidealet lite annorlunda ut än i anglosaxiska länder, 
där den mesta genusforskning bedrivits (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Här kan 
visserligen maskulinitet göras genom yrkesarbete och framgång, men kan också allt mer 
konstrueras genom ett engagerat faderskap och en strävan efter att leva jämställt med kvinnor 
(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Att göra maskulinitet i Sverige idag är dock fortfarande 
lika präglat av närvaron till det hegemoniska maskulinitetsidealet i mer traditionell mening 
som i resten av (den anglosaxiska) västvärlden. Svenska män måste fortfarande förhålla sig 
till idealet på något vis, antingen de anpassar sig efter det, delvis anpassar sig efter det eller 
avvisar det (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003).  
 
Såväl män som avviker från de dominerande maskulinitetsdefinitionerna som män som 
anpassar sig till dem kan dock bli lidande (Courtenay, 2000). Män som avviker från den 
dominerande maskulinitetsnormen kan till exempel vara homosexuella män eller män som 
uppträder enligt vad kulturen definierat som feminint, och därmed riskerar att bli utsatta för 
trakasserier. Men en anpassning till idealet genom till exempel machokulturen kan leda till 
överdrivet risktagande (när idealet manar till mod och tapperhet) och känslomässig isolering 
(när man fått lära sig att känslor är till för kvinnor, Connell, 2002). Connell (1996; 2002) har 
utifrån det hegemoniska maskulinitetsbegreppet dragit upp riktlinjerna för hur en genuskritisk 
maskulinitetsforskning kan se ut. Han talar om att man inte kan tala om ett patriarkat, eller en 
maskulinitet, som en förtryckande struktur som omfattar alla personer av manligt kön. I stället 
framhäver han att analysen blir mer levande och dynamisk om man utifrån olika diskurser 
studerar olika sorters maskuliniteter där några kan vara patriarkaliska eller hegemoniska, 
andra jämställda eller rebelliska. Han har således ett pluralistiskt synsätt. Att erkänna att det 
finns fler än en typ av maskulinitet är vidare bara ett steg i tänkandet, påpekar Connell (1996) 
– man måste också erkänna att det finns allians-, dominans- och underordningsrelationer 
mellan olika typer av maskuliniteter. Dessa relationer konstrueras genom sociala praktiker – 
det vill säga sociala handlingar som till exempel vardagligt språk – och dessa inkluderar vissa 
och exkluderar andra (Connell, 1996). Dominanta maskuliniteter underordnar marginaliserade 
maskuliniteter som har lägre status, till exempel homosexuella män och män från 
underklassen. Marginaliserade män försöker ofta kompensera sin underordnade ställning 
genom att trotsa hegemonisk maskulinitet och konstruera alternativa former av maskulinitet 
(Courtenay, 2000).  
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Ur ett kritiskt diskurspsykologiskt perspektiv, som baseras på socialkonstruktionistiska 
tankegångar, finns föreställningar om genus och den hegemoniska maskuliniteten 
sammanställda för oss genom kulturen i det som på engelska kallas vårt common sense. 
Common sense är den uppsättning normer, värderingar och ideal som vi människor kollektivt 
har lärt oss och använder oss av till vardags för att förstå händelser och fenomen omkring oss 
(Connell, 1996; Edley & Wetherell, 1999). Common sense kan definieras som att kulturen 
tilldelar oss en uppsättning färdiggjorda resurser med hjälp av vilka vi tänker och talar om 
världen, en typ av argument där vissa förståelser av världen blir hegemoniska och vinner över 
andra (Edley, 2001; Wetherell & Edley, 1999). Dessa vinnande argument är intränade och 
repeterade, och är de argument som vunnit störst kraft i common sense. De kan få hög status 
som ”fakta” och betraktas därför som mer sanna och naturliga än andra argument. Genom 
olika argument i common sense gör män olika maskulinitetsidentiteter, menar dessa kritiska 
diskurspsykologer (Edley, 2001; Wetherell & Edley, 1999). Nota bene: Common sense-
begreppet lånar sig inte gärna till den svenska översättningen ”sunt förnuft”, eftersom 
innebörden skiljer sig åt mellan begreppen, främst eftersom sunt förnuft inte antyder att det 
handlar om vårt gemensamma, kollektiva meningsskapande. Därför används fortsättningsvis 
den engelska termen.  
 
Inom diskurspsykologin ser man på språket, särskilt det språk som struktureras och 
organiseras med hjälp av common sense, som huvudämnet för undersökningar (Edley, 2001). 
Hur människor talar ger oss alltså ledtrådar till deras olika identiteter. Det 
diskurspsykologiska perspektivet på människors identitet i allmänhet och genusidentitet i 
synnerhet är att den inte är fast och oföränderlig utan kan sägas vara multipelt distribuerad, 
utspridd, och tillfällig (Jørgensen & Phillips, 2000). En diskurspsykolog menar att människors 
genusidentitet varken är något man föds till eller med tiden blir (Edley, 2001). 
Genusidentiteten är i stället relativt flytande och kan anpassa sig till de olika sociala 
omständigheter som människor befinner sig. Man har inte en identitet, utan många olika 
identiteter vid olika tillfällen och identiteter uppstår, omformas och förhandlas i sociala 
praktiker (Edley, 2001). Diskurspsykologin ser slutligen på identitet som något som aktivt 
åstadkoms genom social interaktion (Edley, 2001; Wetherell & Edley, 1999).  
 
Diskurspsykologins syn på identitet har vissa gemensamma beröringspunkter med queerteori. 
Queerteori kan kortfattat förklaras som ett antal olika perspektiv som innebär ett starkt 
ifrågasättande av den vita medelklassnorm som domineras av heterosexualitetsnormen, det 
vill säga en vägran att erkänna den heteronormativa sexualitetens anspråk på att vara naturlig, 
sann, självklar, nödvändig och ursprunglig (Kulick, 1996). Queerteoris syn på betydelse är, 
enligt Kulick (1996) att den alltid finns någon annanstans än där man söker den och den 
uppstår på grund av skillnader i ett system (Kulick, 1996). För att till exempel förstå 
betydelsen av ”man” måste man förstå betydelsen av ”kvinna”, där man betyder man just 
därför att det inte betyder kvinna. Betydelse uppstår också på grund av uppskjutningar, att 
man inte kan förstå vad en ”velourmjukis” är om man inte samtidigt förstår vad en 
”machoman” är – betydelsen av velourmjukis skjuts över till machoman. Men för att förstå 
vad machoman är måste man förstå ordet man, vilket gör att betydelsen hela tiden skjuts bort 
från det ord man försöker förstå till ett annat. Samma sak gäller för identiteter: de finns alltid 
någon annanstans än hos dem som säger sig ”ha” dem (Kulick, 1996). Kulick (1996) menar 
att queerforskare utgår från att identiteter är självuppfattningar som alltid betyder något i 
förhållande till något annat.  
 
När det kommer till hur män genom språket i common sense konstruerar maskulina 
identiteter upptäckte Wetherell och Edley (1999) i sin diskursanalys om unga män i 
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Storbritannien att männen som intervjuades engagerade sig i att åstadkomma många olika 
identitetspositioner på samma gång. Wetherell och Edley (1999) kallar detta för multipel 
positionering. Med detta menar de att kvinnor och män sällan positionerar sig som 
antingen/eller, trots viljan att vara konsekvent, utan att det finns en mängd olika, ofta 
motsägelsefulla, sätt att positionera sig på och därmed vara kvinna och man på (Wetherell & 
Edley, 1999). Deltagarna i studien hade ett intresse av att konstruera sig som normala, 
politiskt korrekta och inte i enlighet med hegemonisk maskulinitet. De beskrev sina 
uttalanden om det hegemoniska maskulinitetsidealet som generaliseringar och tyckte att det 
var stereotypt, artificiellt och overkligt. Detta stereotypa maskulinitetsideal skilde sig från det 
ideal som deltagarna ville tillhöra som handlade om att vara individuella, icke-
konformistiska, komplexa och verkliga. Deltagarna separerade sig själva från det som kan 
anses som hegemoniskt och dominerande. Men Wetherell och Edley (1999) är dock 
försiktiga med att dra för stora växlar ur jämställdhetssynpunkt på att männen i studien 
verkade se maskulinitetsidealet som en stereotyp karikatyr som tedde sig helt främmande för 
dem, eftersom de uppenbarligen kunde identifiera sig med det ibland. Författarna konstaterar, 
paradoxalt nog, att det mest effektiva sättet att vara hegemonisk på ibland är att demonstrera 
sin distans från idealet: att vara icke-hegemonisk! I enlighet med detta demonstrerade 
männen i deras studie sitt oberoende och sin självständighet från sociala krafter, något som 
emellertid också är ett hegemoniskt sätt att vara en person på i västvärlden. De olika kraven 
på hur man kan vara en man är således i konflikt, och orsakar därför ideologiska dilemman. 
Dilemmat yttrar sig i att common sense upplevs som att det inte helt hänger samman – vilket 
det i själva verket sällan gör – och man motsäger sig själv (Wetherell & Edley, 1999). 
Maskulinitet framstod som en personlig sak, en fråga om hur man väljer att definiera det. 
Men det förelåg ingen enkel dikotomi mellan hegemoniska eller icke-hegemoniska 
positioner, utan en komplex genusproduktion rådde i mäns språk. Vi börjar här närma oss en 
mer komplex och mångfacetterad syn på vad olika hegemoniska maskuliniteter är och kan 
vara.  

 
Wetherell och Edley (1999) har framfört kritik mot Connells (1996) modell av det 
hegemoniska maskulinitetsidealet. De menar att Connells modell – trots sin pluralism och 
flexibilitet när det gäller maskuliniteter – delvis är statisk i analysen av själva det 
hegemoniska idealet. De håller med honom om idén att mäns sociala uppförande regleras av 
ett kollektivt common sense som till största delen tas för givet, samt att idealet är ett manligt 
privilegium som män vanligtvis investerar mycket i. Samtidigt accepterar de inte att det 
hegemoniska maskulinitetsidealet bara är en uppsättning av härskande idéer, oftast 
machomaskulinitet. I stället hävdar de att det även finns en mängd olika hegemoniska 
maskuliniteter i människors common sense. Common sense är vidare komplext, 
motsägelsefullt och fullt av konkurrerande ideal (Wetherell & Edley, 1999). Om man tar 
hänsyn till att det finns fler uppsättningar av även det hegemoniska maskulinitetsidealet kan 
man lägga märke till konstruktioner som utmålas som icke-hegemoniska men som vid 
närmare blick likväl reproducerar idealet likt männen i deras studie, menar Wetherell och 
Edley (1999). På ytan kan en man inte aspirera på den hegemoniska positionen genom att 
sätta sig i opposition mot den. Till exempel kan han markera att han kan gråta eller sy när han 
vill, det vill säga sociala praktiker som traditionellt förknippas med femininitet, och därmed 
demonstrera sin självständighet från idealet och kollektivet. Han blir en oberoende man som 
känner sig själv och ser igenom sociala förväntningar. Men i samma handling ”köper mannen 
sig tillbaka” in i det hegemoniska idealet eftersom han demonstrerar självständighet och 
oberoende, traditionellt hegemoniska västerländska ideal (Wetherell & Edley, 1999). Dessa 
olika hegemoniska ideal står i konflikt med varandra och kan potentiellt leda till ideologiska 
dilemman (Wetherell & Edley, 1999). Författarna menar ingalunda med detta att det är 
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betydelselöst om män vill blir mer jämställda eftersom de bara, direkt eller indirekt, finner 
nya sätt att delta i hegemonin. De menar i stället att en analys av hegemonisk maskulinitet blir 
mer användbar om man undviker att dela in män i antingen delaktiga eller motståndare, utan 
snarare vara öppen för att de kan vara båda delarna på samma gång. Denna vidgade syn på 
det hegemoniska maskulinitetsbegreppet utgår jag från i denna studie. 
 
Man kan få kunskap om det hegemoniska maskulinitetsidealet genom att titta på de hot som 
riktas mot det i form av underordnade maskulinitetsideal. Traditionella exempel är 
homosexualitet eller transsexualitet, vilka utmanar normen (Connell, 1996). Ett växande 
forskningsområde indikerar även att manlig infertilitet utgör ett uppenbart hot mot det 
hegemoniska maskulinitetsidealet (Gannon et al., 2004; Nachtigall, Becker & Wozny, 1992; 
Throshby & Gill, 2004). För både kvinnor och män är den egna fertiliteten och 
reproduktionsförmågan intimt förknippad med könsidentitet, självkänsla, sexuell funktion och 
kroppsuppfattning (Lalos, 2000). Att kunna fortplanta sig, föda och uppfostra ett barn är något 
som ofta tas för givet och anses av merparten kvinnor och män som det allra viktigaste och 
mest självklara som sker under en livstid (Lalos, 2000; McQuillian, Greil, White & Jacob, 
2003) Det ingår i kulturella, sociala och religiösa normer att reproducera sig och fenomenet 
omges ofta av kraftfulla kollektiva påtryckningar på individen (Lalos, 2000). Dess motsats, 
ofrivillig barnlöshet, kan ofta innebära en chock för de individer som drabbas (Lalos, 2000; 
McQuillian et al., 2003). När någon del inte fungerar i denna process, till exempel om en man 
visar sig ha infertilitets- eller impotensproblem, kan det vara upprinnelsen till en lång, 
mödosam och stigmatiserande process för den som blir drabbad (Gannon et al., 2004).  
 
