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Abstract 

 

Syftet med denna uppsats är att granska hur begrepp betecknande män och maskulinitet, och 

framförallt begreppet den nya mannen, användes och förstods i receptionen av Ronnie 

Sandahls debutroman Vi som aldrig sa hora. Utifrån en diskurs- och queerteoretisk ram 

identifieras olika diskurser som ställs mot varandra, och de diskursiva konsekvenserna av vad 

begreppet sägs beteckna problematiseras. De två övergripande diskurserna som blottläggs är 

en jämställdhetsdiskurs, som ser den nya mannen som progressiv, samt en feministiskt 

förankrad diskurs, som ifrågasätter begreppet och sätter det i relation till ett patriarkat. En 

närliggande diskurs är föreställningen att unga män idag sägs brottas med motstridiga 

förväntningar och krav på maskulinitet, vilket är en förståelse som i huvudsak delas av 

samtliga diskursordningar – här råder diskursiv konsensus. Uppsatsen visar också att ingen av 

recensenterna problematiserar begreppet man, eller förhållandet mellan män och maskulinitet. 

Detta förstås som att den förändring avseende maskulinitet och genusnormer som 

recensenterna vill påskina endast är skenbar. 
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Inledning 

 
Om svaret är: 
 Våldtäktsman grabbslem machoidiot hustrumisshandlare. 
 Är väl frågan: 
 Misstänks man – eller förväntas man?1 

 

När Ronnie Sandahl debuterade med romanen Vi som aldrig sa hora på internationella 

kvinnodagen 2007, utbröt en diskussion på kultursidorna runt om i landet om unga män och 

maskulinitet. Kritiken var mestadels sval, men romanen fick stort medialt genomslag och 

recensenter, krönikörer och debattörer dryftade alla sina åsikter om vad det egentligen var 

romanen ville säga: Var det en ny sorts medveten och mjukare maskulinitet som beskrevs i 

romanen, eller var det bara en maskerad variant av gamla machoideal? Är det synd om dagens 

unga män, och har de blivit ifrånkörda av feminismen? Är det rent av en ung maskulinitet i 

kris, vilsen mellan två olika ideal, romanen ger uttryck för? Även Sandahl själv bidrog till 

debatten då han i intervjuer bland annat påpekade att han ”grovt underskattat sprängkraften i 

att skildra män som offer”.2 

 Det intressanta med den här och liknande diskussioner är att de tenderar att dyka upp då 

och då i Sverige, nu senast i höst i och med antologin Pittstim.3 Det verkar finnas, både från 

feministiskt och ickefeministiskt håll, ett behov att tala om ”den nya mannen”, om 

”mansrollen” i förändring, om slitningar mellan olika ideal och om bristen på manliga 

förebilder. Men vad är dessa återkommande debatter egentligen ett uttryck för? Varför är den 

nya mannen ett så tacksamt ämne för diskussion, och vad står han i så fall för? På vilket sätt 

sägs han vara annorlunda än ”den traditionella mannen”, och varierar förståelsen av dessa 

begrepp beroende på vem som yttrar sig? 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utifrån en diskurs- och queerteoretisk ansats analysera hur 

olika begrepp avseende män och maskulinitet användes och förstods i receptionen av Vi som 

aldrig sa hora. Genom att blottlägga vilka olika diskurser som råder – om vilka begrepp det 

strids och om vilka det råder konsensus – syftar uppsatsen till att åskådliggöra mer 

 
1 Ronnie Sandahl, Vi som aldrig sa hora (Stockholm 2007), s. 151. 
2 Sigrid Böe, ”Efter mansrörelsen: Han ville komplicera mansbilden”, Dagens Nyheter, 2007-05-23. 
3 En antologi där 15 unga killar berättar individuella historier om hur det är att växa upp till man i Sverige idag: 
Pittstim: Pissbomber, skogsporr och kärlek: 15 berättelser om att vara kille, red. Inti Chavez Perez & Zanyar 
Adami (Stockholm 2008).  
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övergripande konsekvenser avseende förståelsen av maskulinitet och genus. Några 

frågeställningar är: Vilka synsätt på män och maskulinitet framkommer i debatten? Hur 

beskrivs den nya mannen, och hur varierar förståelsen av begreppet? Hur kopplas 

diskussionen till feminism och jämställdhet, och hur kan det problematiseras utifrån en 

diskurs- och queerteoretisk förståelse av män och maskulinitet? 

 Syftet är också att koppla analysen till de problem jag menar finns inom den tidigare 

maskulinitetsforskningen: Kan vi tala och teoretisera kring maskulinitet utan att automatiskt 

falla tillbaka till att diskutera män, och vad är egentligen skillnaden mellan dessa begrepp? 

Utifrån en diskursiv förståelse av begreppen, syftar denna uppsats till att synliggöra talet om 

män och maskulinitet i svensk debatt, samt att försöka problematisera och luckra upp dessas 

inbördes relation. 

Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen bottnar i ett teoretiskt angreppssätt som brukar benämnas socialkonstruktionism, 

vilket jag i enlighet med Vivien Burr förstår som en vetenskapsteoretisk ansats som vänder 

sig emot alla anspråk på sann eller objektiv kunskap. De kategorier och uppdelningar genom 

vilka vi förstår världen är alltså kontingenta, och skulle kunna se ut på andra sätt. Dessa 

uppdelningar är historiskt och kulturellt specifika, och de förstås som produkter av det 

samhälle i vilka de är uppkomna. Vidare är det genom sociala processer och i dagliga 

interaktioner mellan människor som vår kunskap upprätthålls och får sin mening, och det 

finns alltid ett samband mellan kunskap och social handling; i en bestämd världsbild blir vissa 

handlingar legitima och andra problematiska, och konstruktionen av kunskap får alltså 

praktiska och politiska konsekvenser.4 Begreppet diskurs är centralt i uppsatsen, varför jag nu 

närmare redogör för hur jag förstår och använder det. 

Diskursteori – Laclau och Mouffe 

Enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips kännetecknas ett diskursanalytiskt 

perspektiv av att det är genom språket som vår uppfattning och våra representationer av 

verkligheten skapas. Dessa representationer är aldrig enbart en spegel av verkligheten, utan 

det är istället genom dem som förståelse produceras. Diskurser är således det som konstituerar 

verkligheten, men det betyder inte att det inte finns en fysisk verklighet utanför diskurserna, 

 
4 Vivien Burr, An Introduction to Social Constructionism (London & New York 1995), s. 2 ff. 
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utan snarare att vi inte kan skapa förståelse utanför eller innan diskursen – verkligheten får så 

att säga sin betydelse genom olika diskurser.5 En viktig utgångspunkt för diskursteori är 

Michel Foucault och hans genealogiska syn på vetenskap. Han menar att vi måste ifrågasätta 

det vi tar för givet om kunskap och vetande, och visa att förutfattade kontinuiteter aldrig är 

självklara. Vi kan använda oss av till synes givna begrepp, men bör kritiskt analysera dem 

utifrån deras diskursiva funktioner.6 Det är alltså diskurserna själva som är i fokus vid en 

diskursanalys – vad de säger, och vilken funktion de har för vår förståelse av världen. För att 

kunna se hur diskurser opererar måste vi enligt Foucault även blottlägga vad de inte säger, 

vad som undantrycks och förblir osagt.7 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe utvecklar Foucaults tankegångar vidare i sin bok 

Hegemony and Socialist Strategy. De använder sig av begreppen artikulation, diskurs, 

moment och element, vilket de definierar enligt följande: 
 
[W]e will call articulation any practice establishing a relation among elements such 
that their identity is modified as a result of the articulatory practice. The structured 
totality of resulting from the articulatory practice, we will call discourse. The 
differential positions, insofar as they appear articulated within a context, we will call 
moments. By contrast, we will call element any difference that is not discursively 
articulated.8 

 

Diskurs ska alltså förstås som det strukturerade ramverk där olika element genom 

artikulationer får en modifierad betydelse, det vill säga blir till moment. De tydliggör dock att 

det inte går att skilja på diskursiva och icke-diskursiva praktiker, utan att ”every object is 

constituted as an object of discourse”.9 Deras poäng är således att vi aldrig kan förstå element 

som neutrala eller fördiskursiva; de kan få olika betydelser inom olika diskurser, alltså agera 

som olika moment genom olika artikulationer, men någon slutgiltig betydelse går inte att 

fastslå. Diskurser konstituerar således hela vår verklighetsuppfattning. Winther Jørgensen och 

Phillips konkretiserar detta med hjälp av exemplet ”kroppen”. Den ska enligt dem förstås som 

ett element eftersom det finns flera konkurrerande sätt att uppfatta den på, och olika diskurser 

försöker reducera kroppen till ett oproblematiserat moment inom den egna diskursen. 

Poängen är att kropp som ord i sig självt inte säger särskilt mycket, utan det är i relation till en 

diskurs det får sin mening, och det är just denna process som kallas artikulation.10 

 
5 Marianne Winther Jørgensen &Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod  (Lund 2000), s. 15. 
6 Michel Foucault, Vetandets arkeologi (Lund 2002) [1969], s. 40 ff. 
7 Ibid. 
8 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy (London & New York 1985), s. 105. 
9 Ibid., s. 107. 
10 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 34 f. 
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Laclau och Mouffe gör också en distinktion mellan diskurser och vad de kallar det 

diskursiva fältet. För att en diskurs inte ska bli helt godtycklig och kunna betyda/innefatta vad 

som helst, menar de att varje diskurs bygger på en uteslutning av andra diskursiva betydelser; 

varje diskurs grundar sina specifika moment genom uteslutning av alla andra moment. Men 

dessa övriga är inte oviktiga för diskursen, utan tvärtemot nödvändiga: ”Being inherent in 

every discursive situation, this ’surplus’ [de uteslutna momenten] is the necessary terrain for 

the constitution of every social practice.”11 Det är alla dessa överskott som utgör det 

diskursiva fältet. Diskursen strävar alltså efter att omvandla element till moment för att på så 

sätt avskaffa teckens mångtydighet. Men detta lyckas aldrig helt, och på samma gång som 

denna relation mellan diskurs och det diskursiva fältet gör att alla tecken med nödvändighet 

blir diskursiva till sin karaktär, gör det också en slutgiltig diskursiv stabilitet omöjlig.12 

 För att återkoppla till uppsatsens syfte ser jag således användningen och förståelsen av de 

begrepp som betecknar män och maskulinitet som diskurser, och det är hur dessa diskurser 

etableras, sinsemellan strider med varandra om tolkningsföreträde, och vad detta får för 

konsekvenser jag vill belysa. Jag menar också i enlighet med Laclau och Mouffe att det inte 

finns en övergripande maskulinitetsdiskurs, utan istället ett flertal diskurser som alla vill 

rättfärdiga sina egna diskursiva beteckningar av män och maskuliniteter på det diskursiva 

fältet. 