Livstidsprevalensen för infertilitet, det vill säga risken att någon gång under en livstid drabbas 
av någon form av infertilitetsproblem, är mellan 17 och 26 procent i den industrialiserade 
världen. Mörkertalet är stort eftersom man uppskattar att endast cirka hälften av alla som 
drabbas uppsöker medicinsk behandling (Schmidt, 2006). Ofrivillig barnlöshet är den mer 
sociala upplevelsen av infertilitet. Det är kombinationen av infertilitet och ofrivillig 
barnlöshet som är den största stressfaktorn, inte var och en för sig (McQuillian et al., 2003). 
Uppskattningsvis en sjättedel av alla svenska par drabbas av ofrivillig barnlöshet (Lalos, 
2000). Det är således ett problem som drabbar ett stort antal människor. Många kvinnor och 
män som inte kan få barn upplever en så kallad infertilitetskris, som ofta kan vara extremt 
utdragen i sina olika stadier och ibland bli kronisk, eftersom de drabbade hela tiden pendlar 
mellan hopp och förtvivlan samt upplever känslor av sorg, ilska, skuld, avundsjuka, 
grundläggande förlust och depression (Lalos, 2000; Schmidt, 2006; Throshby & Gill, 2004). 
Forskare talar om att infertilitet och dess behandling kan vara en förödande erfarenhet som 
kan mynna ut i problem med interpersonella relationer, självkänsla, stress och perioder av 
existentiell kris (se t ex Greil, 1997; Greil, Leitko & Porter, 1988; Lalos, 2000; Schmidt, 
2006). Lalos (2000) påpekar att infertilitet således inte bara har en biologisk innebörd för de 
drabbade, utan att betydande sociala, psykologiska och sexuella problem kan följa.  
 
En litteraturöversikt över forskningsfältet som gjordes av Greil (1997) pekar på att kvinnor 
drabbas hårdare än män av infertilitet. De är oftare deprimerade, rapporterar lägre livskvalitet, 
skuldbelägger sig själva mer för problemen och har svårare att acceptera barnlösheten. Många 
av dessa problem kan förmodligen kopplas till att fertilitet traditionellt har kopplats ihop med 
femininitet och kvinnor (Carmeli & Birenbaum-Carmeli, 1994; Lalos, 2000; Throshby & Gill, 
2004). En vanlig föreställning som florerar i vår kultur är att till syvende och sist, efter alla 
krav på jämställdhet och karriärsresor, önskar kvinnor reproducera sig i högre grad än män 
(Carmeli & Birenbaum-Carmeli, 1994; Lalos, 2000; Throshby & Gill, 2004). Det ses som 
naturligt och ofrånkomligt. Hegemonisk femininitet associeras först och främst med 
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mödrande, fertilitet, reproduktion och graviditet, vilket är väldokumenterat i feministisk 
forskning (se t ex Björk, 1996; Carmeli & Birenbaum-Carmeli, 1994; Connell, 1996; Connell, 
2002; Elvin-Nowak & Thomsson, 2003; Throshby & Gill, 2004). I den medicinska världen 
syns ofta exempel på detta, till exempel genom att kvinnan i ett par oftast tar på sig ansvaret 
för preventivmedel. Hon tar ofta även primärt på sig ansvaret för ett pars infertilitet, och det 
var inte förrän på 1950-talet som män började efterfrågas vid fertilitetsutredningar, eftersom 
man inte ens trodde att en man kunde vara infertil (Lalos, 2000, Martin, 1991). Numera vet 
man att infertilitetsproblem ungefär till en tredjedel beror på kvinnor, en tredjedel på män, och 
en tredjedel på paret tillsammans (Sandlow, 2000). Det finns en utbredd acceptans av 
föreställningen att kvinnors kroppar är mer utsatta för fertilitetsrisker och att de är mer villiga 
än män att få barn (Carmeli & Birenbaum-Carmeli, 1994). 
 
En något annorlunda bild ger Gannon och hans medarbetare (2004). I en diskursanalys om 
medias larmrapportering kring mäns sjunkande spermieantal under 1990-talet fann de att 
ofrivilligt barnlösa män upplever ett starkt socialt stigma, om än inte depression i lika stor 
utsträckning som kvinnorna, eftersom fertilitet, virilitet, potens och den kulturella 
föreställningen om maskulinitet ofta är intimt förknippade. De fann vidare att de språkliga 
resurser som omgav detta stigma var oerhört smala och begränsade till maskulint stereotypa 
referenspunkter. Språket var vidare distanserat. En konsekvens av detta var, resonerade de, att 
män saknade språkliga redskap att konstruera sig som män samt att konstruera sitt förhållande 
till sina kroppar. Glover, Abel och Gannon (1998) fann att män blev mer ångestfyllda än 
deprimerade av infertilitetsproblem. De menar att detta beror på att män upplever problemen 
mer som ett hot (och vill försvara sig mot detta hot), än kvinnor vilka mer upplever en förlust 
som de sörjer.  
 
Ytterligare en föreställning om män och infertilitet är att en man som inte kan bli biologisk far 
saknar en definierande komponent av sin manlighet – han är inte en ”riktig man”, vilket kan 
leda till känslor av förödmjukelse och otillräcklighet hos många drabbade män (Throshby & 
Gill, 2004). Throshby och Gill (2004) redovisar även i sin forskning om maskulinitet och 
infertilitet att män inte tenderar att prata om vare sig relationsproblem, emotionella problem 
eller reproduktionsfrågor med sin omgivning. Denna tystnad bekräftar antagandet om att 
fertilitetsproblemen ligger hos kvinnan, menar författarna, eftersom den låter påskina att män 
inte drabbas lika hårt. 
 
Nachtigall och hans medarbetare (1992) intervjuade infertila män och pekar på att de 
stigmatiserande känslorna verkar ha koppling till att maskulinitet och den sexuella förmågan 
till reproduktion är så starkt förknippade, det vill säga att potens/impotens och 
fertilitet/infertilitet ofta sammanblandas och tros vara samma sak. I vardagslivet kan en sådan 
sammanblandning ha konsekvenser för infertila män. Att vara far till sitt eget barn ses 
nämligen, enligt Gannon et al. (2004), som ett bevis på maskulinitet och motsatsen därför som 
ett maskulinitetsmisslyckande. I Throshbys och Gills (2004) forskning synliggörs även de 
hårda reaktioner män som har svårt att få barn med sin partner kan få från sin manliga 
bekantskapkrets. De utsätts för tanklösa och sårande skämt om att de inte kan befrukta sin 
kvinna. Det finns således indikationer på att infertilitet (och impotens, sammanblandat eller 
ej) utgör ett hot mot det hegemoniska maskulinitetsidealet på olika sätt.  
 
Även i den medicinska världens syn på den reproduktiva processen smyger sig hegemoniska 
maskulinitetsideal in. Martin (1991) har dokumenterat att den medicinska vetenskapsvärlden 
länge karaktäriserade ägget som en passiv mottagare och spermien som en heroisk krigare i 
enlighet med den traditionella hegemoniska maskuliniteten i fertilitetsprocessen. Det togs för 
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givet att anormala spermier (det vill säga spermier som inte är starka och friska krigare) inte 
kunde befrukta ett ägg, och att det således var kvinnans skuld om fostret skadades på något 
vis (Daniels, 1997). Senare års forskning har dock motbevisat detta, och numer vet man att 
även defekta spermier kan bilda foster (Daniels, 1997). Män som är äldre, utsatta för skadliga 
ämnen i sitt arbete, röker marijuana och/eller konsumerar alkohol har associerats med större 
risker att få barn med som föds med missbildningar (Daniels, 1997). Samtidigt lever 
föreställningarna kvar om att det är kvinnans ålder, livsstil och genetik som är 
huvudorsakerna till fostrets hälsa och ohälsa. Daniels (1997) teoretiserar att det beror på att 
moder-foster-relationen är så tydlig, direkt och omöjlig att ifrågasätta. Fader-foster-relationen 
däremot präglas av distans, eftersom länken mellan fadern och fostret alltid måste gå genom 
kvinnans kropp. Detta pekar på vikten av att studera språkbruket gällande fertilitetsprocessen, 
eftersom det kan blottlägga resonemang kring biologiska funktioner som inte blivit klarlagda 
genom medicinsk och biologisk forskning. 

Diskursanalytiska begrepp  

En diskurs kan definieras som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, ofta i form av 
motsägelsefulla och fragmentariska normer och modeller, som dirigerar vårt beteende och 
tillåter dess rättfärdigande (Weatherall, 2002). En diskurs kan även definieras som språk 
(Edley, 2001). Hur man ”gör” eller konstruerar till exempel attityder, minnen och känslor 
beror på det språk man använder sig av. Diskursanalys är i grunden ett 
socialkonstruktionistiskt sätt att tillgodogöra sig kunskap (Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
Diskursanalys är ett paraplybegrepp för en rad olika analytiska traditioner, mer eller mindre 
distinkta. De fem mest grundläggande traditionerna är diskurspsykologi (eller diskursiv 
psykologi), kritisk diskursanalys, konversationsanalys, sociolingvistik samt Foucauldiansk 
analys (Wetherell, Taylor & Yates, 2001). Den gemensamma nämnaren för alla dessa 
traditioner är att de sätter människors språk och tal i centrum för forskningen. Det diskursiva 
synsättet handlar om att frångå idén om språk som endast ett representationssystem. Det 
betyder att språkets kategorier inte bara reflekterar världen utan också i hög grad skapar den. 
Ett diskursivt synsätt på genus handlar således om att genus inte bara reflekteras i språket som 
något som existerar i verkligheten, utan själva fenomenet genus skapas av det språk som 
används för att hänvisa till det (Weatherall, 2002). Diskurspsykologin, i sin tur, är intresserad 
av vad människor gör med språket, det vill säga hur diskurser används i socialt samspel, för 
att skapa till exempel emotioner, minnen, identitet och attribution. Den diskurspsykologiska 
traditionen är också ett komplext forskningsfält med multipla idéer och argument som ibland 
motsäger varandra. Tidigare har psykologisk forskning ofta sett språket som en resurs som 
ger ledtrådar till hur människor tänker eller beter sig. Som nämndes inledningsvis ser 
diskurspsykologer emellertid på språket i common sense som huvudämnet för undersökningen 
(Edley, 2001).  
 
Nedan följer en beskrivning av den metodologiska undergrupp som föreliggande studie 
använder sig av, nämligen kritisk diskurspsykologi (Edley, 2001; Edley & Wetherell, 1999; 
Wetherell & Edley, 1999). Ett av de centrala målen är att titta på hur människor konstruerar 
olika versioner av världen (inklusive sig själva) medan de rör sig mellan och interagerar i 
olika sammanhang (Edley, 2001). Man studerar common sense-begreppet och dess inverkan 
på sociala praktiker. Edley och Wetherell (1999) betonar dock att kritisk diskurspsykologi 
inte innefattar att den sociala världen, eller common sense, skapas på nytt vid varje 
konversation. Vissa diskurser blir stadigare och mer övertygande än andra, både på en 
individuell och på en kulturell nivå. De blir ett slags vinnande argument, precis som till 
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exempel hegemonisk maskulinitet. Edley och Wetherell (1999) menar att människor både är 
producenter och produkter av diskurser, de är språkets mästare och slavar. 
 
Det råder brist på empirisk forskning kring de förhandlingsprocesser i common sense som 
konstruerar kulturellt värderade maskuliniteter (Riley, 2003). Litteraturen är särskilt 
begränsad vad gäller forskning på de män som är vita, heterosexuella och tillhör medelklassen 
(Donaldson, 1993). Dessutom har jag inte kunnat hitta en enda forskningsrapport som 
undersöker hur fertilitets- och reproduktionsdiskurser i common sense påverkar 
maskulinitetskonstruktioner. Därför är det intressant att titta på hur common sense kring 
fertilitet och reproduktion skapas, rättfärdigas och byggs upp genom språket hos unga män 
som, åtminstone till genus, klass och etnicitet, tillhör det hegemoniska maskulinitetsidealet i 
västerländsk mening. Man kan vidare fråga sig hur maskulinitetskonstruktionerna skapas och 
ser ut hos män från den gruppen i det land som återkommande rankats som världens mest 
jämställda land, nämligen Sverige (se t ex Lopez-Claros & Zahidi, 2005; Hausmann, Tyson & 
Zahidi, 2006). I vilken utsträckning ingår fertilitets- och reproduktionsfunderingar i dessa 
mäns tolkningsrepertoarer? Hur ser innehållet i mäns tal ut och hur används språket av 
männen för att skapa en sammanhängande identitet? Vilka språkliga verktyg använder en man 
när man talar om detta fenomen som många ofta ser som det mest självklara i livet, det som 
bara ska fungera den dagen man själv väljer att skaffa barn?  
 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var således att studera på vilket sätt unga män som ännu inte 
vet om de är fertila (det vill säga att de inte har fått någon typ av fertilitetsbevis) talar om 
fertilitetens och reproduktionens betydelse för maskulinitetskonstruktioner, samt hur 
innehållet i deras maskulinitetskonstruktioner påverkas av diskurser kring fertilitet och 
reproduktion. 
 
 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

I mitt ursprungliga syfte ville jag veta hur den maskulina identiteten konstrueras av infertila 
män som fått konstaterat att deras infertilitet var orsaken till att parets ofrivilliga barnlöshet. 
Dessvärre var det ytterst få som hörde av sig. Två intervjuer genomfördes utifrån detta syfte, 
varav en fick uteslutas. Svårigheterna med rekryteringen gjorde att jag under arbetets gång 
fick byta perspektiv, syfte och särskilt urvalsgrupp. En diskurs som florerade i min första 
intervju med den enda infertile man som medverkade handlade om att han tyckte sig ha en 
helt annan syn på hur infertilitet påverkar maskulinitetsidentiteten innan han själv fick 
konstaterat att han var infertil. Den informationen bidrog till att jag fick upp intresset för hur 
män som ännu inte vet om de är fertila talar om infertilitet och reproduktion. Jag använde mig 
således av denna enda intervju som bakgrundsmaterial, och breddande av min förståelse för 
vilka diskurser som kan tänkas florera kring reproduktion och fertilitet, och bytte urvalsgrupp 
till unga män under 32 år som ännu inte fått något bevis på sin fertilitet. Jag valde just åldern 
32 eftersom medelåldern för förstagångspappor i Sverige år 2004 var 31,5 år (SCB, 2004), 
och för att få något slags mått på att det handlar om unga män som, rent statistiskt åtminstone, 
ännu inte börjat fundera på att försöka skaffa barn, eller ens känt en social press.  
 
Tio deltagare som omfattades av det nya syftet rekryterades via Psykologiska institutionens 
mailinglista. Urvalskriterierna var att de skulle vara under 32 år, att de ännu inte blivit fäder, 
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vara heterosexuella samt att de inte hade fått något bevis på sin fertilitet. Ett exempel på ett 
sådant bevis är att ha genomgått en abort eller ett missfall, eller genom någon medicinsk 
utredning fått reda på om de var fertila eller inte. Deltagarna valdes ut så att åldersspridningen 
blev så stor som möjligt. De var mellan 21 och 30 år. En person var av utländsk härkomst, 
resten hade svenskt ursprung. Samtliga deltagare studerade någon form av psykologi 
(grundkurs, påbyggnadskurs eller psykologlinjen), på hel- eller deltid vid Stockholms 
universitet.  Vissa studerade parallellt eller hade studerat på andra utbildningar, till exempel 
teknik och biologi. En intervju uteslöts eftersom den personen vid intervjuns början uppgav 
att han fått ett positivt besked om sin fertilitet. Således var det slutgiltiga antalet deltagare i 
studien nio.  

Datainsamling 

Ansatsen i studien var kvalitativ kritisk diskurspsykologisk analys och data samlades in med 
hjälp av semistrukturerade djupintervjuer. En intervjuguide finns bifogad (se Bilaga 1). Den 
konstruerades utifrån ovan beskrivna teoretiska och empiriska utgångspunkter. Fokus i 
intervjuguiden låg på att titta på motsatsen till fertilitet, det vill säga infertilitet, eftersom det 
antogs kunna generera svar som kunde ge en fingervisning om fertilitets- och 
reproduktionsaspekternas påverkan (jfr Kulick, 1996) . Deltagarna intervjuades enskilt i 
Psykologiska institutionens lokaler under februari och mars 2007. Intervjuerna varade mellan 
45 och 60 minuter och spelades in på en mobiltelefon med diktafonfunktion, med den 
intervjuades tillåtelse. Alla medverkande fick information om undersökningens syfte, att 
deltagande var frivilligt, att namn, information och åsikter som gavs skyddades så att 
uppgiftslämnaren inte kan identifieras samt hur de kan ta del av den färdiga rapporten. 
Samtliga gav sitt informerade samtycke till deltagandet.  
 
Jag som genomförde intervjuerna är en ung, vit medelklasskvinna på 26 år som alldeles snart 
är färdig med psykologutbildningen. Jag hade inga barn vid tidpunkten för intervjuerna, men 
fick under analysarbetets gång reda på att jag är gravid. Jag lever i ett heterosexuellt 
förhållande. Jag har mer eller mindre liknande bakgrund vad gäller åldersgrupp, etnicitet, 
nationalitet, sexualitet, klass och utbildningsnivå som deltagarna, men min genusbakgrund 
skiljer naturligtvis mig från dem. De personliga erfarenheter och tankar jag präglas av 
påverkar naturligtvis vilka diskursiva ramverk som är synliga i mitt språk, och kan ha haft en 
hämmande eller normativ effekt på deltagarna. Jag har i studien dock också försökt använda 
mig av min position på ett konstruktivt sätt för att analysera interaktionen med mina deltagare 
– jag ser den som en tillgång i mitt analytiska och tolkande arbete.  
 
Intervjun som sådan är naturligtvis en alldeles speciell diskursiv situation där intervjuarens 
egen diskurs och konstruktion av ämnena influerar den specifika situationen (jämför Edley & 
Wetherell, 1999). Intervjuerna gränsar mer åt öppen konversationsstil än åt strikt struktur. 
Ibland har intervjupersonen och jag öppet diskuterat olika företeelser, så att det inte har varit 
jag som varit i den traditionella intervjurollen. Min intervjustil har främst varit präglad av ett 
så kallat  ”back-channel”-beteende, det vill säga att genom många ”mmm” och ”hmm” samt 
följdfrågor och pauser uppmuntra deltagarna att utveckla sina svar. Trots detta har 
intervjuerna ibland hamnat närmare konversation än intervju. 

Analys 

Efter varje intervju skrev jag ner reflektioner som berörde mina intryck, fördomar och 
upplevelser av interaktionen. Varje intervju lyssnades sedan igenom och transkriberades så 
noggrant som möjligt, med både intervjuarens och deltagarens tal nedskrivna. Såväl ord som 
pauser, suckar och betoningar nedtecknades (se Bilaga 2 för en transkriberingsguide). Varje 
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mening lyssnades igenom minst två gånger för att få med alla delar. Eftersom språket spelar 
en central roll när det gäller alla former av diskursanalys, fokuserade analysen på hur språket 
användes, vilken information som kommunicerades – både implicit och explicit – samt vilka 
tolkningsrepertoarer informanterna använde sig av.  
 
När transkriberingen hade avslutats började jag med att noggrant läsa igenom alla utskrifter. 
Efter genomläsningen började jag, relativt förutsättningslöst, sortera materialet och leta efter 
intressanta nyckelord, passager och teman i deltagarnas tal, som kunde tänkas vara intressanta 
i en vidare analys. Dessa teman sorterades in i ett Excel-dokument, utifrån vilka 
intervjupersoner som hade berört respektive tema. Sorteringen tema/person gjordes för att 
kunna hitta en mättnad i materialet, det vill säga att det var ett tema som berördes av många. 
Några teman kunde sorteras in utifrån kända begrepp och kategorier från tidigare forskning. 
Till exempel kunde jag identifiera ”icke-agens i normproduktionen” (Riley 2003), det vill 
säga att man använder sig av språket för att hävda att saker och ting bara är på ett visst vis av 
”naturen” eller historien. Andra teman benämndes utifrån vad temat faktiskt innehöll (t ex 
”Viktigare för kvinnor att bära barn än för män att kunna producera barn”, eller 
”Individualism över kollektivism - skaffa barn är ett individuellt ställningstagande”). Därefter 
samlades utdrag ur intervjuerna ihop som belyste detta tema. Detta gjordes genom att jag 
infogade en markör efter varje intressant passage som indikerade vilket tema det tillhörde. 
 
Jag använde mig sedan av tre diskurspsykologiska verktyg för att analysera intervjuerna; 
tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman och subjektspositioner. Nedan följer en kort 
beskrivning av dessa verktyg. 

 Tolkningsrepertoarer. Tolkningsrepertoarer är generella mönster i talet som erbjuder 
talaren en stor spännvidd av olika retoriska möjligheter. Edley (2001) beskriver dem som en 
uppsättning relativt sammanhängande sätt att tala om ting och händelser i världen – en sorts 
konversationens byggstenar. De är offentliga och allmängiltiga eftersom de representerar 
common sense och utgör en grund för allmän kulturell och social förståelse. De har således 
även sina rötter i vår historia. När folk talar eller tänker kring fenomen gör de det i termer 
som historien redan har gjort tillgängliga. Mycket är upprepning eller repetition. Potter och 
Wetherell (1987, refererade i Wetherell et. al., 2001) definierar dem som ett slags 
internaliserade uppslagsverk av termer och metaforer som man använder sig av för att 
utvärdera handlingar och händelser. För att få kunskap om något kan man använda sig av 
allmänna uppslagsverk som finns på offentliga bibliotek. På samma sätt, menar Potter och 
Wetherell (1987, refererade i Wetherell et. al., 2001), använder man sig av sina egna 
uppslagsverk, i common sense, för att tolka, skapa och förhandla världen omkring sig. Genom 
att exempelvis titta på vilka olika sätt som människor talar om män och maskuliniteter, kan 
man börja förstå vilka begränsningar som finns för hur man konstruerar sig själv och andra – 
vad som är möjligt respektive omöjligt att säga om män. Tolkningsrepertoarer är således ett 
slags lingvistiska redskap som rättfärdigar åsikter och gör dem trovärdiga. Till exempel kan 
tolkningsrepertoaren ”kvinnor och män är två helt skilda varelser” rättfärdigas med en 
hänvisning till biologiska könsskillnader, naturen eller dylikt.  
 
 Ideologiska dilemman. En ideologi betraktas oftast populärt som en sammanhängande 
och integrerad uppsättning av idéer, som alla pekar åt samma håll och tillsammans utgör en 
större helhet. Enligt Edley (2001) kan dessa intellektuella ideologier helt särskiljas från en 
annan typ av ideologier, levda ideologier. De levda ideologierna utgörs av föreställningar, 
värderingar och handlingar inom en given kultur och kan sägas vara samma sak som kulturens 
common sense. De senare är motsatsen till de förra, de är osammanhängande, fragmenterade 
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och motsägelsefulla, och har således en dilemmatisk natur (Edley, 2001). Till exempel kan de 
säga oss att ”tillsammans är vi starka” medan de samtidigt varnar om att ”för många kockar 
förstör soppan”, ”alla människor är olika och unika” medan det informerar oss om att ”ingen 
är bättre eller sämre än någon annan” eller ”ropa inte hej förrän du är över bäcken” på samma 
gång som du inte ska ”gå över ån efter vatten”. Var för sig är de enskilda uppmaningarna 
retoriskt robusta vinnande argument (eller tolkningsrepertoarer) som har klarat sig genom 
historien men tillsammans med sin motsats förlorar de retorisk kraft. Det ideologiska 
dilemmat uppstår alltså när en människa slits mellan två tolkningsrepertoarer som talar om 
samma sak, fast med diametralt olika slutsatser (Edley, 2001). Common sense innehåller 
således fröna till sin egen negation, och detta kan skapa förvirring i en befolkning som den 
västerländska som ända sedan upplysningstiden varit upptagna med att verka 
sammanhängande och trovärdiga i sina åsikter. Om man studerar ideologiska dilemman kan 
man dock se att de är rika och flexibla resurser för social interaktion och vardagsförnuft 
(Edley, 2001).  
 
 Subjektspositioner. Subjektspositioner definieras av Edley (2001) som platser eller 
belägenheter inom en konversation. Subjektspositioner representerar de olika identiteter hos 
en människa som blir relevanta genom specifika sätt att tala (om jag t ex säger ”jag är en ung 
kvinna” så är det min identitet för tillfället). Eftersom dessa sätt att tala förändras både inom 
och mellan olika konversationer, när olika tolkningsrepertoarer används, så förändras även 
talarnas identitet i viss grad. Ideologier konstruerar subjekt genom att dra in människor i olika 
positioner eller identiteter. Det betyder att vi måste förhålla oss till dessa ideologier hela tiden, 
och ta ställning till hur vi vill positionera oss. Vanligtvis sker detta ganska automatiskt, men 
där common sense ställer oss inför olika möjligheter att positionera oss upplever vi oss som 
ambivalenta. Det är intressant att studera subjektspositioner därför att själva deras existens 
och tillgänglighet säger något om den bredare ideologiska kontexten i vilken de äger rum. Om 
en man till exempel positionerar sig som en motståndare till hegemonisk maskulinitet genom 
att hävda att han inte tycker det är konstigt att göra sysslor traditionellt förknippade med 
femininitet som att sticka, gråta eller raka sig under armarna, och därmed uppfattas som 
självständig och modig, så är det inte själva sysslorna i sig som är speciella. Det är det mod 
och den beslutsamhet han som man har när han engagerar sig i sådana potentiellt socialt 
förnedrande beteenden (Edley, 2001). 
 
Tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman liknar varandra på det sättet att de utgör 
byggstenarna i common sense. Man kan säga att en tolkningsrepertoar ofta utvecklas 
tillsammans med dess motsats och det motsatsparet ingår således alltid i ett ideologiskt 
dilemma. Subjektspositioner och ideologiska dilemman hör ihop på så sätt att när någon 
hoppar mellan olika subjektspositioner så är det ett tydligt tecken på närvaron av ett 
ideologiskt dilemma.  
 
Nästa analysfas bestod av att, mer ingående, identifiera tolkningsrepertoarer, 
subjektspositioner och ideologiska dilemman i deltagarnas tal. Även detta gjordes genom en 
närläsning, materialet lästes om och om igen. Vid varje exempel på en tolkningsrepertoar, 
subjektsposition eller ett ideologiskt dilemma färgmarkerades utdraget och noterades med en 
kommentar i kanten. Jag tittade dels på deras lokala betydelse i sammanhanget (t ex hittade 
jag och identifierade dem samt tittade på hur de retoriskt var uppbyggda) och dels på deras 
bredare sociala implikationer, det vill säga vilka konsekvenser de hade för talaren, och vilken 
riktning de förde honom eller henne åt. Därefter analyserades hur deltagarna använde sig av 
tolkningsrepertoarerna, det vill säga vilket syfte de hade i talet (t ex försvarande av en 
synpunkt eller för att verka politiskt korrekt eller mångbottnad). Hur de positionerade sig i 
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förhållande till de tolkningsrepertoarer de använde sig av, samt om de hamnade i ideologiska 
dilemman i sitt tal, analyserades parallellt.  
 