Queerteori – Judith Butler 

Jag vill också mer noggrant problematisera en uppdelning i kön och genus, då jag ser båda 

dessa begrepp som konstituerade inom diskursen, vilket gör att de inte går att skilja åt. I 

Gender Trouble ifrågasätter Judith Butler kategorin kvinna som det givna subjektet för 

feministiska analyser. Hon menar att vi inte kan tala om kvinnan som en gemensam identitet 

eftersom den alltid interagerar i en specifik historisk och kulturell diskurs där andra faktorer 

som ras, klass, sexualitet etc. även de spelar roll och hjälper till att skapa vad det innebär att 

”vara kvinna”. Det finns således ingen möjlighet att ställa ”kvinnan” utanför detta, utan Butler 

menar att den feministiska analysens uppgift är ”the task of a feminist genealogy of the 

category of women”.13 Hon fortsätter med att konstatera att även könet alltid är konstruerat 

genom diskursiva formationer av olika genusutryck: 

 
11 Laclau & Mouffe (1985), s. 111. 
12 Ibid., s. 111 f. 
13 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 10th anniv. ed. (London & New York 
1999), s. 6 ff. 



5 

 

                                                

 
[G]ender is not to culture as sex is to nature; gender is also the discursive/cultural 
means by which ”sexed nature” or ”a natural sex” is produced and established as 
”prediscursive”, prior to culture, a politically neutral surface on which culture acts.14 

 

Butler menar alltså att könet som fördiskursivt bör förstås som den kulturella konstruktion 

som genus beskriver. Hon använder vidare begreppet performativitet, med vilket hon ungefär 

menar att genusifierade uttryck, gester, begär etc. producerar en effekt som skenbart ser ut att 

vara en funktion av den biologiska kroppen, där kroppen i sig själv då skulle utgöra någon 

form av essentiell kärna. Butlers poäng är att alla genusuttryck ”spelar” med kroppen, där 

kroppen även den är en del av samma genusifierade diskurs; kroppen kan inte förstås utanför 

den genusdiskurs den verkar i, utan är alltid en del av densamma: ”That the gendered body is 

performative suggests that it has no ontological status apart from the various acts which 

constitute its reality”.15 I relation till de maskulinitetsdiskurser och beteckningar som 

framkommer i Sandahl-recensionerna, är således poängen att synliggöra att det ständigt är 

genus som produceras av diskurser, där talet om mannen som kön även det måste förstås som 

en alltid redan genusifierad diskurs. 

Tidigare maskulinitetsforskning 

Mansforskning, maskulinitetsforskning, forskning om män eller kritisk mansforskning – 

studieområdet har många olika namn och delvis olika teoretiska ingångar, men en forskare 

som betytt oerhört mycket för det relativt unga forskningsfältet är sociologen R.W. Connell 

med sitt begrepp hegemonisk maskulinitet.16 Connells teoribygge har använts i nästan alla 

svenska maskulinitetsstudier som gjorts, men har också kritiserats från olika håll, både i 

Sverige och internationellt. Maskulinitetsforskaren Claes Ekenstam beskriver lite tillspetsat 

Connells Masculinities som ”en allmänt spridd handbok i hur mansforskning bör bedrivas”, 

och menar att det är problematiskt då det marxistiska arvet hos Connell trängt undan andra 

synsätt.17 En annan tongivande forskare, David Tjeder, framhåller även han att Connell 

dominerat fältet, men tycker inte att det gjort forskningen likriktad. Han anser snarare att 

maskulinitetsforskningen är underteoretiserad, vilket visas genom ofta ogenomtänkta och 

 
14 Ibid., s. 11. 
15 Ibid., s. 173. 
16 Jag väljer att i fortsättningen kalla detta studieområde maskulinitetsforskning, på samma sätt som jag 
konsekvent använder begreppet maskulinitet istället för manlighet när jag talar om genus. Se t.ex. Nordberg 
(2004) för en utförligare diskussion. 
17 Claes Ekenstam, ”Mansforskningens bakgrund och framtid: Några teoretiska reflexioner”, Norma: Nordic 
Journal for Masculinity Studies, vol. 1 (2006:1), s. 9. 
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slentrianmässiga appliceringar av Connells begreppsapparat, och förordar nya teoretiska 

infallsvinklar.18 Den forskare som i Sverige mest utmanat Connells teser är Marie Nordberg, 

då hon öppnar upp för en mer queerteoretisk ansats, vilket redogörs för mer noggrant nedan. 

Först är det dock nödvändigt med en beskrivning av vad Connells hegemoniska 

maskulinitetsbegrepp egentligen innebär. 

Connell och den hegemoniska maskuliniteten 

I Masculinities strukturerar Connell upp ett schema för hur maskuliniteter bör förstås i 

förhållande till varandra och till femininitet.19 Maskulinitet och femininitet förklaras som 

konfigurationer av genuspraktik, eller genusprojekt, som ständigt är i förändring och aldrig 

har någon fast, oföränderlig, innebörd. Det finns således ingenting per definition maskulint, 

utan Connell är noggrann med att påpeka begreppets godtycklighet.20 Det Connell definierar 

som hegemonisk maskulinitet är den maskulinitet som för tillfället är högst upp i hierarkin, 

eftersträvansvärd och socialt sanktionerad: 
 
Hegemonic masculinity can be defined as the configuration of gender practice which 
embodies the currently accepted answer to the problem of legitimacy of patriarchy, 
which guarantees (or is taken to guarantee) the dominant position of men and the 
subordination of women.21 

 

Den hegemoniska maskuliniteten är alltså en form av maskulinitetsideal som alla andra 

maskuliniteter (och femininiteter) måste förhålla sig till. Connell menar dock att det är få män 

som lever upp till det hegemoniska idealet, och betonar att det är just ett ideal, som lika väl 

kan karaktäriseras av filmhjältar eller seriefigurer.22 Vid sidan av det hegemoniska idealet 

identifierar Connell tre andra kategorier av maskuliniteter. Delaktiga (complicit) 

maskuliniteter är de som inte lever upp till idealet men ändå drar nytta av dess patriarkala 

utdelning. Hit hör det stora flertalet män, som kompromissar i sin maskulinitet, men trots 

(eller tack vare) detta upprätthåller patriarkatet. Underordnade (subordinate) maskuliniteter är 

de som på ett eller annat sätt är förtryckta, och gestaltar allt det som symboliskt utestängs från 

 
18 David Tjeder, ”Maskulinum som problem: Genusforskningen om män”, Historisk Tidskrift, vol. 122 (2002:3), 
s. 482. 
19 Hegemonisk maskulinitet myntades redan 1985, men då denna genomgång inte är en fullständig redogörelse 
för begreppets utveckling, använder jag den definition som fått mest spridning, dvs. den i Masculinities från 
1995. För begreppets ursprungsdefinition, se: Carrigan, T.R., Connell, R.W. & Lee, J., ”Toward a New 
Sociology of Masculinity”, Theory & Society, vol. 14 (1985:5), s. 551-604. Se även Connell & Messerschmidt 
(2005) eller Nordberg (2000) för en historisk utläggning om begreppet, dess förändring, och kritiken mot det. 
20 R.W. Connell, Masculinities, 2nd ed. (Berkeley & Los Angeles 2005), s. 68 ff. 
21 Ibid., s. 77. 
22 Ibid. 
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den hegemoniska maskuliniteten. Det mest iögonfallande exemplet på detta är enligt Connell 

homosexuella män, men även heterosexuella män kan hamna i denna kategori. Den 

gemensamma nämnaren är dock alltid femininitet – det är den givna motpolen till den 

hegemoniska maskuliniteten, och innefattar allt det som ogillas, eller ses som omaskulint. 

Marginaliserade (marginalized) maskuliniteter är Connells försök att integrera sin 

genusförståelse med andra hierarkiserande strukturer som klass och etnicitet. Exempelvis 

förklaras svarta idrottsstjärnor vara marginaliserade maskuliniteter, därför att de, trots att de 

uppfyller de hegemoniska kraven, ändå inte lyckas uppvärdera kategorin svarta män.23 

Kritik mot Connells begreppsapparat 

Connell har fått en hel del kritik, och en av de vanligaste invändningarna är att modellen är 

för universell, för enkel och för statisk, vilket gör den okänslig för mer komplexa aspekter av 

maskuliniteter. Michael Moller menar att Connell säger emot sig själv när han framhåller att 

det inte finns något maskulinitetsmönster som kan appliceras universellt, samtidigt som hans 

modell är just ett sådant allmängiltigt mönster. Enligt Moller för Connells modell med sig att 

forskare tenderar att aktivt leta efter hegemoniska maskuliniteter utan att problematisera dessa 

nämnvärt; makt är hos Connell enbart en negativ term, och då hegemonisk maskulinitet 

ständigt sammankopplas med makt i förtryckande och ägande termer, blir vår förståelse av 

såväl maskulinitet som makt begränsade.24 

 Även Marie Nordberg tar upp teorins statiskhet. Hon menar att hegemonibegreppet är 

problematiskt att applicera på maskulinitet då det lätt kan verka som att det finns en enda 

allomfattande maskulinitetsnorm att förhålla sig till. Vidare framhåller Nordberg att den 

hegemoniska maskuliniteten, trots att den inte slås fast, ändå i de flesta studier blir till en 

beskrivning av en schablonmässigt stereotyp bild av män, där maskulinitetsnormen 

karaktäriseras av ”känslokarghet, homofobi, styrka, maktlängtan, konkurrens och 

självbehärskning”.25 Detta blir enligt henne en återvändsgränd, då själva målet med begreppet 