 

Resultat 

Distans och dilemma  

Deltagarnas sätt att ”göra maskulinitet”, deras tal om fertilitetens och reproduktionens 
betydelse för maskulinitetsdiskursen karaktäriserades av ett distanserat förhållningssätt samt 
av ett dilemmatiskt, motsägelsefullt sätt att uttrycka sig.  
 
 Distanserat tal. Det distanserade förhållningssättet kom till uttryck genom att deltagarna 
över lag inte hade tillgång till tolkningsrepertoarer som skulle kunna ha hjälpt dem att 
formulera sig. De hade således begränsade språkliga resurser – eller få, outvecklade 
tolkningsrepertoarer – i talet om manlig reproduktion och fertilitet. De internaliserade 
uppslagsverken (Edley, 2001) var tunna och ofullständiga. Många hade aldrig tänkt på ämnet 
och formulerade sina tankar i ord för första gången. De konstruerade således aktivt sig själva 
och sina identiteter under intervjuerna. Distansen visar dels på att de inte tyckte att frågorna 
borde ha någon betydelse för deras maskulinitet och dels på att de inte ingått på ett avgörande 
sätt för hur de hittills har definierat sig som män.  

 
Utdrag 1 

 
1. Jesper (5) Ja det är väl kanske just det att man (.) det här med fertilitet (.) 
2. jag tror inte man tänker på det så mycket förrns (.) den dagen då  
3. man faktiskt får reda på (.) hur det ligger till 
4. Maja nej precis 
5. Jesper (2) och då kan det ju komma lite som en chock= 
6. Maja =mm= 
7. Jesper =kanske eftersom man inte har tänkt på det  
8. Maja mm 
9. Jesper det är väl en reflektion man kan få som jag har gjort nu (skrattar)= 
10. Maja =mmm mm (2) är det svårt och tänka sig in i det över huvud taget? 
11. Jesper ja det är lite svårt 
12. Maja mm 
13. Jesper (6) och det kanske är lättare om man har tänkt mycket på (.) hur  
14. det skulle va och skaffa barn (.) om man har tänkt jättemycket på  
15. det liksom (.) ja då skulle det säkert va lättare och tänka på hur  
16. det skulle va om man inte kan få barn.  

 
 
Jesper och andra deltagare gav exempel på det distanserade förhållningssättet genom att 
genomgående tala om ”man” i stället för ”jag”, ”kan jag tänka mig”, ”i samhället i stort”, eller 
”det här är bara spekulationer”. Det tyder på att de använde sig av common sense i dess 
externaliserade form (Riley, 2003), det vill säga de tolkningsrepertoarer vi använder oss av 
när vi inte internaliserat något och när vi inte själva har någon erfarenhet av det vi pratar om. 
Många tyckte det var konstigt att de aldrig hade funderat på om de kunde få barn eller inte, 
samt vilken betydelse det har haft för deras identitet med tanke på den betydelse de ändå 
tillskrev reproduktionsförmågan, i ett livslångt perspektiv. Jesper talade i utdrag 1 om att 
risken att vara infertil inte slagit honom innan, vilket indikerar att tolkningsrepertoaren att 
kunna få barn närhelst man önskar konstruerades som naturlig och självklar, och ytterligare 
markerade hans distans från det potentiella hotet. Jespers tal visade även att 
fertilitetsfunderingar inte spelade någon större roll för hans maskulinitetskonstruktion just då i 
hans liv, eftersom han kände sig långt ifrån sådana planer, men att han föreställde sig att 
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fertilitet och reproduktion i framtiden kunde komma att ta större plats. Jespers positionering 
inom diskursen indikerade att framtiden saknar betydelse, och att det inte är något man borde 
grubbla på i nuet. Det visar på att tolkningsrepertoarerna påverkas av sin kontext med 
avseende på tid och situation. I skillnaden och uppskjutandet (jfr Kulick, 1996) finns 
betydelsen, det vill säga det är först när man får bevisat att man inte är förmögen till något 
som detta ”något” får betydelse.  
 
 Dilemmatiskt tal. Det dilemmatiska, motsägelsefulla sättet att uttrycka sig 
manifesterades i talet genom att det ofta strukturerades kring ett ideologiskt dilemma och att 
deltagarna pendlade mellan subjektspositioner. Det fanns en strävan om en logisk 
framställning i talet som brast då tolkningsrepertoarer som hämtades ur deltagarnas common 
sense motsade varandra.  
 
Ett sådant exempel var att parallellt med att infertilitet konstruerades som negativt för 
maskuliniteten hos deltagarna, fanns en föreställning om att en sådan syn är förlegad, 
traditionell och ålderdomlig och att man egentligen inte borde tycka så för att vara en god, 
politiskt korrekt samhällsmedborgare eller ung, nytänkande och tolerant man. Det uppstod 
således ett tydligt ideologiskt dilemma i talet, som fick de flesta av deltagarna att hoppa 
mellan subjektspositioner. Erik belyste denna konflikt mellan gamla, traditionella värden och 
nya, moderna där anpassning och fritt, individuellt val är idealet. 
 
Utdrag 2 
 

1. Erik Jag kan tänka- eller jag tror faktiskt att (.) om jag- om jag av  
2. nån anledning inte skulle kunna få barn om jag skulle va för (.) 
3. biologiskt inkapabel och skaffa barn eller om jag inte träffar nån att  
4. ha barn med eller .hh då så tror jag att jag skulle kunna (.) ääh finna  
5. mig till rätta med det och (.) liksom ba va såhär glad om dagarna  
6. ändå liksom (.)  men (.)  jag tror ändå att jag skulle ta ganska illa vid  
7. mig om det (.) om det var så= (…) 
8. Maja skulle det påverka dig på (.) ja på nåt sätt? (4) i det dagliga livet såhär (skrattfnys)? tror du? 
9. Erik äh jag vet inte för det- det skulle ju inte spela såhär ääh (.) senare i mitt liv när jag är äldre och  
10. kanske (.) lyckats skaffa nån slags anställning nånstans och någorlunda (välordnad tillvaro liksom)  
11. ääh (.) men (3) jaa det skulle påverka mig jag (.) tror det (.) för att jag (.) jag tycker att jag har  
12. den typen av traditionaliteten i mig att (.) man ska kunna det (.) jag vet inte vad det beror på  
13. eller vad det innebär 
14. Maja mmm 
15. Erik samtidigt så (2) det känns liksom som en tidsbunden fråga också (.) vi lever ju i en tid där 
16.  (ohörbart) kärnfamiljen (.) upplöses  [(ohörbart) och ääh 
17. Maja  [mmm 
18. Erik det har skrivits mycket i tidningarna om det här med karriär kontra att få barn och sånt så  
19. (ohörbart) och jag (.)  jag tror att jag utan att ha valt det själv är mer traditionell (.) och jag  
20. tror skulle  jag upptäcka att jag inte kunde få barn så skulle jag nog såhär (.) äääh vad ska man säga?  
21. (.) engagera mig  lite i det här nya (.) samhällsklimatet eller vad man ska  
22. [kalla det för 
23. Maja [mmm 
24. Erik och liksom och (.) försöka få mig själv och förstå att (.) ja det är den här tiden nu liksom (.) och det  
25. är ju så att (.) alla får ett och ett halvt barn [vid 30 års ålder liksom      [(ohörbart) 
26. Maja  [(skrattar) ja precis              [nej 
27. Erik och det skulle jag ju (.) säkert komma till insikt om efter ett tag och (.) så småningom förstå  
28. att (.) nämen jag är ääh (.) jag kan leva ett tillfredsställande liv utan förmågan och få barn. 

 
 
I utdrag 2, rad 5-7 ovan uttryckte Erik dilemmat som tydligast. Han skulle ”vara glad om 
dagarna” om han inte kunde få barn samtidigt som han skulle ”ta ganska illa vid sig”. Hans tal 
visade hur det ideologiska dilemmat i reproduktionens diskurs påverkade hans konstruktion 
av maskulinitet. Användandet av preskriptiva verb, det vill säga verb som används som om 
någon har förskrivit uppmaningar åt talaren, (”man ska kunna det”, ”alla får ett och ett halvt 
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barn”), samt när han beskrev sig själv som att han saknar agens (”utan att ha valt det själv är 
[jag] mer traditionell”) var vanligt hos deltagarna. Här konstruerade han en socialisation som 
starkt preskriptiv (Riley, 2003), ett recept på hur man bäst ska vara man, vilket förmodligen 
kan få konsekvenser för den som inte följer receptet. Receptet hade både blivit internaliserat 
hos honom (”jag skulle känna mig otillräcklig”) och upplevdes som pålagt honom utifrån 
(”man ska kunna det”). Samtidigt ”vaccinerade” han sig mot motargument genom att i rad 27-
28 beskriva sig som en anpassningsbar man som så småningom skulle förstå att han kan ”leva 
ett tillfredsställande liv utan förmågan och få barn”.  
 
Utdrag 3 

 
1. Maja Men hur viktigt är en (.) liksom (.) om man tar det (.) dels att bli pappa har vi pratat om men  
2. men vetskapen om att [kunna 
3. Klas  [det biologiska? 
4. Maja njaa att kunna producera barn 
5. Klas kunna?=  
6. Maja =ja= 
7. Klas nej det tycker jag inte är viktigt 
8. Maja nej 
9. Klas att det skulle va nån sorts så här (.) maskulinitetsgrej liksom (.)  
10. Maja mm nej 
11. Klas neej (.)  
12. Maja nej 
13. Klas det tror jag inte det jo jo jag förstår vad du menar (.) det vore ju skitkul om man gjorde ett sånt  
14. test och dom baa dom här sperm count slår i taket liksom vi har aldrig sett nåt liknande 
15. Maja ja 
16. Klas då skulle man vara rätt så hära (.) det är klart 
17. Maja ja (.) men vaddå vad skulle man va? glad eller nej?= 
18. Klas jaa det skulle väl va roligt (.) såhär (.) just för att det är en sån (3) ja men såhär  
19. manlighetsgrej liksom såhär (.) på en ganska löjlig nivå liksom (.) det vore roligt och ha en  
20. jävligt stor kuk och=  
21. Maja =mm [mm mm (skrattar) 
22. Klas          [(ohörbart) och så men det är ingenting man skulle (2) som skulle påverka mig  
23. sådär mycket  
24. även fast det vore en rolig grej liksom 
25. Maja ja 
26. Klas hellre ha en stor än en liten liksom. 

 
 
Klas hoppade här märkbart mellan positioner. Reproduktionsförmågan konstruerades inte som 
viktig, det skulle inte vara ”nån sorts maskulinitetsgrej” för honom. Om hans ”sperm count 
slår i taket” skulle det vara kul, men han ville tydligt visa att reproduktionsförmågan fyller en 
marginaliserad funktion i hans maskulina identitet. 
 
Sammanfattningsvis bidrog det ideologiska dilemmat till att deltagarna delade in 
maskuliniteten i åtminstone två konkurrerande ideal. Det ena handlade om ett slags 
”macho”/”alfahane”-ideal, som antogs vara det traditionella sättet att vara man på i 
förhållande till dessa frågor, och som också antogs vara det mest gångbara och statusfyllda 
som de flesta män vill förknippas med i samhället. Vi kan kalla det för det traditionella 
hegemoniska maskulinitetsidealet. 
  
Utdrag 4 
 

1. Maja Du sa ju innan att det kan ju uppstå en situation med att kvinnan inte kan få barn  
2. eller att du inte kan (ohörbart) vi säger att (.hh) du inte skulle kunna få eller  
3. det är du som är orsaken (.) du har inga spermier eller för  
4. få eller sådär som det faktiskt kan uppstå vad skulle du ähm– skulle det betyda nånting för dig?   
5. Tobias ääh (.) det skulle väl ähm (suck) till viss del (.) på nåt sätt  
6. reducera en del av manligheten det kan jag (.) tänka mig  
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7. att man inte känner sig lika manlig man känner sig inte (.hh) som  
8. den där alfahanen som alla män vill känna sig som  (…) 
9. Tobias att man liksom får mindervärdeskomplex så att man känner sig 
10. inte lika värd som människa (3) tror jag nog att jag skulle uppleva det  
11. i alla fall (2). 

 
Alla deltagare uppmärksammade och bekräftade således i sitt tal att det i det gemensamma, 
kulturellt präglade common sense existerar en tolkningsrepertoar om att en ”riktig man” både 
bör kunna producera sina egna barn och fadra dem, och att den tolkningsrepertoaren ingår i 
den hegemoniska maskuliniteten. Det var viktigt för både den maskulina och den vuxna 
identiteten. De flesta deltagare konstruerade infertilitet som ett hårt slag, nederlag, handikapp, 
misslyckande, en skam eller kastrering för män eller som att man ”tappat sin fallos” det vill 
säga som ett hot mot det traditionella hegemoniska maskulinitetsidealet. Tobias inledde sitt tal 
i utdrag 4 med att hans maskulinitetskonstruktion (”alfahanen”), ”till viss del” skulle 
”reduceras” om han visade sig vara infertil. Ganska snart utvecklades talet dock till att 
omfatta att hans själva värde som människa skulle förminskas, något som indikerade att det 
inte bara var svårt att konstruera sig som man och samtidigt infertil, utan även som människa. 
Man och människa blev synonymer i Tobias tal, och eftersom hans människovärde skulle 
förminskas tyder det på att den maskulina identiteten spelar en avgörande roll för hans själva 
existens. Det traditionella hegemoniska maskulinitetsidealet i denna form är således ständigt 
närvarande när maskulinitet konstrueras i förhållande till dessa frågor. 
 
Ovan beskrivna hegemoniska maskulinitetsideal gick dock stick i stäv mot ett annat 
maskulinitetsideal som deltagarna helst ville förknippas med, som också kan sägas vara ett 
hegemoniskt sätt att vara man på, även om det kanske inte vunnit helt över det traditionella. 
De ville konstruera ett alternativ till den hegemoniska maskuliniteten, som var mer jämställt, 
anpassningsbart, självständigt och individualiserat. Vi kan kalla det för det alternativa 
maskulinitetsidealet. 
 
Utdrag 5 
 

1. Maja Vad tror du det spelar för roll just fertiliteten när du tänker på dig som man? 
2. David (3) ja just nu så tror jag inte det spelar nån roll (5) äähm (2) jag  
3. går inte runt och identifierar mig med nån sorts (.) mansroll så- eller  
4. (.) man har ju (.) vissa roller som man identifierar sig med kanske  
5. men (.) dom har inte så mycket att göra med det kanske asså att  
6. jamen jag är man jag äähm (3) jag sätter frön till världen liksom det [IRONISKT].  

 
David opponerade sig i utdraget helt mot en positionering som implicerar att fertilitet skulle 
ha någon som helst betydelse för honom. Han såg det och reproduktion som underordnat i sin 
maskulinitetskonstruktion. Davids subjektspositionering var således i opposition mot det 
traditionella hegemoniska maskulinitetsidealet, men samtidigt hela tiden i närvaro av det. 
Språket var distanserat när han beskrev reproduktion som att ”sätta frön till världen”, det 
berörde honom inte. Nästan alla deltagare positionerade sig, som David, helt eller delvis i 
opposition mot det traditionella hegemoniska maskulinitetsidealet. De ville inte gärna framstå 
som macho eller se infertilitet som något som skulle beröra dem någon längre tid. Om 
infertilitet uppfattades som ett hot mot en man berodde det på hur pass i linje den mannen har 
identifierat sig med det traditionella hegemoniska maskulinitetsidealet. Om man väljer att 
positionera sig som traditionellt hegemoniskt maskulin (eller ”macho”,) blir slaget också 
mycket hårdare när det gäller sådana grundläggande företeelser som fertilitet och 
reproduktion, enligt deltagarna. 
 
Utdrag 6 
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1. Fredrik Jag tror jag har ganska (.) min mansroll eller bilden på en  
2. man tror jag inte är den traditionella så att säga (…) 
a. nej egentligen ställer jag nog mer upp på den här moderna  
3. mannen som är lite mera öppen lite mera öppen för intryck och  
4. öppen för (.) vad ska jag säga utbyte  
5. Maja mhmm= 
6. Fredrik =snarare än den här (1) ja traditionella som kanske lever i sin  
7. egna- är väldigt sluten och det såhära grovhugget liksom 
8. Maja mmm mmm jag förstår vad du menar (.hh) är det nån-= 
9. Fredrik =och det tror jag påverkar kanske och det är väl delvis min syn  
10. också att det inte är då- det är inte det som gör mannen så att säga  
11. att han kan få barn eller inte (.) det är inte- det är en viktig del men  
12. det är inte liksom kärnan 
13. Maja nej okej nej 
14. Fredrik vilket man kanske kan tolka in då i dom här mer machomannen att  
15. har man den bilden så tror jag det kan va svårare slag. 

 
Fredrik positionerade sig som tolerant och därmed alternativ och icke-traditionell sin 
maskulinitetskonstruktion. Han såg det inte som att fertiliteten spelade en central roll för hans 
maskulina identitet, även om dess betydelse inte uteslöts helt, vilket tyder på den ständiga 
närvaron av det traditionella hegemoniska idealet. Han försökte i möjligaste mån att 
positionera sig mångfaldigt, som att han var öppen för alla intryck. Den ”biologiska 
drivkraften” som nämndes är ett uttryck för en normkonstruktion som ger litet utrymme för 
egna beslut. På så sätt legitimerades argumenten att för någon som strävar efter det 
traditionella hegemoniska maskulinitetsidealet är det ett hårdare slag att vara infertil än för 
någon som positionerar sig i opposition mot detta. Utdraget ovan visade hur Fredrik 
förhandlade sig fram till en position där han kände sig bekväm, där han blev en öppen och 
medveten man.  
 
Ytterligare en aspekt präglade konstruktionen av det alternativa maskulinitetsidealet och det 
var att männens språk opererade i ett spänningsfält mellan kollektivism och individualism. 
Drömmen hos många deltagare verkade vara möjlighet till individuellt val och 
anpassningsbarhet, ett ideal som dock verkade svårt att uppnå när deltagarna upptäckte att 
kollektiva påtryckningar också påverkar deras val. Det verkade som om det traditionella 
hegemoniska maskulinitetsidealet präglades av kollektiva påtryckningar, medan det 
alternativa maskulinitetsidealet präglades av individuella val och frihet.  

 
Utdrag 7 

 
1. Erik För det känns som att (.) äähm (.) nånstans långt långt bak så har man lärt sig att det är meningen  
2. att man ska kunna få barn (1) och därmed också att man då ska få det (.) eller så (.) jag skulle  
3. gissa att det är så för mig faktiskt. 

 
Erik talade om att bli berövad möjligheten till reproduktion som plågsam eftersom det är 
”meningen” att man ”ska” kunna få barn ”nånstans långt där bak”. Erik är inne på att han har 
socialiserats till en tro på att det är meningen att han ska kunna få barn. Lägg särskilt märke 
till ordet ”ska” i rad 2. Ordval som ska, måste, borde eller dylikt, tyder på att den som talar 
positionerar sig som att han eller hon inte har egen agens i normproduktionen (Riley, 2003), 
att kollektivet föregår individen i sammanhanget. Detta skapar i sig ett dilemma för en 
modern, västerländsk människa. Common sense uppmanade ju också männen till att göra 
egna, fria val till och med om när det gäller en aktivitet som anses så självklar som att 
reproducera sig och anpassa sig till en ständigt föränderlig värld. Vissa tolkningsrepertoarer i 
männens common sense hävdade att reproduktion är meningen med livet. Om man då känner 
en sociala press på att fortplanta sig, samtidigt som man vill göra fria val är det lätt att hamna 
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i ett dilemma i sin identitetskonstruktion. Erik legitimerade att infertilitet är ett stigma med 
hjälp av diskursen om ”naturlighet” och inlärd socialisation, även om han inte ville att det ska 
vara så. Det är ett legitimerande av en icke-agentisk, kollektiv position. Deltagarna använde 
sig av en specifik retorisk strategi för att legitimera sådana åsikter. Strategin handlar om att 
individen inte har en chans mot kollektivet, och kallas preskriptiv socialisation (Riley, 2003). 
Normerna konstruerades som preskriptiva, och det betyder i det här sammanhanget en 
föreställning om att evolutionen i princip har förprogrammerat oss till att tycka att 
reproduktion är det mest vanliga, normala och naturliga som finns.  
 
Utdrag 8 
 

1. Jesper Men om man nu väljer att inte bli pappa då ähm (.) då borde det inte spela nån större roll  
2. Maja mm  
3. Jesper för manlighetsaspekten (skrattar) […] 
4. Jesper det [infertilitet] tar ju bort en valmöjlighet innan hade man ju ett val i  
5. alla fall (.) skaffa barn eller inte liksom 
6. Maja ja just det 
7. Jesper ääh (.) och nu tar det bort den valmöjligheten liksom så att (.)  
8. även om man sen kommer på att man inte vill ha barn  
9. Maja mmm 
10. Jesper så är det ju fortfarande att man inte kan välja  
11. Maja mmm 
12. Jesper vilket kanske skulle göra att man ändå kände mer att man ville ha barn (skrattar). 

 
Jesper var inne på att om man har ett fritt val, och då väljer bort att skaffa barn så hade det 
ingen inverkan på manligheten eftersom man har valt det själv (rad 1-3). Men om man inte 
kunde få barn skulle man kanske känna sig lite mindre manlig eftersom det tar bort en 
valmöjlighet (rad 7). Det fria valet löste således ett ideologiskt dilemma för Jesper: han kunde 
konstruera sig som att han bestämmer över kollektiva normer och gör som han själv vill. Men 
denna valmöjlighet är hotad av omständigheter utanför individens möjlighet att påverka, som 
att man skulle råka vara infertil.  

Maskulinitetskonstruktionernas innehåll 

Innehållet i deltagarnas maskulinitetskonstruktioner präglades av de distanserade och 
dilemmatiska språkliga konstruktionerna.  
 
 Impotens kontra infertilitet. En sådan ingrediens var tolkningsrepertoarerna som 
framträdde i talet om impotens kontra infertilitet. När talet handlade om konstruktionen av 
impotens saknades inte språkliga resurser hos deltagarna. Många hade funderat på och berört 
en sådan potentiell fasa i tankarna innan. De flesta tycker det skulle vara långt värre att vara 
impotent än infertil.  
 
Utdrag 9 
 

1. Fredrik Så det tror jag skulle va- ja det skulle drabba en hårdare liksom att va impotent  
2. Maja mm 
3. Fredrik det dåå (.) då nånstans börjar man nog ähm (.) gnaga liksom på  
4. vad som är manlighet (skrattar) på nåt sätt 
5. Maja jag förstår 
6. Fredrik ähm (2) att det skulle inte va så bra helt enkelt (.) det skulle  
7. definitivt inte va nånting man pratar om (skrattar) tror jag= 
8. Maja =nej 
9. Fredrik och ääh just en sån det tror jag är mer inbyggt (.) eller för mig i  
10. alla fall att just potensen än snarare då att va fertil och såhär för  
11. det (.) även visst det har säkert medicinska orsaker också men det  
12. kan ju va såna saker kan i och för sig va blandat både  
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13. psykologiska och medicinska orsaker till varför man inte kan få  
14. BARN och impotens också och så vidare men (.) det skulle slå  
15. drabba en hårdare än om man bara inte hade (.) ääh aktiva  
16. spermier eller på nåt sätt (.) för då för det skulle verkligen  
17. förstöra eller ta bort en stor del av ens känslomässiga liv  
18. tillsammans med andra 
19. Maja mmm 
20. Fredrik ähm (.) (ohörbart) skulle va inte så bra (skratt) eller (.) ja det skulle  
21. slå hårt det skulle slå hårdare tror jag mot (.) asså allting går ju att  
22. leva med men äähm (.) det skulle nog va värre än och inte va (.)  
23. fertil så att säga (.). 
 

 
Fredriks tolkningsrepertoarer visade på att infertilitet och impotens konstruerades som två helt 
separata områden och att dessa inte blandades samman. Notera hur han beskrev att impotens 
mer skulle ”gnaga” på vad som är manlighet än infertilitet, men fortfarande att ”allting går ju 
att leva med”. Fredrik vaccinerade gärna sina argument mot motargument, genom att visa att 
han var anpassningsbar, stark och även skulle stå emot ett sådant hårt slag. Det bör tilläggas 
att man jämför olika dimensioner här, eftersom man jämför något man antagligen redan fått 
bevisat att man är drabbad av eller inte (impotens) med en hypotetisk aspekt, infertilitet. 
Samtidigt tyder de plötsligt mycket tillgängliga tolkningsrepertoarerna på att impotens, att 
inte kunna få erektion, skulle slå hårdare mot en man, än att inte kunna fullborda 
fortplantingsprocessen. Det blir således svårare att ”göra maskulinitet” när en man inte kan få 
erektion än när hans spermier inte duger.  
  
 Fredrik Reinfeldt-mannen: reproduktion som prestation och handling. Ytterligare ett 
innehåll i konstruktionerna var att se reproduktion som en avklarad prestation, och det 
synsättet tillhörde det traditionella hegemoniska maskulinitetsidealet.  
 
Utdrag 10 
 

1. Thomas Fast som sagt jag skulle nog inte ta det [infertilitet] så hårt tror jag (.) jag  
2. tror generellt sett tror jag (.) att det kan va ganska viktigt 
3. Maja (2) för för ääh för vilken man skulle det va viktigt då sådär? kan  
4. du beskriva den mannen som det skulle va viktigt för? 
5. Thomas (HRM) jag ser det som att det liksom (.) vad ska man säga  
6. (.hh suck) manliga män asså (skrattar) asså jag vet inte vad  
7. man ska säga riktigt (1) macho behöver det ju inte heller kanske  
8. va men (.) som kanske gör stor åtskillnad på manligt och  
9. kvinnligt kanske 
10. Maja mhmm mmm 
11. Thomas tror jag 
12. Maja (.hh) är det ja ja (.) beskriv eller ge gärna fler ord på hur är en sån man är 
13. Thomas mmm (3) vad ska man tänka där då? (3 hrm) 
14. Maja hur ser en sån man ut? har han nåt speciellt utseende- tänker du nåt speciellt (skratt) 
15. Thomas ja asså jag tänker väl asså bara så här snabbt ääh kanske nån (.)  
16. lite ääh lite yngre kanske lite karriär (skratt) 
17. Maja [ja jag förstår  [jaa 
18. Thomas [människa känner jag [som kanske ser det mer  
19. som kanske inte ääh ja (.) ser det mer som en (.)  vad ska man  
20. säga (.) nånting som man har gjort eller nånting man ska ha gjort  
21. i stället för att liksom (.) att (.) se till själva barnet man ser (.) ja 
22. (.) jag har fru och två barn liksom (ohörbart) (harklar sig ljudligt) nån 
23. som kanske inte tar hand sina barn riktigt 
24. Maja ja jag förstår 
25. Thomas inte fullt ut i alla fall liksom (skrattar) 
26. Maja okej [så att man man (.)  
27. Thomas         [ju mer inriktad-  
28. Maja så nån slags prestation på nåt sätt [(skratt) 
29. Thomas           [ja just det prestation 
30. Maja okej  
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31. Thomas (3) som kan mer säga att (.) ja nu har jag skaffat barn då kan  
32. man ju dra ett streck över det här eller sätta en bock där (1) fast  
33. så kanske inte (.) ja tyckte inte det var så kul kanske (skrattar) 
34. Maja mmm (…) 
35. Thomas spontant bara så skulle jag kunna tänka mig att att ääh  
36. (.) att Fredrik Reinfeldt skulle kunna vara så (skratt).  