– att belysa, diskutera och förhandla rådande normer – kommer i bakgrunden då normen från 

början alltid tycks vara given och likadan. Nordberg påpekar vikten av att kontextualisera 

maskulinitet, och menar att flera diskursiva normer skulle kunna vara verksamma samtidigt 

 
23 Ibid., s. 78 ff. 
24 Michael Moller, “Exploiting Patterns: A Critique of Hegemonic Masculinity”, Journal of Gender Studies, vol. 
16 (2007:3), s. 267 f. 
25 Marie Nordberg, ”Hegemonibegreppet och hegemonier inom mansforskningsfältet”, Hegemoni och 
mansforskning: Rapport från nordiska workshopen i Karlstad 19-21 mars 1999, red. Per Folkesson, Marie 
Nordberg & Goldina Smirthwaite (Karlstad 2000), s. 48. 
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och parallellt.26 I artikeln “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept” försöker 

Connell tillsammans med James W. Messerschmidt besvara den här typen av kritik. Där tonar 

de ned vissa aspekter av det strukturella i teorin, och medger att verkligheten kan te sig mer 

komplex. Begreppet hegemonisk maskulinitet ses över, och de menar att vi behöver tala om 

olika nivåer av hegemoni.27 Teorin är här något omarbetad, men utgångspunkten i ett 

patriarkat där män som grupp ses som havandes makt över kvinnor som grupp kvarstår.28 

Alan Petersen ifrågasätter i Unmasking the Masculine maskulinitetsstudier i allmänhet 

och Connell i synnerhet, och visar att nästan alla studier bottnar i diskursen natur kontra 

kultur, eller mer specifikt, män kontra maskulinitet. Han menar att vi måste dekonstruera 

kategorin män, och undersöka hur olika konstruktioner av ”man” skapats historiskt. Han lutar 

sig mot queer- och poststrukturalistisk teoribildning och efterlyser mer forskning om vad han 

kallar maskulinitetens epistemologi: ”[F]ew histories focus explicitly and systematically on 

the frameworks of knowledge within which ’masculinity’ and male subjects have been 

constructed.”29 Connell kontrar i The Men and the Boys med att hävda att ett sådant 

angreppssätt blir apolitiskt: Foucault förklaras inte ha någon genusteori överhuvudtaget, och 

Butlers performativitetsbegrepp anser Connell vara oförmögen att handskas med reella 

politiska frågor.30 I likhet med Petersen och Nordberg vill jag mena att detta inte är fallet. Vi 

måste luckra upp kön/genus-distinktionen för att kunna diskutera maskulinitet på ett sätt som 

inte faller tillbaka på ett förgivettaget kön. Att analysera diskurser behöver inte innebära en 

apolitisk ståndpunkt som Connell säger; Laclau och Mouffe ser diskurser inte enbart som 

språkliga fenomen, utan som materiella och med materiella effekter.31  

Det är utifrån denna teoretiska och maskulinitetshistoriska förankring jag kommer att 

analysera förståelsen av män och maskulinitet i recensionerna. Jag vill mena att just hur 

sådana begrepp används spelar stor roll för hur vi förstår genus. 

 
26 Ibid., s. 48 f., Idem, “Teori som importvara: ‘Hegemonisk maskulinitet’ – teoretiskt axiom i svensk 
genusforskning med fokus på män?”, Svensk genusforskning i världen: Globala perspektiv i svensk 
genusforskning och svensk genusforskning i ett globalt perspektiv, red. Anna Johansson (Göteborg 2001), s.130f. 
27 R.W. Connell & James W. Messerschmidt, “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept”, Gender & 
Society, vol. 19 (2005:6), s. 848 ff. 
28 Något många forskare kritiserar, se t.ex. Nordberg (2000), (2001), (2004), (2005), Moller (2007), Ekenstam 
(2006). 
29 Alan Petersen, Unmasking the Masculine: ‘Men’ and ‘Identity’ in a Sceptical Age (London, Thousand Oaks & 
New Dehli 1998), s. 6 ff.  
30 R.W. Connell, The Men and the Boys (Cambridge & Oxford 2000), s. 19 f. 
31 Laclau & Mouffe (1985), s. 108, Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 42 f. 
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Metod och material 

Uppsatsen baseras på en diskursanalytisk metod med grunden i Laclau och Mouffes 

diskursteori, men med sin praktiska metodologiska tillämpning hämtad från Winther 

Jørgensen & Phillips Diskursanalys som teori och metod samt David Howarths Discourse. 

Howarth framhåller att den konkreta diskursanalysen måste utforma sina begrepp så att de 

passar de särskilda problem som behandlas i varje specifik studie. Han menar dock inte att 

man får gå metodologiskt hur som helst till väga, utan snarare att varje diskursiv studie är 

unik.32 Winther Jørgensen & Phillips håller med, och föreslår en metodologisk avgränsning 

genom att sätta en specifik diskursordning som ram för sin undersökning. Där de med det 

diskursiva fältet betecknar all möjlig utesluten betydelsebildning, betecknar diskursordning 

istället ett avgränsat antal diskurser som strider inom samma terräng.33 Genom att fokusera på 

ett antal konkurrerande diskurser inom en utvald diskursordning, kan man undersöka vilka 

diskurser som är dominerande, inom vilka diskursiva områden det råder strid om 

begreppsinnebörder, samt vilka självklarheter som råder inom diskursordningen, det vill säga 

vilka begrepp samtliga diskurser är eniga om.34 

 I denna uppsats är det således användningen och förståelsen av begrepp som betecknar 

män och maskulinitet i allmänhet, och begreppet den nya mannen i synnerhet, i recensionerna 

av Vi som aldrig sa hora som granskas. Detta är givetvis inte någon självständig eller från det 

övriga samhället frikopplad diskurs. Däremot är det analysens bas och primärmaterial, och 

genom att granska det, tror jag mig kunna peka på hur diskurser kring den nya mannen 

etableras, verkar och kan förstås även i en större kontext. I likhet med Winther Jørgensen & 

Phillips resonemang använder jag således diskurs som ett analytiskt verktyg som appliceras 

på verkligheten, vilket avgränsats i ett för studien passande syfte.35 Samtidigt är det ingen 

godtycklig indelning, utan diskurser kring den nya mannen är närvarande i reella politiska 

debatter i Sverige till och från, och receptionen av Vi som aldrig sa hora är ett konkret 

exempel. 

 I recensionerna används nästan aldrig begreppet maskulinitet, men däremot används en 

rad liknande begrepp när det talas om genus: mansroll, manlighet, den nya mannen, 

traditionella män, machoideal, grabbighet etc. När jag själv betecknar genus använder jag 

dock konsekvent begreppet maskulinitet, eftersom det enligt mig är den beteckning som ger 

 
32 David Howarth, Discourse (Buckingham & Philadelphia 2000), s. 133 f. 
33 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 34. 
34 Ibid., s. 134 f. 
35 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 137. 
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minst konnotationer till ett påstått prediskursivt kön, och kan användas mest flytande, även 

om också det för med sig en rad problem.36 Vidare ses vissa tecken som inflytelserika, eller 

privilegierade, inom en diskurs, och dessa kallar Laclau och Mouffe för nodalpunkter. De 

förstås som en form av kärna den mer övergripande diskursiva förståelsen kretsar kring, och 

vilka de andra tecknen i diskursen ordnas och får sin betydelse utifrån.37 Den nya mannen 

samt den traditionella mannen är två sådana för analysen viktiga nodalpunkter. Som Howarth 

uppmärksammar är bildning av politiska identiteter samt praktiker som skapar sociala myter 

och kollektiva fantasier viktiga att identifiera vid en diskursanalys.38 I min analys förstår jag 

användandet av begreppet den nya mannen i enligt med detta.  

Analysens primärmaterial är de recensioner av Vi som aldrig sa hora som skrevs våren 

2007. Det finns också med en kort genomgång av det som skedde innan utgivningsdag, som 

en introduktion för läsaren. Det gjordes ett otal andra inlägg i debatten, både i tidningar samt i 

en mängd andra medier – tv, radio, bloggar etc. På grund av uppsatsens omfång har jag 

begränsat materialet till enbart recensioner i dags-, veckotidningar och tidskrifter. Jag tror 

dock att studiens material ger en riktig och i princip heltäckande bild av vad som framkom i 

receptionen. Angående urvalet så har jag – efter sökningar i Presstext, Mediearkivet och 

Artikelsök – tagit med alla svenska recensioner jag funnit, sammanlagt 19 stycken. Det är 

således om inte alla, så åtminstone alla tillgängliga recensioner som publicerades i tryckt 

format analysen baseras på. Materialet spänner över en rad periodika med skiftande 

ideologiska förankringar – socialistiska, feministiska, liberala, konservativa, kristna osv. Jag 

har dock valt att inte göra någon åtskillnad i analysen beroende på var mitt material kommer 

ifrån, utan betraktar dem var för sig som lika viktiga delar av en offentlig debatt. 

Recensionerna beskriver givetvis en rad andra ämnen än män och maskulinitet i romanen, 

men jag fokuserar enbart de aspekter där detta berörs på ett eller annat sätt. Andra teman 

knyts bara an till då det har direkt relevans för uppsatsens övergripande syfte. 

 
36 Nordberg menar att begreppet maskulinitet är problematiskt då det är intimt sammanlänkat med begreppet 
man, vilket hon vill komma ifrån. Hon använder sig istället av begreppet ”könsformering” i kombination med 
”kvinnlig maskulinitet” samt ”manlig femininitet”. (Nordberg (2004), s. 53 f.) Jag tycker att denna uppdelning 
bara stärker synen på kön och genus som skilda enheter, vilket är precis vad jag är kritiserar inom tidigare 
maskulinitetsforskning. Jag använder istället begreppet maskulinitet med medvetenhet om att det konnoterar till 
män, och begreppet man medveten om att det alltid redan är diskursivt genusifierat. Jag förstår således män och 
maskulinitet inte som två skilda begrepp, utan som två sammanlänkade nodalpunkter inom samma diskurs. 
37 Laclau & Mouffe (1985), s. 112. 
38 Howarth (2000), s. 136. 
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Disposition 

Analysen börjar med ett referat av handlingen i Vi som aldrig sa hora, följt av en kort 

genomgång av vad som sades i de intervjuer och pressreleaser som offentliggjordes innan 

recensionsdag. Därefter börjar huvuddelen av analysen som är strukturerad efter de temata jag 

funnit i recensionerna. Först beskrivs de två huvudsakliga diskurserna kring den nya mannen 

– den jämställda och den feministiska – och hur de förstår begreppet och sinsemellan skiljer 

sig åt. Sedan beskrivs förståelsen av maskuliniteter som uppdelad i unga och vuxna, följt av 

en diskurs som anser att en kamp mellan olika maskulinitetsideal och -förväntningar 

föreligger. Vidare analyseras de som avvisar maskulinitetstematiken, vilket leder till det 

avslutande kapitlet där uppdelningen mellan begreppen män och maskuliniteter 

problematiseras och sätts i relation till liknande förhållningssätt inom 

maskulinitetsforskningen. Avslutningsvis sammanfattas uppsatsens huvudsakliga slutsatser. 

 

Analys 

Kort presentation av Vi som aldrig sa hora 

Vi som aldrig sa hora handlar om tre unga killar i Falköping – Hannes, Kristian och Frippe – 

som alla vantrivs med sina liv i småstaden. Hannes är ”den snälla” killen som vid romanens 

början precis återvänt till hemstaden efter ett misslyckat halvår i Stockholm. Vi får genom 

återblickar reda på Hannes förflutna och hans kärlekshistorier, och särskilt relationen till 

Wilma kommer ständigt upp till ytan. Att flytta till Stockholm var tänkt som den stora 

revanschen på hemstaden och kompisarna, men framförallt ett sätt att försöka glömma henne. 

Nu har han istället tvingats återvända till tristessen i Falköping, och varje gång han ser henne 

på den lokala krogen kommer alla minnen tillbaka. Kristian är ”den tjocka” killen i gänget 

som avskyr sig själv, sin kropp och sitt förhållande till mat. Han är oförmögen att ta tag i sitt 

hetsätande, tittar på tv hela dagarna, orkar inte söka jobb, och kan inte minnas när han senast 

kände sig lycklig. I bakgrunden finns också en problematisk fadersfigur, som Sandahl låter 

oss ana är en av orsakerna till Kristians bristande självförtroende. Frippe är ”den hårda” killen 

som ständigt pratar om alla tjejer han haft sex med. Han behandlar dem illa för att sedan gå 

vidare till nästa, och ironiserar över Hannes och Kristians tjejproblem. Men läsaren förstår 

snart att Frippes hårda yta finns där för att dölja någonting; hans drömmar om ett 
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volleybollstipendium håller på att försvinna på grund av en knäskada, han pratar om att söka 

till någon dokusåpa ”för alla brudar och all gratis sprit”, men det klingar ihåligt även för 

honom själv, och han pendlar mellan antidepressiva piller och att skära sig själv. 

 Dessa tre gestalter lär vi känna successivt genom boken, och vi får också veta att Frippe 

inlett en relation med Wilma bakom Hannes rygg, något Kristian vet om men håller inne med. 

De tre kompisarna gillar inte varandra särskilt mycket utan de ser ömsesidigt ned på de andra 

två, och umgås mest för att de inte har några alternativ – de har ju alltid umgåtts. I slutet av 

romanen får Hannes reda på Frippes och Wilmas relation, vilket leder till en kort 

konfrontation. Vid bokens slut uppnås dock ingen katarsis, utan de tre är kvar i samma limbo 

som vid historiens början.39 

Fördebatten –författarintervjuer & mediala utspel 

Recensionerna av Vi som aldrig sa hora handlar en hel del om Sandahl som person, då han 

vid debuten redan var mer eller mindre välkänd som krönikör på Aftonbladet. Detta gör 

recensionerna lite speciella, och gör en kort genomgång av de intervjuer som gjordes innan 

utgivningsdagen, den presentationstext förlaget gav ut för att sälja boken, samt andra 

medienotiser kring personen Ronnie Sandahl, berättigad. 

Pressens Mediaservice inleder förhandsdiskussionerna om romanen med ett pressutskick 

i mitten av december 2006. Där sägs att Sandahl ”går i spetsen för en minitrend i den 

skönlitterära bokutgivningen våren 2007”, då han ”skildrar de moderna unga männen” som 

”hamnar i ett ingenmansland mellan den nya och den gamla mansrollen. […] ’Fittstims’-

generationen har vuxit upp, men brottas fortfarande med frågan om hur ’riktiga’ män och 

kvinnor ska vara”.40 I den kristna tidningen Dagen förklarar Fredrik Borneskans att 

”[d]iskussionen om den nya mansrollen, som pågått ett tag på fackboksfronten, tycks vara på 

väg att hitta in i den svenska romanen”. Sandahl utmålas som en av de som knyter an till detta 

tema då han undersöker ”vad som händer några av killarna som förväntades bli de moderna 

männen. De som istället hamnade i ett ingenmansland mellan den gamla och den nya 

mansrollen”.41 Sandahl utses också av tidningen Cosmopolitan till en av Sveriges ”härligaste 

män”, vilket leder Aftonbladet att fråga varför kvinnor gillar det han skriver: ”Att jag vågar 

vara patetisk och att jag skriver om känslor”, svarar han.42 

 
39 Sandahl (2007). 
40 Pressens mediaservice, ”Från ’Fittstim’ till ’Bitterfittan’”, 2006-12-03. 
41 Fredrik Borneskans, ”Papparollen trend i vårens bokflod”, Dagen, 2007-01-04 [2007a]. 
42 Karin Moberger, ”Grattis – Aftonbladets Ronnie Sandahl”, Aftonbladet, 2007-01-14. 
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Veckan innan recensionsdagen av Vi som aldrig sa hora gör Sandahl en rad intervjuer. 

Den 1:a mars publicerar Aftonbladet en kort artikel i intervjuform om Sandahls förestående 

romandebut, där Linda Kling skriver att det enligt Sandahl från början var tänkt att bli en bok 

om den gode mannen: ”Men under arbetets gång insåg jag [Sandahl] att han inte finns. Det 

finns bara män – som är både onda och goda, säger han”. Artikeln fortsätter med att klargöra 

att romanen handlar om tre unga män ”som lever mitt i det som Ronnie själv kallar för en 

frontalkrock mellan den nya tidens och den gamla tidens syn på manlighet. – Krocken bidrar 

till en vilsenhet där man lätt drivs in i en förövarroll, om man inte får vara den sårade blir man 

den som sårar, säger Ronnie.”43 Detta tema utvecklas i en längre intervju i samma tidning 

dagen efter. Nu är det Kerstin Nilsson som intervjuar: 
 
[Nilsson] - Vad handlar den om? 
[Sandahl] - Jag hade en tanke att skriva om de snälla killarna, men det var 
naturligtvis en idiotisk idé – man kan inte dela upp i gott och ont. När jag upptäckte 
mina vidrigare sidor upptäckte jag också hur jag har låtit mig formas in i en 
mansroll. Jag var inte den gode man jag trodde att jag var. 
[Nilsson] Pamfletten för de goda männen blev i stället en skildring av en vilsen 
mansroll och hur äcklig den kan te sig. Det finns inga goda män alltså? 
[Sandahl] – Det finns bara män, onda och goda i ett. Och det är det jag vill skildra i 
min bok.44 

  

I en intervju av Erika Josefsson i Helsingborgs Dagblad förklarar Sandahl att han inte kunnat 

gråta sen han var tio år, och konstaterar att man ”blir skadad” som kille av ”mansrollen” och 

de förväntningar som kommer med den: ” [det fanns] en bitterhet över vad manligheten gjort 

med mig och mina kompisar”.45 I Svenska Dagbladet problematiserar Lina Kalmteg 

diskussionen genom hänvisning till maskulinitetsforskaren David Tjeder som fastslår att 

maskulinitet alltid är och har varit under förhandling.46 Hon intervjuar bland annat Sandahl 

som även här kommer in på de goda och onda männen: 
 
Redan i tonåren ville Ronnie Sandahl skildra de goda männen – de som inte skrek 
hora på skolgården och inte våldtog i grupp. Men med tiden insåg han att det var ett 
”idiotiskt projekt”. 
– Jag upptäckte att jag inte själv var den där nya moderna mannen som jag hade 
gömt mig bakom. Jag var ungefär lika vidrig som de flesta. Jag hade bara inte fått 
chansen att vara ett svin. När jag fick chansen tog jag den som alla andra för att jag 
trodde att det förväntades av mig.47 

 

 
43 Linda Kling, ”Män temat i Ronnie Sandahls roman”, Aftonbladet, 2007-03-01. 
44 Kerstin Nilsson, ”- Jag ska bli bäst på att skriva – Ronnie Sandahl – nu som författare”, Aftonbladet,  
2007-03-02. 
45 Erika Josefsson, ”Tunga ungdomsår i Falköping”, Helsingborgs Dagblad, 2007-03-05. 
46 Lina Kalmteg, ”Mansrollen vänd ut och in”, Svenska Dagbladet, 2007-03-04. 
47 Ibid. 
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En annan viktig text för förståelsen av hur receptionen utvecklades är förlagets 

presentationstext som återfinns på bokens baksida, vilket många recensenter knyter an till:  
 
Ronnie Sandahls debutroman Vi som aldrig sa hora är en bok om killar som växer 
upp med Fittstim som en välmenande nagel i ögat. Om de som ska bli de moderna 
männen - men som i stället hamnar i ett ingenmansland mellan den nya och den 
gamla mansrollen. Som förväntas visa känslor men ändå inte får gråta.48 

 

Detta är det inledande stycket i presentationstexten, vilket stärker intrycket att detta är en 

roman som vill säga något om sin samtid, en roman med patos. Här tydliggörs hur vi enligt 

förlaget ska förstå och läsa romanen, och det betyder, då en presentationstext ska vara det som 

säljer boken, att en diskussion kring maskulinitet är någonting som säljer – något som är 

relevant just nu och ett tacksamt ämne för debatt. Även bokens titel Vi som aldrig sa hora 

anspelar med all önskvärd tydlighet på detta, vilket kan förstås som en smart säljstrategi. Och 

en lyckad sådan, för boken blev minst sagt debatterad.  