    
 
Här beskrev Thomas en stereotyp, traditionell man som tillhörande den traditionella 
hegemoniska maskuliniteten, en man som endast bryr sig om att kunna producera barn, men 
inte om vad som sedan händer med barnet (rad 18-23),, en prestation som avklaras som en 
merit på hans cv (som man). Thomas menade att för en man som ser barnalstrande som 
prestation blir uppdelningen större mellan vad som tillhör en mans respektive en kvinnas sfär. 
Thomas trodde att för en sådan man skulle det vara värre om han inte hade förmågan till 
denna prestation. På rad 15 fångades hans spontana svar om diskursen in, när han sa att han 
”bara tänker så här snabbt”, och sedan formulerade sig. Det är också ett 
vaccinationsargument, dvs att man skyddar sig mot motargument, och är en diskursiv strategi 
som gör att lyssnaren inte tror att Thomas står bakom åsikterna, utan att han talar om 
stereotyper och generaliseringar. En annan aspekt av att se reproduktion som en prestation, 
var att se den som en social praktik som inte har särskilt stor betydelse för en man. 

 
Utdrag 11 
 

1. Maja Men tycker du att det- det ähm (.) liksom fertiliteten (.) vilken roll spelar det för (2)  
2. för manligheten om jag uttrycker mig så 
3. Klas (3) för mig [asså 
4. Maja  [ja för dig 
5. Klas nej jag tror inte det skulle spela nån så himla stor roll (.) det tror jag inte  
6. Maja spelar det nån [roll? 
7. Klas       [inte manligheten men nej (.)  det skulle va en sorg det skulle det va=  
8. Maja =mm [mm 
9. Klas           [för att man skulle vilja ha egna ungar liksom (.) sorg 
10. Maja mm 
11. Klas men (.) inte för min manlighet (.)   
12. Maja nej 
13. Klas  det tror jag inte 
14. Maja spelar det nån roll över huvud taget [(ohörbart) 
15. Klas              [ja det kan man väl säga (.) jo det kan man väl säga […]  
16. ungefär som att det vore kul om jag var bra på och snickra 
17. Maja okej= 
18. Klas =eller skulle va bra på fotboll liksom […] det är väl dom gamla vanliga grejerna liksom (.) ja då  
19. är det ju fotboll och (.)         
20. Maja okej 
21. Klas Martin Timell  
22. Maja mm mm 
23. Klas och ääh (.) du vet hela den grejen 
24. Maja mm 
25. Klas Harrison Ford 
26. Maja Harrison Ford? mm (skrattar) 
27. Klas (skrattar) jag vet att jag såg på en sån tv-serie igår där som sa att Harrison Ford var så himla manlig 
28. Maja jaha 
29. Klas nämen då är det det gamla vanliga liksom (.) pikadoller och (.) bygga hus och (.) du vet  det där. 

 
Klas konstruerade slutligen fertilitet på ett ytterst nyktert sätt, genom att säga att det är 
ungefär en lika stor grej som att kunna eller inte kunna snickra eller spela fotboll, ytterst 
marginaliserat. Han ville inte kännas vid att den traditionella hegemoniska maskuliniteten 
spelade någon roll för hans identitet över huvud taget. 
 
 En far når automatiskt högre maskulinitetsstatus.  
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En annan ingrediens i maskulinitetskonstruktionerna är talet om förmågan att kunna 
producera barn kontra att fadra sitt eget biologiska barn. 
 
Utdrag 12 
 

1. Maja blir man mer man om man är pappa? 
2. Jesper (5) på ett sätt så kan man nog ja kanske (3) det är ytterligare en dimension  
3. till manligheten i alla fall om man säger så 
4. Maja ja okej ja= 
5. Jesper =man kanske kan ja men det kanske kan förstärkas eller  
6. nånting nej jag vet inte  
7. Maja mm (.) en dimension vad skulle det va för dimension då?  
8. Jesper ja att den den ger en extra (mer) pappa (.) på nåt sätt (.) det (.)  
9. jag kan inte förklara så mycket mer än så= 
10. Maja =det är nånting utöver liksom eller det byts inte ut på nåt vis eller? 
11. Jesper nej (.) precis (.) utan man kan ju va man kan ju va manlig på olika sätt innan  
12. Maja mm? 
13. Jesper och papparollen kanske (.) lägger till det här sättet att va manlig på att man är pappa 

 
Att bli biologisk far slutför eller fullbordar maskulinitetsuppdraget, enligt deltagarna. I 
utdraget ovan innebar fadersrollen också ett fullbordande, en förstärkning av manligheten, en 
extra dimension som man inte kan få tillgång till om man inte är biologisk far. Betydelsen 
försköts till skillnaden. Om man misslyckas med att reproducera sig som beskrivs som ”en av 
livets största och viktigaste uppgifter” av deltagarna så innebär det ju på samma gång att man 
lyckas med maskulinitetsuppdraget om man väl blir biologisk far, och lyckas reproducera sig. 
Detta motsade emellertid den traditionella hegemoniska maskulinitetskonstruktionen av 
fertilitet som prestation, eftersom den i längden leder till faderskap som är ett livslångt 
åtagande. Det ansvarsfulla, ”goda” faderskapet tillhörde således den alternativa 
maskulinitetskonstruktionen, men har liten betydelse i den traditionella versionen, enligt 
deltagarna. 
 
Utdrag 13 
 

1. Maja (.hh) är det äähm (.) känner du att det liksom (.) är viktigt att det  
2. just blir biologiska barn? 
3. David (5) (suck) både ja och nej [asså  
4. Maja     [mm? 
5. David där kan jag känna mig väldigt såhär ambivalent såhär (skratt)  
6. det känns så här ja jag skulle nog vilja såhär (skrattar) asså ääh (.)  
7. ha biologiska (.) barn men samtidigt så (1) vet jag inte om det  
8. liksom är det viktiga att det är dom jag tar hand om eller (1) äh (.)  
9. ja det är jättesvårt det där men ääh (.) samtidigt som man känner  
10. såhär jaa (.) jag är lite intresserad av biologi och sådär= 
11. Maja =mmm= 
12. David det är lite spännande och (.) ääh (.) jag kan tänka mig liksom ändå  
13. att (.) det ändå är (.) man har nog nån speciell koppling till  
14. sina biologiska barn tror jag ändå (.) det vore ju ganska konstigt  
15. annars liksom med tanke på hur allt hänger ihop 
16. Maja mmm 
17. David samtidigt så (.) jag menar (.) ifall inte det går och ordna så (2) så  
18. får man väl hjälp på nåt annat sätt (skratt) 
19. Maja mmm mmm 
20. David adoptera eller vad som helst 
21. Maja mmm (1) okej så men det är lite- lite dubbelt? 
22. David (1) jaa 
23. Maja eller [ja 
24. David  [jaa äähm (.) samtidigt som jag känner ja det kanske  
25. är viktigt så känner jag jag vet inte det kanske inte alls är viktigt (.)  
26. jag har inga (.) tvärsäkra åsikter där (.)  
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De flesta deltagare kom in på temat adoption som en ”lösning” på ett eventuellt 
infertilitetsproblem. När deltagarna formulerade sig kring betydelsen av att deras framtida 
barn är deras egna, biologiska, fångades flera motsägande tolkningsrepertoarer. Här ville man 
återigen absolut inte framstå som någon bakåtsträvande konservativ ”rashygienist” som inte 
skulle kunna älska ett adopterat barn lika mycket som sitt eget. Samtidigt verkade det som att 
det uteblivna biologiska barnet skulle lysa med sin frånvaro om man var tvungen att adoptera 
på grund av egen infertilitet, när man inte har valt det själv. David positionerade sig i utdraget 
som ambivalent mellan å ena sidan att fertilitet och reproduktion inte ”borde” vara viktigt för 
en ung, genusmedveten man och att man ändå har en speciell koppling till sina biologiska 
barn ”med tanke på hur allt hänger ihop”. Samtidigt tycktes han antyda att den där speciella 
kopplingen lika gärna skulle kunna vara en social konstruktion. Han upplevde ambivalens och 
hamnade i ett gap mellan biologiska diskurser och socialkonstruktionistiska diskurser (där de 
senare ses som mer politiskt korrekta). De biologiska diskurserna manade till att han ska 
föröka sig och att det är livets viktigaste uppgift samt att han känner större samhörighet med 
sina egna barn, rent genetiskt. De socialkonstruktionistiska diskurserna uppmanade istället 
honom att allt ändå bara är konstruktioner och inga tvärsäkra sanningar finns, samt att han 
inte bör bry sig om det genetiska arvet – att det är tabu att vara så reduktionistisk och 
inskränkt. Deltagarna hoppade mellan positionerna och det ideologiska dilemmat var 
närvarande.  
 
 Reproduktionsförmågan har större betydelse för kvinnor än män. Tolkningsrepertoaren 
att reproduktion fortfarande mest är kvinnans ansvar och en viktigare del för henne än för en 
man ingick slutligen även som en del i deltagarnas maskulinitetskonstruktioner. Fertilitetens 
och reproduktionens betydelse för maskulinitet sattes alltid i perspektiv till dess motsats, 
femininitet (jfr Kulick, 1996). Men deltagarna uttrycker också en försiktig optimism i att 
synen på genus håller på att förändras även på reproduktionsområdet. 

  
Utdrag 14 
 

1. David äähm (.) ja det har vi ju inte pratat om men det är ju ändå  (skratt)  
2. asså en otrolig skillnad i att en man slipper ha ansvar- ääh nio månader  
3. Maja ja det är en ganska stor skillnad ja (skratt) ja 
4. David ääh (.) det gör ju tror jag i alla fall (.) asså ur ett  
5. evolutionärt perspektiv att män kanske mer kan ta det mer som  
6. en klackspark kanske som jag gör då 
7. Maja mhmm? mm 
8. David ööh (.) än vad kvinnor kan (.) kvinnor kanske måste liksom planera  
9. det här (.) det är inget dom kan bara ÄH vifta bort utan det är nåt  
10. (.) otroligt förr i tiden kunde ju kvinnor DÖ av det det kan dom  
11. nu också men det= 
12. Maja =mm= 
13. David mm (.) ja jag tror att det finns en en skillnad där= 
14. Maja =ja= 
15. David just på grund av att (.) en kvinna måste ha det i sig (.) och det och  
16. ähm (.) blir säkert skillnad i attityder då mellan män och kvinnor  
17. just till att skaffa barn= 
18. Maja =mmhm= 
19. David på grund av den skillnaden [det tror jag 
20. Maja                            [mmm 
21. David som (.) sen är ju inte jag så att jag tycker äh vafan (.) äh jag  
22. kan springa runt och sprida min vildhavre och sådär bara för att  
23. jag inte behöver (ohörbart)= 
24. Maja =mmm 
25. David äähm (.) men äh (.) jag tror ändå att det finns nån sorts skillnad där  
26. (1) att tjejer måste (2) ja jag tror att dom måste planera (.) vara  
27. mer seriösa med det= 
28. Maja =mm 
29. David än vad killar måste va (.) generellt 
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30. Maja och om man då inte kan få det skulle det innebära-? 
31. David det vet jag inte asså jag vet inte om det skulle innebära ett mer  
32. (.) större socialt stigma för en barnlös kvinna än vad det är för-  
33. det kanske det är (.) men det tror jag håller på och ändra på sig i såna fall  
34. Maja mm 
35. David ääh (.) sen ja (.) ja det är svårt för mig och veta men (2) ja det  
36. kanske är nåt sånt där ja just det (.) man ser ju inte (.) man ser ju  
37. inte på en man om han är gravid liksom och det är många såna  
38. (.) enkla liksom saker som gör att man kopplar ihop kvinnor mer med föräldraskapet kanske= 
39. Maja =mmm men hur berätta- berätta mer (.) det var intressant 
40. David jamen nu spånar jag bara (.) 
41. Maja [ja 
42. David [ääh (3) ja jag kan tänka mig att äh (6) jaa jag vet inte jag kan  
43. tänka mig att många i alla fall i samhället liksom (.) är mer såhär (.)  
44. en kvinna som inte fött barn ja men du ska va en kvinna (.) för att  
45. va en riktig kvinna så (pratar med tillgjord röst) mer sådär 
46. Maja [mmm (skrattar) 
47. David [än vad folk snackar om ja han är en riktig man han ska få ett barn såhär 

 
I utdraget ovan började David sin argumentation med att påtala att det måste vara ett större 
socialt stigma för en kvinna att inte få barn än det är för en man som kan ”ta det med en 
klackspark”. Han legitimerade argumentet genom att hänvisa till ”evolutionen”, men även till 
de faktiska, kroppsliga skillnaderna som är involverade i reproduktionsprocessen. De 
objektivt synliga fysiska skillnaderna som att kvinnans kropp har ett barn i magen legitimerar 
common senses hopkopplande av kvinnor med föräldraskap och skilda attityder till 
reproduktion mellan män och kvinnor. En kvinna drabbas hårdare av barnlöshet, resonerar 
David. Han vaccinerade sig mot motargument genom att han ”bara spånar”. På rad 33 
indikerar han ändå att ”det håller på och ändra sig”, det vill säga att kvinnan skulle förknippas 
mindre med reproduktion i framtiden. Här antydde han en svag framtidstro på att vi inte 
behöver vara så fast i våra konventioner om genus, vilket även andra deltagare talar om, en 
tolkningsrepertoar om att vi blir mer och mer jämställda som florerar i samhället. Den 
tolkningsrepertoaren ingick även som en del i det alternativa maskulinitetsidealet. 
 