Ovanstående genomgång är tänkt att fungera som en ingång för läsaren till recensionerna, 

och som en förklaring till den starka betoningen på begreppet den nya mannen som 

framkommer; bokens innehåll var så att säga redan förklarat för läsaren, vilket gör att de 

flesta recensenter antingen håller med eller framhåller en avvikande åsikt.49 

Den nya mannen kontra den traditionella 

Diskussionen om en ny maskulinitet kontra en traditionell dito återkommer gång på gång i 

recensionerna. Begreppen varierar i vad de får beteckna, men ställs ständigt mot varandra, 

som en jämförelse där den nya mannen oftast (men inte alltid) är den som föredras. Nedan 

redovisas tre identifierade ståndpunkter: de som förstår den nya mannen som något 

progressivt och anser romanen skildra detta; de som förstår begreppet som progressivt men 

inte anser att det återfinns i romanen; samt de som problematiserar begreppets innebörd. 

 
48 Wahlström & Widstrand, ”Träffsäkert om unga män” [Förlagets presentations-/baksidestext till Vi som aldrig 
sa hora], tillgänglig via URL: http://www.wwd.se/Bocker/Bokpresentationssida/?Isbn=9789146215912  
[2009-01-07]. 
49 Här finns många intressanta frågor kring hur mediala utspel formar och påverkar recensioner. I och med att 
fördebatten så uppenbart påverkat recensionerna, kommer jag att då och då återkoppla den till mitt 
huvudmaterial recensionerna. Någon mer djuplodande medieanalys har denna uppsats dock inte möjlighet att 
bedriva. 

http://www.wwd.se/Bocker/Bokpresentationssida/?Isbn=9789146215912
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Den nya mannen som progressiv 

I Dagen inleder Fredrik Borneskans med att konstatera att ”[d]en klassiska manligheten 

verkar stå lägre i kurs än vad de tyska marken gjorde efter andra världskriget”.50 Borneskans 

är tydlig med att han anser traditionell maskulinitet vara förlegad och dålig, och kopplar den 

till attribut som att inte kunna kommunicera, inte visa känslor, alltid försöka klara sig själv 

etc.51 Han menar att Vi som aldrig sa hora innehåller exempel på en ny och eftersträvansvärd 

maskulinitet, och finner det intressant att killarna i boken skyller på sig själva istället för på 

Wilma, och då försöker förändra sig. Men denna förändring ter sig för Borneskans 

oroväckande: 
 
Hos Sandahl förändras killarna till det sämre först när de inser att deras schyssta stil 
inte gör något intryck på det motsatta könet. ”Godhet lönar sig inte” som Hannes 
sammanfattar det hela. Om det här stämmer borde vi inte bara försöka förändra 
manligheten utan istället hålla kvar den attityd som redan finns hos många unga 
killar.52 

 

Örjan Westberg för i Västerbottens-Kuriren ett liknande resonemang. Han kallar Vi som 

aldrig sa hora för en ”otäck och hård roman” då den skildrar hur unga killar tvingas in i ”en 

dominerande grabbkultur”: 
 
Ronnie Sandahls budskap är svart som natten: Projektet ”den moderna mannen” har 
misslyckats. Ordet feminism får inget fäste i praktiken. Alla tjejer betraktas genom 
det grova filtret hora eller madonna. Det finns ingen kärlek, bara maktförhållanden. 
Männen lider och kvinnorna lider. Det är ett ekorrhjul, ett djupt deprimerande 
mörker.53 

 

Precis som Borneskans ser Westberg här ”den moderna mannen” med koll på jämställdhet 

som det eftersträvansvärda, medan en ”dominerande grabbkultur” är förtryckande. Det som 

skiljer dem åt är att Westerberg är mer pessimistisk, då han menar att den moderna mannen 

knappt får fäste i romanen, utan snabbt undanträngs, vilket beskrivs som ett ”djupt 

deprimerande mörker”.54 Hårddrar vi deras resonemang synliggör de en uppfattning i två 

konkurrerande idealmaskuliniteter: en ny, modern, jämställd och en traditionell, gammaldags, 

ojämställd. De ser romanen – och sig själva – som förespråkandes den nya, mer jämställda 

maskuliniteten, till skillnad från den norm de menar finns i samhället i stort. Och denna norm 

 
50 Fredrik Borneskans, ”Manlighet som går på Viagra och lyckopiller”, Dagen, 2007-05-10 [2007b]. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Örjan Westberg, ”I könskampens mörka ekorrhjul”, Västerbottens-Kuriren, 2007-03-08. 
54 Ibid. 
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tvingar männen tillbaks till traditionella ideal. Här delas således samma synsätt som 

fördebatten ger uttryck för. 

En utgångspunkt i en överordnad, hegemonisk maskulinitet man distanserar sig från, är 

något också maskulinitetsforskningen ofta har utgått från, men ett sådant resonemang för med 

sig en rad konsekvenser. Som Nordberg påpekar kan det leda till en stereotyp och 

oproblematiserad bild av maskulinitet.55 Hon identifierar istället två huvudsakliga 

hegemoniska maskuliniteter i Sverige idag, en stereotyp och en reflexiv, två begrepp som är i 

princip identiska med vad som ovan benämns som ny och traditionell maskulinitet. 

Företrädarna för den reflexiva maskuliniteten jämför sig med en stereotypiserad bild, och tar 

avstånd ifrån den. Den reflexiva maskuliniteten förstås som mer genusmässigt flexibel, 

kritiskt distanserad och opåverkad av tvingande normer. Genom att förkasta det som sägs vara 

traditionellt och normerande, döljs de diskursiva värderingar, normer och ideal som 

beteckningen själv innebär.56 Detta återspeglas tydligt hos Borneskans och Westberg: Den 

traditionella maskuliniteten ses som endast ett problem och fylls med innebörder som inte är 

svåra att ogilla. Det sker så att säga en demonisering av det de kallar normen, vilket ger en 

bild som liknar de stereotyper Nordberg pratar om.57 Som diskursteorin klargör konstitueras 

identiteter genom ekvivalenskedjor, där det är lika viktigt att klargöra vad man är som vad 

man inte är.58 Den nya mannen blir här en diskursiv maskulinitetskonstruktion som främst 

baseras på att den inte är som den (påstått) hegemoniska maskuliniteten – den är vägen ut ur 

förtrycket, jämställd och framförallt ny; den är någonting annat än den ”gamla”. 

Connell menar att den hegemoniska maskuliniteten aldrig är fast eller beständig, utan 

tvärtom när som helst kan ifrågasättas och också ersättas av en ny hegemoni som tar dess 

plats som det ideala och det eftertraktade.59 Nordberg påpekar att just det här kan sägas ha 

hänt i Sverige: ”samhällsförändringar, nya konsumtionsmönster och feminismens- och 

gayrörelsens ifrågasättande av den nuvarande könsmaktsordningen har aktualiserat en 

förändring och modernisering av maskulinitetsnormerna.”60 I 2000-talets Sverige kan således 

den nya mannen förstås som en form av hegemonisk maskulinitet. Som jag problematiserade i 

inledningen motsätter jag mig dock förståelsen av hegemonisk maskulinitet som en 

allenarådande norm alla idealiserar. Min poäng är istället att i likhet med Nordbergs 

 
55 Nordberg (2000), s. 48 f. 
56 Marie Nordberg, Jämställdhetens spjutspets?: Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, 
femininitet och heteronormativitet (diss. Göteborg 2005), s. 329 f. 
57 Nordberg (2000), s. 48 f. 
58 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 51. 
59 Connell (2005), s. 77 f. 
60 Nordberg (2004), s. 55. 
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resonemang lyfta fram den nya mannen som en av flera hegemoniska maskuliniteter, där 

delvis motstridiga maskulinitetsideal kan existera samtidigt. Den är kanske inte ett ideal alla 

måste förhålla sig till, men den är inte heller, vilket Borneskans och Westberg (liksom 

Sandahl och fördebatten) verkar mena, en enbart undertryckt och stigmatiserad form av 

maskulinitet.61 I Sverige idag råder en utbredd jämställdhetsdiskurs och att då påstå att ett mer 

jämställt maskulinitetsideal är något subversivt känns ogrundat.62 

Samma diskurs – andra slutsatser 

Andra recensenter använder sig av samma uppdelning mellan ny och traditionell maskulinitet, 

men de är mer skeptiska till romanens försök att skildra detta. Ola Wihlke kallar i sin 

recension i Södra Dalarnes Tidningar boken för ”en angelägen generationsroman, en 

idéroman om manligt och kvinnligt”.63 Han skriver inte under på förlagets text om att boken 

beskriver skillnaden mellan ny och traditionell maskulinitet, men menar ändå att Hannes och 

Frippe representerar ”två olika sorters manlighet”.64 Samtidigt framkommer att romanen 

enligt Wihlke ändå visar upp en ny sida av maskulinitet, då den sägs utmana ”myten om att 

det bara är synd om tjejer” och ”den falska bilden av rak och ärlig [maskulin] gemenskap”.65 

Detta förstås av Wihlke som ett nytt förhållningssätt till maskulinitet, och det är precis det han 

gillar i romanen – att den beskriver unga mäns förvirring och motstridiga känslor kring sin 

maskulinitet.66 I Nerikes Allehanda frågar sig däremot Johanna Berglund om tiden stått still, 

då hon inte ser något nytt i den ”nya” maskulinitet boken utlovar att skildra. Hon identifierar 

stereotypa kvinnoporträtt och ser samma historia om unga deppiga män hon läst många 

gånger.67 Även fast Berglund inte anser att romanen skildrar en ny maskulinitet, klargör hon 

att en sådan finns: ”Hans [Sandahls] debutroman är ett spännande försök att skildra den nya 

mannen. Men han når inte ändra fram.”68 

 
61 Åtminstone på landets kultursidor, vilket är vad den här uppsatsen granskar, råder det stark konsensus om att 
en jämlik/jämställd man är något positivt. I andra sociokulturella sfärer är det säkert andra maskulinitetsnormer 
som råder, och här finns en mängd intressanta ingångar där andra aspekter än genus kommer in, exempelvis 
klass och etnicitet. Kan den nya mannen förstås som ett medelklassideal? Uppsatsens omfång hindrar mig tyvärr 
från att fördjupa mig i dessa frågeställningar. 
62 Se Nordberg (2005), s. 62-97 för en genomgång av det svenska jämställdhetsprojektet och uppkomsten av 
diskursen om den nya mannen på 1970-talet.  
63 Ola Wihlke, ”En viktig generationsroman”, Södra Dalarnes Tidning, 2007-03-14. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Johanna Berglund, ”Vi som aldrig sa hora: Roman”, Nerikes Allehanda, 2007-05-08. 
68 Ibid. 
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Berglunds synpunkt är intressant då hon håller med om att Sandahl försöker skildra den 

nya mannen, men anser att han misslyckas – han når inte ända fram. En given fråga att ställa 

sig är vad som då saknas? Uppenbarligen har Berglund en ganska tydlig bild av vad begreppet 

den nya mannen innebär, men vi får inte veta konkret vilka uttryck en sådan maskulinitet för 

med sig. Wihlke tycker att det finns vissa nya drag hos maskuliniteterna i romanen, men vill 

inte använda begreppet den nya mannen om bokens karaktärer.69 De båda sällar sig till 

samma maskulinitetsdiskurs som beskrevs i föregående kapitel, där en ny maskulinitet 

kontrasteras mot en gammal, och där den nya uppvärderas. Skillnaden ligger i att de inte anser 

romanen skildra detta; Berglund tycker det inte alls, och Wihlke endast undan

Här framträder att begreppet den nya mannen är heterogent, och att olika recensenter 

låter det beteckna olika saker. Winther Jørgensen & Phillips skriver att en diskurs etableras 

som en totalitet, där tecknen fastställs genom uteslutning av alla andra betydelser. Men 

eftersom diskursen alltid konstitueras i förhållande till en yttre diskursordning, kan dessa 

definitioner aldrig slutgiltigt fastställas; det kan alltid ske glidningar mellan tecknens 

betydelse.70 I en jämställdhetsdiskurs kan således begreppet den nya mannen förstås som ett 

moment vilket betecknar en motsats till traditionell maskulinitet. Recensenterna ovan har alla 

förståelsen av det som någonting positivt och modernt, vilket kan sägas göra tecknet slutet. 

Däremot överensstämmer inte recensenternas tolkningar av begreppet med varandra helt, det 

vill säga de lägger in olika saker som får beteckna den nya mannen som en ny och positiv 

form av maskulinitet. Överlag är det svårt att få en tydlig bild av vad som innefattas i 

begreppet. Den enda gemensamma nämnaren är dess kontrasterande funktion gentemot en 

traditionell maskulinitet, men då detta begrepp innehar samma problem blir förståelsen av den 

nya mannen godtycklig. När recensenterna använder begreppet förhåller de sig sinsemellan 

gentemot olika förförståelser av vad en traditionell maskulinitet innefattar, vilket leder till att 

deras respektive definitioner får olika betydelser. 

I två andra recensioner finns samma maskulinitetsuppdelning underförstådd, men de 

ställer sig än mer skeptiska till romanens försök att skildra detta. Sydsvenskans Anna Hellsten 

anser att romanen inte har mycket att säga om den nya mannen med mer än en svag antydning 

om ”de fina killarna, de som tycker Natalie Portman är snyggare än Linda Rosing, de som 

håller undan tjejernas hår när de spyr men aldrig får följa med hem”.71 Romanen är målad 

med för breda penslar, menar hon, och liksom Berglund tror hon att Sandahl ville säga 

 
69 Wihlke (2007). 
70 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 33 f. 
71 Anna Hellsten, ”Mörker över småstaden”, Sydsvenskan, 2007-03-09. 
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någonting om genusnormer, men att han inte når ända fram, och att det aldrig blir ”någonting 

mer än ett manusutkast till ’Tre Kronor: The Movie’”.72 Sebastian Johans i Upsala Nya 

Tidning menar att Sandahl inte lyckas komma så långt som att ”verkligen diskutera 

mansrollen”, även om han tycker att det är positivt att romanen tar upp ämnen i relation till 

killar som normalt brukar tillskrivas tjejer, exempelvis hetsätning och rakbladsskärning. 

Också Johans ogillar romanens klichéartade porträtt av Wilma, och förstår inte vad det är 

romanen egentligen vill säga.73 

Här framträder samma tankar som hos Berglund om att romanen misslyckas med att 

skildra den nya mannen. Det är ett konstaterande som bör förstås utifrån fördebattens tydliga 

utspel där romanen onekligen sägs skildra just detta.74 Återigen framträder en diskursiv 

diskrepans i vad begreppet förväntas innefatta. Där Borneskans, Westberg, intervjuerna med 

Sandahl samt i viss mån Wihlke anser att Vi som aldrig sa hora verkligen skildrar den nya 

mannen, tycker Berglund, Hellsten och Johans det motsatta. Samma roman, samma begrepp, 

samma diskurs – men olika slutsatser. Inom vad vi kan kalla en jämställdhetsdiskurs råder det 

således teoretisk men inte praktisk konsensus om vad den nya mannen sägs beteckna. 

Berglund, Hellsten och Johans finner helt enkelt inte maskuliniteterna vara tillräckligt 

jämställda för att vilja använda begreppet den nya mannen. I följande stycke, som skildrar en 

mer feministiskt präglad diskurs inom samma diskursordning, får den nya mannen en delvis 

annan innebörd. 

Feministiska invändningar 

Amelie Björck i Göteborgs-Posten konstaterar att Sandahls roman ”hade varit okej, om han 

bara utelämnat den där infantila bitterheten”.75 Enligt Björck framträder den genom att de 

”snälla killarna” i boken som försöker ”göra sitt bästa”, blir irriterade över att även de 

kritiseras som ”tillhörande manskollektivet”: ”I stället för att stolt axla rollen som ’den nye 

mannen’ i en utveckling som går åt rätt håll, låter författaren sitt alter ego, Hannes, sura 

[…]”.76 Hannah Cederberg i Dagens ETC skriver att ”den mansroll som skildras i kulturen, 

och speciellt inom litteratur har förändrats de senaste åren.”77 Hon förstår det som något 

 
72 Ibid. 
73 Sebastian Johans, ”Romandebut om unga män”, Upsala Nya Tidning, 2007-03-08. 
74 Se t.ex. Nilsson (2007), Kalmteg [2007a], Josefsson (2007), Wahlström & Widstrand (2006). 
75 Amelie Björck, ”Bitterhet är helt fel väg att gå”, Göteborgs-Posten, 2007-03-08. 
76 Ibid. 
77 Hannah Cederberg, ”Ny mansroll – nya schabloner”, Dagens ETC (2007:13), s. 10 f. 
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positivt, men finner det problematiskt att Sandahl försöker framställa Hannes som en ”snäll 

kille”, då det implicerar att Hannes kärlek är bättre än de andra, ”vanliga” killarnas: 
 
Sandahl visar också att de tjejer Hannes gillar är lite näpnare och lite naturligare än 
andra. Därmed blir hans begär renare och ädlare än de vanliga hockeyskäggens. 
Idealet är Audrey Tatou och Natalie Portman istället för obildade Slitzomslag, små 
toppiga bröst istället för stora.78 

 

Här framträder en annan förståelse av den nya mannen: En uppdatering av maskulinitet ses 

som något i grunden positivt, men beskrivningen av denna maskulinitet som ”snäll”, och på 

det viset oförarglig, ifrågasätts. Björck ser det som självklart att även ”snälla killar” tillhör 

”manskollektivet”.79 Cederberg problematiserar att den snälla killens maskulinitet skulle vara 

”bättre” än andra killars.80 Att den nya mannen blir till ett positivt ideal som förstås vara 

opåverkat av tvingande genusnormer, vilket Nordberg lyfter fram och som visades i 

föregående kapitel, är just vad Björck och Cederberg påpekar och vänder sig emot.81 Med 

deras feministiska positionering blir också en ny maskulinitet, hur den än ser ut, en del av 

patriarkatet, vilket gör att de ogillar Sandahls försök att ”tycka synd” om sina karaktärer och 

beskriva dem som ”snälla”, som ståendes utanför ett patriarkalt genussystem. Det liknar 

Connells resonemang om att den hegemoniska maskuliniteten när som helst kan ifrågasättas 

och också ersättas av en ny hegemoni, men att det inte påverkar grundtesen att män som 

grupp dominerar kvinnor som grupp, det vill säga patriarkatet.82 Denna förståelse framträder 

tydligt också i Aase Bergs recension i Expressen: 
 
Ronnie Sandahl antyder att han ogillar patriarkatet, men använder samtidigt alla 
standardknep som finns för att förneka Hannes inblandning i det. Knep nummer 1: 
dolt kvinnohat insvept i självömkande och passivt aggressiv godhet – det är inte mitt 
fel, jag är en oskyldig mjukis, varför ser inte de jävla brudjävlarna det?83 

 

Berg anser den nya mannen, ”mjukisen”, endast vara andra sidan av ett patriarkalt mynt: ”Att 

kräva kärlek som belöning för att man inte är en sådan som våldtar och säger hora, och sedan 

bli sur när man inte får det – är det verkligen så mycket bättre än att vara ett machosvin? Är 

det inte två sidor av samma mynt?”84 Ida Westin i Arena är ännu hårdare i sin kritik. Hon 

kallar boken för ”bitterpittlitt”, och skriver att den inte innehåller någonting nytt under solen, 

 
78 Ibid. 
79 Björck (2007). 
80 Cederberg (2007). 
81 Nordberg (2005), s. 329 ff. 
82 Connell (2005), s. 74 ff. 
83 Aase Berg, ”Sjyssta gossar”, Expressen, 2007-03-17. 
84 Berg (2007). 
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utan att allt fortfarande är ”brudarnas fel”.85 Kontentan av att läsa Vi som aldrig sa hora blir 

för Westin obehag, då ”även de ’nya’ killarna visar sig vara samma gamla mansgrisar”: 

”Sandahl påstår sig vara gullig, snäll kille. Men han hjälper till att sprida myten att tjejer vill 

bli slagna! Ringer någon Roks?”86 

 En intressant skillnad gentemot jämställdhetsdiskursen är att flera recensenter där inte 

anser romanen skildra den nya mannen, men ändå fyller begreppet med positiva egenskaper. 