Sammanfattningsvis var den alternativa positioneringen vanligast hos deltagarna, men den 
konstruerades alltid i relation till den mer traditionella definitionen av hegemonisk 
maskulinitet. Det alternativa idealet konstruerades som mer personligt och individuellt i 
kontrast till det traditionella som konstruerades som kollektivt och dogmatiskt. Många 
deltagare som öppet positionerade sig som moderna, ”icke-hegemoniska” män konstruerade 
senare i alla fall infertilitet som att de skulle känna sig kastrerade och stympade i sin 
maskulinitet på ett personligt plan. Ibland var de omedvetna om att de positionerade sig på 
olika sätt, men de kunde också vara medvetna om sina mångfacetterade konstruktioner och 
därmed uppleva förvirring. Det mest framträdande med det ideologiska dilemmat var att de 
tolkningsrepertoarer som fanns tillgängliga för deltagarna inom detta område motsade 
varandra och gjorde att de upplevde komplexitet och en osammanhängande känsla i common 
sense. 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att studera på vilket sätt unga män som ännu inte vet om 
de är fertila talar om fertilitetens och reproduktionens betydelse för 
maskulinitetskonstruktioner, samt hur innehållet i deras maskulinitetskonstruktioner påverkas 
av diskurser kring fertilitet och reproduktion. Studien problematiserade således infertilitets- 
och reproduktionsdiskursers inverkan på maskulinitetskonstruktioner.  
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Resultaten gav en värdefull inblick i hur olika maskuliniteter konstruerades i relation till 
fertilitet och reproduktion hos unga män i Sverige idag. Språkbruket karaktäriserades av 
distans och ett starkt ideologiskt dilemma där deltagarna pendlade mellan främst två olika 
subjektspositioner. Den ena subjektspositionen innebar att förhålla sig till ett traditionellt, 
kollektivt och opersonligt hegemoniskt maskulinitetsideal som – trots att deltagarna inte ville 
omfattas av det – bedömdes som det ideal som fortfarande förknippas med mest makt och 
status i samhället. Den andra handlade om att vilja konstruera ett alternativt, individuellt och 
personligt maskulinitetsideal som verkade konkurrera med det traditionella om att vara 
hegemoniskt, och som alltid präglades av det förra idealets närvaro. Innehållet i 
konstruktionerna, som också var starkt präglade av distansen och det ideologiska dilemmat, 
utgjordes av tolkningsrepertoarer om betydelsen av impotens kontra infertilitet, reproduktion 
som prestation, att faderskap medför högre maskulinitetsstatus samt att reproduktion och 
maskulinitet står i relation till reproduktion och femininitet.  
 
Den distanserade karaktären på deltagarnas språk tydde på att i deras common sense dels inte 
fanns tillräckligt med tolkningsrepertoarer och att de tolkningsrepertoarer som fanns 
tillgängliga ändå inte täckte det männen ville uttrycka. Det visade sig att männen hade smala 
och begränsade språkliga resurser både när det gällde att tala om vad det är att vara man samt 
vilken betydelse reproduktionen har för ”maskulinitetsgörandet”, särskilt i jämförelse med hur 
verbala de var när de talade om andra saker. Fenomenet bekräftar Gannons och hans 
medarbetares (2004) slutsatser om att lingvistiska begränsningar hos män reproducerar det 
mer traditionella hegemoniska maskulinitetsidealet, och påverkar både hur män förhåller sig 
till sina kroppar och deras förhållande till kroppsliga dysfunktioner som infertilitet. Om en 
man skulle drabbas av infertilitetsproblem verkar det således finnas få tillgängliga medel att 
kommunicera sina känslor och tankar med, eftersom tolkningsrepertoarerna var så 
begränsade. Det bekräftar även Throshby och Gills forskning (2004) som konstaterade att det 
finns en tystnad hos män kring emotionella och fysiska problem, eller kring frågor som rör 
maskulinitet och den egna kroppen. Att fundera på sig själv som man och sina kroppsliga 
dysfunktioner är inte förenligt med en norm som förespråkar att man är naturlig, självklar, 
stark, frisk och oberoende bara för att man är man, vilket deltagarnas begränsade 
språkresurser tydde på (jfr Throshby & Gill, 2004). Detta fenomen kan även vara en 
förklaring till att så få infertila män svarade på min ursprungliga annons.  
 
Den dilemmatiska karaktären i deltagarnas tal visade att det mellan de få, smala och 
distanserade tolkningsrepertoarer som ändå fanns existerade kraftiga motsättningar. 
Inledningsvis konstaterades att varje man har att förhålla sig till det (traditionella) 
hegemoniska maskulinitetsidealet, vare sig han accepterar det eller inte (Connell, 2002). Det 
måste deltagarna i föreliggande studie också göra. Generellt kunde de sägas vara mycket 
genusmedvetna, och väl skolade i socialkonstruktionistiska tankegångar, förmodligen på 
grund av den studieinriktning de valt. Det märktes emellertid att de tvingades hålla sig 
närvarande till det traditionella idealet, och att de hela tiden hade i uppgift att acceptera eller 
avfärda det, eller på annat sätt förhålla sig till det. Att infertilitet innebär ett hot och ett stigma 
mot det traditionella hegemoniska maskulinitetsidealet (Gannon et al., 2004; Nachtigall et al., 
1992; Throshby & Gill, 2004) bekräftade deltagarna lite motvilligt, eftersom de gärna ville 
framstå som toleranta personer som inte bidrar till stigmatisering av något slag. Men den 
positionering de ändå gjorde genom att uttrycka tolkningsrepertoarer som att de skulle känna 
sig kastrerade, misslyckade, handikappade och ha tappat sin fallos och så vidare innebar att de 
ibland identifierade sig med och anpassade sig till det traditionella idealet, trots att de inte 
tycktes vilja det. Helst verkade de vilja demonstrera distans från det idealet, och konstruerade 
det alternativa maskulinitetsidealet. Det traditionella hegemoniska maskulinitetsidealet är 
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dock precis som Connell (2002) och Edley och Wetherell (1999) förklarar ett vinnande 
argument, ett intränat och repeterat sådant, och är det argument som vunnit störst kraft i 
common sense. Det betraktas därför som mer sant och naturligt än andra argument. Att de 
bara motvilligt verkade erkänna det, tolkade jag som att de också tyckte att man inte riktigt 
bör tänka så om man är en modern, nytänkande man. 
 
Det dominerande ideologiska dilemmat som identifierades handlade således om hoppandet 
mellan den traditionella och den alternativa maskuliniteten. En annan aspekt av det dilemmat 
är ett hoppande mellan ett kollektiv som pressar (så som det traditionella idealet 
konstruerades) och det individuella valet (så som det alternativa idealet konstruerades). Ett 
problem uppstod när kollektivets krafter upplevdes som styrande över individen. Om 
deltagarna uttryckte att reproduktion är något som bara ska fungera den dagen de själva 
väljer, kunde de känna sig utmanade av kollektiva krafter (jfr Riley, 2003). I sådana fall 
upplevdes det som att de inte hade någon agens, och det kunde vara svårt att acceptera för 
dem. Samtidigt kunde de ”lösa” ett sådant maskulinitetsproblem genom resonemanget att om 
man frivilligt väljer bort faderskapet så agerar man ju enligt ett fritt, individuellt val och får på 
så sätt agens. I själva verket är detta dock ytterligare ett annat hegemoniskt sätt att vara en 
person på: man demonstrerar autonomi och fritt val (jfr Wetherell & Edley, 1999).  
 
Trots att tolkningsrepertoarerna var begränsade verkade deltagarna gärna vilja lägga upp talet 
så att det blev logiskt och enhetligt, och de blev märkbart irriterade, generade eller förvirrade 
när de upptäckte att de sa emot sig själva i talet. De verkade vilja framstå som 
sammanhängande och klarsynta människor som stod för sin åsikt, precis som idealet från 
upplysningstiden förespråkar, det vill säga att vi ska vara sammanhängande, rationella 
varelser som inte säger emot oss själva (Edley, 2001). Det tedde sig dock som att de anade att 
det fanns en klyfta mellan hur de ville vara och hur de (omedvetet) betedde sig. Common 
sense gav dem motstridiga budskap – det dominerande budskapet var att de ska vara 
sammanhängande och dikotoma i sina åsikter (antingen/eller, kropp/soma, förnuft/känsla och 
så vidare), inte att de kunde vara både/och på en och samma gång. Detta stämmer överens 
med Wetherell och Edleys (1999) forskningsdeltagare där man kunde man se ett liknande 
identitetsarbete präglat av multipel positionering. Föreliggande studies deltagare hade 
problem med att konstruera sig som både hegemoniska och alternativa, både normala och 
rebelliska på samma gång. Detta kan ses som ett exempel på att deltagarnas 
maskulinitetskonstruktioner var komplexa och multidimensionella. Till exempel kunde vissa 
subjektspositioner i männens tal vid första anblick uppfattas som i opposition mot den 
traditionella hegemonin – som när de beskrev sig som att de hade en annorlunda syn på sin 
mansroll än vad de trodde att resten av samhället har. Detta alternativa ideal riskerade dock 
ofta att ändå ”köpa tillbaka sig” in i hegemonin, genom att det också demonstrerar 
självständighet och oberoende från kollektivet. Det är därför svårt att uttala sig om det 
alternativa idealet kan sägas vara särskilt alternativt. Samtidigt kan ju 
maskulinitetskonstruktioner innehålla både traditionellt och alternativt på samma gång. När 
den alternativa, jämställda, toleranta, nytänkande, anpassningsbara och moderna 
maskulinitetskonstruktionen väl lyckades med att vara det alternativ som deltagarna ville att 
det skulle vara, verkade det dock ha uppenbara problem att vinna mark i ett så ursprungligt 
område som reproduktions- och fertilitetsområdet.  
 
Vad gäller innehållet i maskulinitetskonstruktionerna kunde vi se att Nachtigalls (1992) och 
Gannons et al. (2004) forskning om sammanblandningen av impotens och infertilitet inte 
bekräftades i föreliggande studie. Deltagarna hade en klar uppfattning om vad som är vad, 
men de flesta konstaterade att om de skulle bli impotenta skulle det innebära ett mycket större 
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hot mot deras maskulinitetskonstruktion än infertilitet. De såg i detta sammanhang fertiliteten 
som jämförelsevis oviktig för maskuliniteten, som ett isolerat medicinskt fenomen, medan 
potensen betydde något för hur man skulle se på sig själv som man.  Det kan tolkas som att 
man konstruerar fertilitetsförmågan som mer tillhörande det alternativa idealet, där man skulle 
kunna anpassa sig och inte vara så påverkad av traditionella fastslagna sanningar om att en 
man måste kunna befrukta en kvinna. Om man inte skulle kunna få erektion, däremot, verkar 
det som att man använder tolkningsrepertoarer för att ”göra maskulinitet” från det 
traditionella hegemoniska idealet: du är inte en riktig man om du inte kan genomföra ett 
samlag (Courtenay, 2000; Gannon et al., 2004).  
 
Att reproduktionsförmågan konstruerades som marginaliserad och inte viktig för en man idag 
inom både ett traditionellt hegemoniskt ideal och ett alternativt är intressant. Det kunde vi se 
hos både Fredrik Reinfeldt-mannen (som konstruerades som stereotypen av hegemoni) och 
hos Klas som tyckte att förmågan var ungefär lika viktig som att kunna snickra. Skillnaden 
var, enligt deltagarna, att det skulle vara ett hårdare slag för en man som såg reproduktion 
som en prestation (och därmed strävade efter det mer traditionella hegemoniska idealet) om 
han saknade denna förmåga, än för en man som konstruerade en alternativ maskulinitet. Om 
man jämför denna marginaliserade roll som reproduktionen antogs spela mot konstruktionen 
att en man saknar en definierande komponent av sin manlighet om han inte kan bli biologisk 
far (Throshby & Gill, 2004) som konstruerades som en förstärkning av maskuliniteten och ett 
fullbordande av maskulinitetsuppdraget, uppstår ett dilemma. Man blir inte mer man av att 
vara förmögen att producera barn, men man blir det av fadersrollen (och potensen). Det tedde 
sig som att det var i närvaro av ett framtida faderskap som reproduktionen fick betydelse, för 
båda idealen. Det föreföll som att det var oförmågan att bli biologisk far mer än själva 
oförmågan att befrukta en kvinna som betraktades som ett bevis på 
”maskulinitetsmisslyckande”, även om det förra ju obönhörligen är en konsekvens av det 
senare. Detta skulle också bekräfta tidigare forskning (Gannon et al., 2004). Tillsammans 
hotade de hursomhelst maskulinitetsidentiteten hos deltagarna. 
 