Eftersom de har en tydlig idé om vad de anser begreppet beteckna, förkastas således romanens 

maskulinitetsanalys, medan förståelsen av vad den nya mannen betecknar finns kvar intakt 

som positivt konnoterad.87 Hos Berg och Westin är det istället själva begreppet som förkastas. 

Där jämställdhetsdiskursen ser den nya mannen som en möjlig väg till förändring av en 

förtryckande (eller åtminstone ojämlik) maskulinitet, förstår de mer feministiskt präglade 

recensenterna begreppet som ett sätt att maskera en lika förtryckande maskulinitet som snäll, 

ny och jämställd. De använder den nya mannen som begrepp mer sparsamt, då de inte finner 

något nytt i maskuliniteten som skildras. Istället förklaras de maskulina genusen som skildras 

i romanen oftare som ”snälla”, vilket förlöjligas. Katarina Wikström i Internationalen skriver: 
 
[F]ör mig är måttet rågat när en störig falang av dessa gnälliga män dyker upp och 
hävdar att de är ”snälla killar” med tillägget att de på grund av detta inte visats 
tillbördig respekt av det motsatta könet. Och denna slutsats utgör alltså själva 
grundvalen för deras bitterhet. För mig är denna konklusion ungefär lika absurd och 
otillförlitlig som när en gigantisk gläfsande hund kommer rusande mot en i 120 med 
saliven slängandes kring käften medan dess oförmögna ägare förtvivlat ropar: ”Han 
ÄR snäll, han är jättesnäääll!” Jaja, säkert – om du säger det så…88 

 

Även Cederberg och Björck, som ställer sig försiktigt positiva till den nya mannen och menar 

att utvecklingen går åt rätt håll, framhåller nödvändigheten i att visa att även denna 

maskulinitet är en del av gruppen män. Den grundläggande skillnaden mellan diskurserna 

ligger här i maktanalysen: En feministisk positionering där män som grupp ses som 

överordnade kvinnor som grupp innebär att män har en kollektiv skuld, oavsett hur 

maskuliniteten som görs ser ut. Josephine Askegård i Arbetaren tydliggör denna skillnad, då 

hon ifrågasätter romanens förhållande till patriarkatet och feminismen, och finner dess 

ideologiska patos oklart: ”Det är svårt att luska ut Sandahls verkliga inställning till den snälle 

mannens/pojkens ansvar för den makt han tillförskaffar sig och utnyttjar med hjälp av hårdare 

 
85 Ida Westin, ”Bitterpittlitten”, Arena (2007:2), s. 60-61. 
86 Ibid. 
87 Berglund (2007), Hellsten (2007), Johans (2007). 
88 Katarina Wikström, ”’Snälla killar’ med tjejproblem”, Internationalen (2007:14), s. 16. 
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medlemmar i den jättestora killklubben Manskligheten.”89 För Askegård, och de övriga 

recensenterna förankrade i en feministisk diskurs, är även den nya mannen förknippad med 

makt över kvinnor, vilket går tvärtemot den jämställdhetsförankrade diskursens förståelse av 

begreppet.  

Här uppträder alltså en diskursiv skiljelinje gällande vad den nya mannen sägs beteckna. 

Som jag skrev i inledningen kallar Laclau och Mouffe de betydelsebärande tecknen i en 

diskurs för nodalpunkter.90 Tecken som det råder kamp om mellan respektive diskurser i en 

bestämd diskursordning benämns istället som flytande signifikanter. De ska förstås som 

privilegierade tecken vilka inom sin diskurs fungerar som nodalpunkter, men i en 

diskursordning där det inte råder konsensus om tecknets betydelse blir till flytande 

signifikanter – viktiga tecken olika diskurser kämpar om att definiera.91 Den nya mannen 

fungerar här precis som en sådan flytande signifikant – vad begreppet får beteckna varierar 

mellan utopiskt jämställdhetsideal till dold misogyni, och en kamp mellan diskurserna om 

dess betydelse kan sägas föreligga. En för diskursordningen signifikativ nodalpunkt som 

däremot inte varierar är förståelsen av tecknet man, vilket jag problematiserar mer ingående i 

analysens avslutande avsnitt. 

Romanen som ungdomsskildring 

En annan förståelse av romanens maskulinitetsskildringar är i en uppdelning mellan 

ungdomliga och vuxna maskuliniteter. Erik Hammar på Norrländska Socialdemokraten gillar 

romanen då den ger honom ”en obehaglig påminnelse om konkurrensen, de hårda 

kommentarerna och det ironiska förakt som riktas mot svaghet och beroende”.92 Det som 

skildras är enligt Hammar inte den nya mannen, utan istället en ungdomens 

maskulinitetsdevis som funnits länge: 
 
Enligt baksidestexten ska Vi som aldrig sa hora handla om ”de nya moderna 
männen”. De som uppmanas att gråta, men bespottas när de gör det. De som 
upptäckt att egenskaper som uppmuntras och förväntas av en inte alltid ger tjejer. 
Men det problemet har funnits länge. Under några år i livet härskar följande devis: 
De populära tjejerna som alla vill ligga med gillar de hårda killarna, ibland de med 
rent psykotiska drag.93 

 

 
89 Josephine Askegård, ”Busfrö eller våldtäktsman?”, Arbetaren, (2007:10), s. 21. 
90 Laclau & Mouffe (1985), s. 112. 
91 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 35 ff. Se även Ernesto Laclau, New Reflections on the Revolution of 
Our Time (London 1990), s. 28. 
92 Erik Hammar, ”Lovande debut”, Norrländska Socialdemokraten, 2007-03-03. 
93 Ibid. 
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”De hårda killarnas” maskulinitet som eftertraktad förstås av Hammar vara något konstant 

som så att säga hör ungdomen till. Ett liknande resonemang för Jan Arnald i Dagens Nyheter. 

Han ”slungas tillbaka till tonårens kaos” och kallar romanen ”klassisk 

identifikationslitteratur”.94 Hos både Hammar och Arnald förstås den övertydliga 

uppdelningen i snälla och hårda killar som romanens styrka, då de genom denna känner igen 

sina egna tonår. Det är således ingen ny maskulinitet som skildras, utan det romanen enligt 

dem visar är istället kontrasterna som finns (och alltid har funnits) avseende maskulinitet hos 

just unga killar. Och det är uppenbart vilken av dessa två maskuliniteter de identifierar sig 

med: ”Jag må vara tjugo år äldre än han, men visst är det mig han skriver om. Visst ger han 

faktiskt röst åt de snälla grabbar som – oavsett tidevarv – gick igenom skoltiden utan att väcka 

någon uppmärksamhet. Allra minst hos tjejerna.”95 Romanen blir för dem en slags upprättelse 

för den snälla killen, och de hårda maskulinitetsideal unga killar tvingas att försöka anpassa 

sig till tar de avstånd från. 

Här framkommer en syn på maskulinitetsideal som varierande genom livet. Där 

jämställdhetsdiskursen ser den nya och den traditionella mannen som två parallellt existerande 

maskuliniteter, kan det förstås som att Hammar och Arnald identifierar en hård, mer 

traditionell maskulinitet som hegemonisk under ungdomsåren, där då en ”snäll” maskulinitet 

hamnar i skymundan eller rentav stigmatiseras. Hur maskulinitetsideal förhåller sig till 

varandra i vuxen ålder får vi varken veta hos Arnald eller Hammar, annat än genom 

implikationen att det där ser annorlunda ut än hos ungdomens ideal. Uppdelningen är, förutom 

att den endast sägs handla om ungdomsåren, annars snarlik den Borneskans och Westberg 

identifierar i sina recensioner, med en ”förtryckande grabbkultur” som överordnad och 

dominerande.96 Det är den maskuliniteten som är eftertraktad, och det är den tjejerna i 

romanen sägs idealisera. De är också allihop mycket positiva till romanen i stort. 

Om än förlagt till att endast beröra en ungdomskontext framträder här just den 

idealisering av den ”snälla killen” som den feministiskt förankrade diskursen vände sig emot 

och ibland även förlöjligade. Hos Arnald och Hammar används adjektivet snäll helt befriat 

från ironi, och framhävs istället som positivt med emfas. Just det som den feministiska 

diskursen fann problematiskt i romanens maskulinitetsbeskrivning, är således det dessa två 

recensenter hyllar. Återigen synliggörs en diskrepans mellan diskurser om hur begrepp utifrån 

romanen tolkas, och vad dessa sägs beteckna. Där romanens ”snälla killar” i en feministisk 

 
94 Jan Arnald, ”Snälla pojkar får inte kyssa flickor”, Dagens Nyheter, 2007-03-09. 
95 Ibid. 
96 Westberg (2007), Borneskans (2007). 
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kontext ses som praktiserandes maskerat förtryck, förstås de här som just snälla, i 

bemärkelsen goda. Detta är snarlikt skillnaden som framkom mellan jämställdhetsdiskursens 

och den feministiskt förankrade diskursens förståelse av begreppet den nya mannen, vilket gör 

att även Arnald och Hammar kan räknas till den förra.  Det verkar onekligen som att de 

feministiskt positionerade recensenterna i många avseenden har diametralt motsatta åsikter 

och tolkningar av vad romanen beskriver jämfört med de övriga.  Som vi kommer att se är 

detta en sanning med modifikation. 

Motstridiga krav och förväntningar 

En annan i flera recensioner återkommande tematik är att unga män slits mellan olika 

maskuliniteter och förväntningar av maskulinitet. Den här tematiken angränsar till 

uppdelningen i nya och traditionella män som problematiserats ovan, men den är inte identisk. 