Tolkningsrepertoaren att kvinnan och hennes kropp förknippas mer med reproduktion än 
mäns kroppar återfinns även tidigare forskning (Björk, 1996; Carmeli & Birenbaum-Cameli, 
1994; Connell, 1996; 2002; Throshby & Gill, 2004). Deltagarna i föreliggande studie 
konstruerade hela tiden maskulinitet kopplat till reproduktion som särskilt från femininitet 
och reproduktion. En kvinna skulle drabbas hårdare av barnlöshet och det är en större 
upplevelse för henne, menade männen i sina konstruktioner. Mannen som anpassar sig till det 
traditionella hegemoniska idealet kan ta det med en klackspark och har gjort sitt när kvinnan 
får ta över, lät talet. Det framstår som att en intressant aspekt med reproduktionsfrågor 
kopplat till genus är att våra reproduktiva förmågor gör oss så biologiskt olika att 
isärhållandets logik (Hirdman, 1988) ter sig som ”extra” logisk när det gäller just de 
reproduktiva processerna. Mäns och kvinnors kroppar tillåts numer i Sverige och västvärlden 
att utföra merparten av de arbeten, sysslor och handlingar som finns att tillgå i livet. 
Undantaget är just denna biologiska handling: män kan inte bära och föda ett barn, och 
kvinnor kan inte producera sperma som kan befrukta ett ägg (Connell, 2002). Det kanske kan 
vara en del av förklaringen till att det inte är så lätt att förhålla sig enligt Connells (2002) och 
Hydes (2005) teoribildningar vilka också någonstans ingick i deltagarnas alternativa 
maskulinitetsideal – det vill säga att kvinnor och män är mer lika än olika – när man ställs 
inför en så uppenbar olikhet. Föreliggande studie belyste hur denna uppenbara skillnad 
påverkar just mäns identitetsskapande i det att maskuliniteten hela tiden konstruerades i 
förhållande till femininitet.  
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Om vi använder oss av queerteoris syn på identitet (Kulick, 1996) kan vi konstatera att 
deltagarnas hopp mellan olika positioner också belyste hur de aldrig lyckades ”ha” en 
identitet, utan att betydelsen av till exempel en alternativ, jämställd eller icke-traditionell 
maskulinitet alltid fanns förskjuten till dess skillnad, den mer traditionella hegemoniska 
maskuliniteten. Det verkade finnas en dröm hos alla deltagare om att ett alternativt 
maskulinitetsideal skulle vara friare och inte så tvingande som det traditionella, utan skulle 
kunna ge tillåtelse att vara hur man vill och ändå vara maskulin. Kanske tyder detta ändå på 
att vad som är eller bör vara hegemonisk maskulinitet håller på att omdefinieras och den 
traditionella hegemoniska maskuliniteten utmanas. Jag tyckte mig se tydliga tecken på att 
mina frågor om man kunde vara infertil och ändå maskulin uppfattades som provocerande och 
att ett sådant tankesätt mer tillhörde männens fäders eller farfäders tid än deras egen tid. Likt 
Wetherell och Edley (1999) ska man dock kanske inte dra alltför stora växlar ur 
jämställdhetssynpunkt på att deltagarna verkade se maskulinitetsidealet som en stereotyp 
karikatyr, helt främmande för dem, eftersom de uppenbarligen ändå var kapabla att identifiera 
sig med det ibland, och även ”köpa sig tillbaka” in i det. Samtidigt är det positivt att det fanns 
andra ideal hos deltagarna, som det alternativa idealet som andades jämställdhet, 
anpassningsbarhet och medvetenhet och som kanske kan erövra positionen som dominerande 
ideal eller vinnande argument om maskulinitet i framtiden. 
 
Den valda metoden för insamling och tolkning av data ger ett stort utrymme för subjektivitet. 
Intervjuguiden har jag hållit mig till löst och intervjuerna har tillåtits få olika fokus. Jag har i 
urvalet av män redan gjort en indelning efter ett antagande och konstruktion om att unga män 
som studerar på universitet, tillhörande ungefär samma generation, kan klumpas ihop och 
kallas en mer eller mindre homogen grupp. De män jag har intervjuat är dock inte 
nödvändigtvis representativa för alla män inom samma generation, klass och etnicitetsgrupp. 
Samtidigt har jag varit intresserad av kunskapen kring hur diskurser byggs upp kring 
fenomen. Min så kallade insider status, att jag tillhör en liknande samhällsgrupp som männen 
och dessutom har en liknande utbildning som många av dem, har både för- och nackdelar. 
Fördelarna var att jag talade deras språk, och förstod deras bakgrund, deras common sense. 
Nackdelarna var att jag tack vare denna insider-status ibland tonade ner mitt överläge som 
intervjuare och mer erfaren student. Jag tror dock att den skillnaden att jag är kvinna 
balanserade den effekten, eftersom det gjorde att jag hela tiden förhöll mig nyfiken, och inte 
trodde mig veta vad de skulle säga (eftersom vi ju kulturellt kan sägas tillhöra skilda sfärer i 
reproduktionsfrågan). Urvalet är vidare ett så kallat bekvämlighetsurval, eftersom jag valt 
män som studerar på Psykologiska institutionen. Detta kan ha gjort att de haft svårt att vara 
öppenhjärtiga, eftersom vi riskerar att stöta på varandra i korridoren på institutionen. 
Sammantaget gör detta att slutsatser eller generaliseringar av mina resultat inte kan dras 
alltför långt, åtminstone inte utifrån det mer positivistiska kravet på generaliserbarhet. 
Samtidigt ger resultaten en värdefull inblick i hur maskulinitetsidentitet konstruerades just 
där, just då, väl värd att jämföras med framtida, liknande studier. 
 
En begränsning med studien är att deltagarna uttalade sig om imaginära situationer, som utan 
egen erfarenhetsbas kan vara svåra att prata om. Å andra sidan kan det också hävdas att 
många intressanta resultat kom fram, just på grund av att deltagarna inte hade tänkt på och 
formulerat sig kring området förut. Eftersom språkanvändande, sociala konstruktioner och 
common sense har spelat så centrala roller i studien, är diskursanalys en relevant metod för att 
på ett tillförlitligt sätt kunna förklara resultaten.  
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Resultaten i denna studie kan ses som ett tidsdokument över hur maskulinitet konstruerades 
hos en utvald grupp män på 2000-talet. På grund av den ringa empiriska forskningen som 
finns kring fertilitet, reproduktion och maskulinitetskonstruktioner i common sense kan man i 
framtiden göra mycket på området. Det skulle vara intressant att komplettera studien av 
maskulinitetskonstruktioner i förhållande till fertilitets- och reproduktionsdiskurser genom att 
göra en diskursiv textanalys av till exempel informationsblad som delas ut på 
infertilitetskliniker, för att undersöka vilka diskurser som omger maskulinitetskonstruktioner 
på det sättet. Man skulle även kunna intervjua unga män från andra, inte lika välutbildade 
samhällsklasser för att vidare utforska begreppet hegemonisk maskulinitet. Det begreppet 
konstrueras troligen annorlunda i andra delar av Sverige än i storstaden Stockholm. Vidare 
skulle det vara intressant att titta på hur män som blivit till exempel förstagångsfäder ser på 
sin roll i reproduktionsprocessen, och om betydelsen av fertilitet kopplat till maskulinitet då 
förändras.  
 
Konstruktionen av skillnader på reproduktionsområdet, och även den distans som männen i 
föreliggande studie visade till reproduktionsprocessen, tyder på att skillnadskonstruktionen 
som den ”enkla lösningen” (Hyde, 2005) faktiskt fortfarande finns i samhället trots ökat 
pappaledighetsuttag och närvarande fäder (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Forskningen 
och debatten har en framtida uppgift i detta genom att uppmärksamma fader-fosterrelationen, 
och dess betydelse (Daniels, 1997). I princip betraktas den ju som obefintlig och därför blir 
mannen inte lika ansvarig för graviditeten, fostret, och i förlängningen: barnet.  
 
Avslutningsvis kan sägas att fertilitets- och reproduktionsdiskurser påverkade 
maskulinitetskonstruktioner främst på så sätt att intervjudeltagarna hela tiden positionerade 
sig multipelt mellan två maskulinitetsideal, det traditionella och det alternativa, som de hade 
svårt att ta till sig på samma gång. De konstruerade ett alternativ till det traditionella 
hegemoniska maskulinitetsidealet som var mer jämställt, tillåtande och tolerant, men som 
ännu inte tagit över rollen som dominerande ideal i deras common sense. Men ganska ofta var 
det alternativa maskulinitetsidealet bara ytterligare ett sätt att vara hegemonisk på, genom 
demonstrationen av oberoende och självständighet, vilket gjorde det svårt att sätta fingret på 
om det verkligen var ett alternativ, eller bara en annan sida av samma mynt. 
 
Det är viktigt att fortsätta ifrågasätta konstruktioner som vårt kollektiva förnuftsskapande tar 
för givna, som hegemoniska maskulinitetskonstruktioner. Hur människor förhåller sig till 
genus, och därmed även sin reproduktionsförmåga kommer att fortsätta vara grundläggande 
för hur vi bygger upp common sense, och hur vi därefter agerar. De hegemoniska 
maskulinitetsnormerna behöver dekonstrueras för att alla människors språk och identitet ska 
kunna få en större rikedom och flexibilitet, och inte vara underkastat trångsynthet och 
dogmatiska, hegemoniska ideal. Framtida forskning får utvisa om det alternativa 
maskulinitetsideal som synliggjordes i föreliggande studie verkligen visar sig vara annorlunda 
och alternativt och kan utmana det traditionella hegemoniska maskulinitetidealet som 
vinnande argument i common sense. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledande frågor  
• Ålder 
• Sysselsättning 
• Vet du med säkerhet att du kan få barn, till exempel genomgått en abort? 

Frågor om betydelsen av att kunna bli far 
• Öppen fråga: Har du nyligen befunnit dig i en situation där du har tänkt på 

att bli pappa? Berätta om en sådan situation eller tanke?  
• Hur viktigt är det för dig att kunna få biologiska barn i framtiden?   
• Hur skulle ditt liv med barn se ut respektive ditt liv utan barn? 
• Låt säga att du inte kunde få biologiska barn på grund av att du hade inga, få eller 

defekta spermier. Vad skulle det betyda för dig? 
• Hur viktig är vetskapen om att du kan ”producera barn”, om du skulle vilja? 
• Skulle det spela någon roll om det var du eller din partner som inte kunde få barn? 
• Tycker du att det är ett ”naturligt” tillstånd att kunna få biologiska barn? Vad är 

naturligt för dig?  
• Vad skulle det innebära att vara far för dig? 
• Vilken roll spelar faderskap respektive fertilitet när du tänker på dig som man? 

Frågor om maskulinitet 
• Vad använder du för ord för att beskriva dig som ”man”? Upplever du dig som en 

”manlig” man? Vad är i så fall det? 
• Finns det någon koppling mellan din egen mansroll och fertilitet/infertilitet, tycker 

du? Hur ser den ut? 
• Jag kommer att läsa upp en lista med ord för dig för att få höra hur de hänger ihop 

för dig: Infertilitet, sterilitet, impotens, virilitet… 
• Vad betyder/innebär det eller skulle det innebära att vara fertil/steril/impotent/viril 

för dig? 
• Är det ”onaturligt” att vara infertil eller steril? Kan man vara ”man” ändå? 
• Maskulinitet kan man säga är en annorlunda och mer komplex term än den 

biologiska könskategorin ”man” (förtydligas vid behov).  
• Hur tycker du mansrollen ser ut i dagens samhälle? Hur är en maskulin man? 
• Hur skulle du beskriva din mansroll?/Skulle du beskriva dig själv som en maskulin 

man? 
• Finns det tillfällen i ditt vardagsliv där du upplever dig själv som mer eller mindre 

maskulin/manlig? Vilka? 
• Finns det flera olika maskuliniteter/manligheter? Vad karaktäriserar olika typer av 

maskulinitet/manlighet? 
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Bilaga 2: Transkriberingsguide 
 
Följande transkriberingsguide är hämtad från Edley och Wetherell (1999) och Seymour-Smith 
och Wetherell (2006). 
 
(.)  Kort paus under en sekund 
(2)  Räknad paus (i sekunder)  
Exempel:  David: jag skulle aldrig (3) vill jag tro i alla fall (.) döma en kvinna 
 
(.hh)  Häftig inandning 
[…]  Material som avsiktligt tagits bort 
[text]  Klargörande information  
Exempel:  [IRONISKT] 
 
text  Ord som betonas 
Exempel:  Fredrik: har man den bilden så tror jag det kan va svårare slag  
 
TEXT  Ord som uttalas starkare än texten omkring den 
Exempel:  David: förr i tiden kunde ju kvinnor DÖ av det 
 
Klammertecken i lodrät linje markerar att talarna talar samtidigt och överlappande  
Exempel:  David: eller vad man ska [kalla det för 
    Maja:          [mmm 
 
Ett likhetstecken i slutet av ett uttalande och i början av nästa uttalande markerar 
frånvaron av ett urskiljbart uppehåll 
Exempel: Micke:  asså (.) att vara impotent numera tror inte jag är lika stor deal= 
 Maja:    =jahaa 
 
Parentestecken kring material betyder att det antingen är ohörbart eller så finns det 
tvivel på vad som sägs. ”Ohörbart” skrivs inom parentes om ingen gissning finns, 
annars är ord inom parentestecken ett försök att uppskatta vad som hördes. 
Exempel: Erik: att faktiskt ha (.) ett eget barn som är (.) (använder man det  
  det uttrycket) då ens eget kött och blod (ohörbart) 
 
Skratt samt andra ljudliga icke-ord markeras genom att skriva ordet inom parentes  
Exempel: Jesper: (suck) det är en jättesvår fråga (skratt) 
 
Ett frågetecken används för att markera att rösten går upp, ofta vid en fråga 