Här lyfts istället fram att män beskrivs som havandes flera (eller åtminstone två) 

maskuliniteter att välja på, och att just avsaknaden av entydighet leder till problem. Detta 

uttrycks tydligt i fördebatten där Sandahl i intervjuer framhåller att romanen skildrar ”en 

frontalkrock mellan den nya tidens och den gamla tidens syn på manlighet” vilket förklaras 

leda till ”en vilsenhet”.97 Förlagets baksidestext går på samma linje och postulerar att 

romanen behandlar ”de som ska bli de moderna männen - men som i stället hamnar i ett 

ingenmansland mellan den nya och den gamla mansrollen.”98 

Flera recensenter håller med om problematiken, även om de flesta inte tycker sig kunna 

skönja konflikten i romanen. Ola Wihlke beskriver boken som ”en utmärkt illustration till hur 

förvirrande det kan vara att vara ung man idag och försöka hitta en roll som överensstämmer 

med motstridiga krav och förväntningar”.99 Katarina Wikström anser att ”den nya mansrollen 

är problematisk med sitt svårförenade hårdhets- respektive mjukhetsideal”.100 Johanna 

Berglund saknar konflikten i romanen, men efterlyser just en skildring av ”hur det är att växa 

upp till man i vårt samhälle som ställer nya krav på manlighet och som inte erbjuder unga 

pojkar så många bra förebilder”.101 Sebastian Johans refererar till ”de unga män som befinner 

sig mellan förlegade machoideal och suddiga velourmän”, vilket han finner vara en viktig och 

aktuell problematik, men inte heller han tycker sig återfinna den i romanen.102 Fredrik 

 
97 Linda Kling, ”Män temat i Ronnie Sandahls roman”, Aftonbladet, 2007-03-01. 
98 Wahlström & Widstrand (2006). 
99 Wihlke (2007). 
100 Wikström (2007). 
101 Berglund (2007). 
102 Johans (2007). 
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Borneskans menar att män en längre tid försökt att ”vara till lags” och förändra sin 

maskulinitet, men att det ”inte alltid lönat sig”, varvid förvirring uppstår.103 Amelie Björck 

knyter an till Susan Faludis Ställd och menar att romanens karaktärer påminner om ”män som 

berövats sin status i ett samhälle som omvandlats snabbare än mansrollen”.104 

Den gemensamma förståelsen hos dessa recensenter är att män slits mellan olika ideal 

avseende vad som förväntas av deras maskulinitet. Detta problem får betydelsen av något 

självklart som inte ifrågasätts: även om de flesta inte anser romanen skildra denna 

maskulinitetsschism, problematiserar de inte huruvida det ser ut på det här sättet överlag, utan 

ser det som en självklarhet – män har svårigheter att veta hur de ska bete sig, då motstridiga 

maskulinitetsideal existerar. Diskursen om svårförenade krav och förväntningar präglar här 

både jämställdhetsdiskursens förståelse av den nya mannen (Wihlke, Berglund, Johans, 

Borneskans) och den mer feministiskt förankrade (Wikström, Björck). Här råder således 

konsensus mellan diskurserna om fenomenet i sig, och vad romanen skildrar eller inte skildrar 

kommer i andra hand. Det finns dock en recensent, Hannah Cederberg inom den feministiska 

diskursen, som åtminstone delvis tar avstånd från förståelsen om motstridiga krav och 

förväntningar. Hon ironiserar istället över svårigheterna för de moderna männen:  
 
[D]et vilar en paradox på den unge moderne mannens axlar: han ska visa känslor, 
men ingen vill höra honom hulka. Han ska både ha hudkräm och vara hård. När hans 
roll inte längre är huggen i sten, när det inte längre räcker att bära hem nyfällda 
björnar till familjen, förlorar han sin roll och känner sig gay. 105 

 

Genom detta påpekar hon det lätt absurda i att en ”stenåldersmanlighet” skulle vara något 

eftertraktat idag, och det klargörs att hon finner de motstridiga idealen vara överdrivna. Trots 

hennes invändning vill jag mena att förståelsen av att män slits mellan olika 

maskulinitetsideal och -förväntningar kan sägas vara en dominerande åsikt. Diskursteorin 

benämner diskurser som är så fast etablerade att vi glömmer bort deras kontingens som 

objektiva. Vidare identifieras ett mellanläge mellan ”politiska” tecken det råder öppen strid 

om och ”objektiva” tecken som inte problematiseras, vilket Winther Jørgensen & Phillips 

klargör:  
 
Liksom det objektiva återigen kan bli politiskt, kan uppenbara konflikter i det 
historiska förloppet försvinna och avlösas av objektivitet, där det råder samförstånd 
om en enda, naturlig, synvinkel. Vägen från politisk konflikt till objektivitet går via 

 
103 Borneskans [2007b]. 
104 Björck (2007). Faludi är en amerikansk journalist som i boken Ställd skildrar män som känner sig vilsna inför 
traditionella maskulinitetsideal som blir allt svårare att leva upp till, då de mest lever kvar som myter men 
egentligen inte är särskilt önskade i praktiken: Faludi, Susan, Ställd: Förräderiet mot mannen (Stockholm 2000). 
105 Cederberg (2007). 
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hegemoniska interventioner, där alternativa verklighetsuppfattningar undertrycks 
och en bestämd världsuppfattning framstår som den naturliga.106 

 

Unga mäns problem att välja ”rätt” maskulinitetsideal bland motstridiga krav och 

förväntningar kan förstås som en sådan hegemonisk intervention. Oavsett om det refereras till 

feministen Faludi (Björck), eller om den nya mannen tas som intäkt på att något positivt håller 

på att hända med unga mäns maskulinitet (Wihlke, Borneskans), ses maskulinitet som 

någonting problematiskt för män, då det finns flera möjliga val, men ingen tydligt etablerad 

väg. Då det förstås som ett nytt fenomen som dagens unga män måste förhålla sig till, 

implicerar det samtidigt en föreställning om att maskulinitet tidigare inte ifrågasattes på 

samma sätt. Det här är en stark och väletablerad diskurs, vilket framkommer då förlaget 

försöker sälja just boken med argumentet att denna tematik behandlas. Det är således inte 

någonting isolerat till just Vi som aldrig sa hora, utan kan skönjas i en rad samhällsdebatter 

och böcker som problematiserar maskulinitet.107 Cederbergs invändning kan ses som en 

utmaning av denna hegemoniska intervention, vilket det faktum att hon ironiserar över den 

styrker, då det blir till ett skämt om en allmänt spridd företeelse. 

 Den här företeelsen är också problematisk då en problematisering av maskulinitet kan 

sägas ha blivit ”modern”, vilket är precis vad recensenten Stefan Spjut i nästa avsnitt vänder 

sig emot. Genom att män och maskulinitet i vardagligt tal beskrivs som i kris och havandes 

problem, leder det till en föreställning om att maskuliniteten verkligen är i förändring. Frågan 

är hur sann denna föreställning kan sägas vara. 

Maskulinitetstematiken som begränsande 

Alla håller dock inte med om att maskulinitetstematiken är en viktig del av Vi som aldrig sa 

hora. Rebecka Åhlund på Borås Tidning ser den påstådda maskulinitetstematiken som en 

onödig abstraktionsnivå, då hon menar att romanen inte befinner sig på det djupet: 

”Manligheten, och för den delen kvinnligheten, vevas omkring av någon som står mitt i 

förvirringen. Allt kommer inifrån och ser därför synnerligen oklart på vad som är nytt och 

gammalt, hora och madonna, styrka och svaghet.”108 Dan Linder ironiserar i Vestmanlands 

Läns Tidning över det påstådda syftet då han konstaterar att romanens titel ”syftar på de snälla 

 
106 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 43 f. 
107 Pittstim och Ställd är två exempel, men det finns betydligt fler. Se t.ex.: Daniel Möllberg, Pappadagar i 
råttans år (Stockholm 2007), Stephan Mendel-Enk, Med uppenbar känsla för stil (Stockholm 2004), Peter 
Eriksson, På Y-fronten intet nytt: eller jakten på den nya mansrollen (Stockholm 2006). 
108 Rebecka Åhlund, ”Fucking Falköping”, Borås Tidning, 2007-03-07. 
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pojkar, dömda till att alltid ’vara vänner’, som håller håret på tjejerna när de kräks, bara för att 

bli bortdribblade av några bad guys […] vid kvällens slut”, men som trots detta är ”duktiga att 

vittra annalkande trostyg”.109 Linder antyder att dessa killar inte alls är särskilt snälla, utan att 

skillnaden mellan männen i romanen mest är av kosmetisk natur. Skildringarna av 

maskulinitet i romanen är för Linder i grund och botten en traditionell maskulinitet, och han 

fäster ingen större vikt vid detta tema.110 Malin Henrikson i Hallands Nyheter radar kort och 

koncist upp romanens övergripande drag och konstaterar att genustematiken är ”mer än 

lovligt enkel och godmodigt provocerande, i den mån den alls är värd att nämna”. 111  

Henrikson finner således genustematiken så banal att den inte kan sägas vara av intresse för 

diskussion. Dessa tre recensenter håller i stora drag med i de feministiskt förankrade 

recensenternas kritik gällande romanens uttalade syfte att skildra den nya mannen. Skillnaden 

ligger i att de inte fäster någon uppmärksamhet vid det, utan avfärdar det som kosmetika. 

Ett flertal recensenter irriterar sig dock på hur boken beskrivits i fördebatten, och menar 

att det leder till en styrd läsning romanen inte vinner på. Ingrid P. Bosseldal i Aftonbladet 

skriver: 
 
Bortsett från titeln och baksidesflikens påstående att det här är en berättelse om 
killarna som förväntades bli de nya moderna männen men misslyckades, så har 
författaren också själv i olika sammanhang beskrivit sin text som en historia om hur 
och varför snälla killar tvingas in i rollen som förövare. Läsanvisningarna är 
uppenbara: Obs! Obs! Här har vi en roman om några unga, heterosexuella män som 
har gått vilse i en mansroll under utprövning. Men som tur är har varken författare 
eller förlag något tolkningsföreträde, och Sandahls välskrivna, mörkt melankoliska 
och för sina manliga huvudpersoner starkt inkännande förstlingsverk mår absolut 
bäst av att inte strikt läsas som anmodat.112 

 

Bosseldal gillar således romanen i stort, men finner den påstådda maskulinitetstematiken som 

överflödig. Östgöta Correspondentens Jan Karlsson ser beskrivningarna av de tre killarna 

som stundtals reducerade till arketyper, underordnade Sandahls uttalade syfte att skildra den 

nya mannen, och finner det ”psykologiskt och sociologiskt otroligt att tre så sinsemellan 

olikartade killar ännu efter tjugo fyllda umgås”.113 Stefan Spjut avvisar i Svenska Dagbladet 

romanens diskussion om den nya mannen helt. Han menar att Vi som aldrig sa hora inte är en 

rättvisande titel, utan att den, tillsammans med förlagets presentationstext, försöker få in 

boken i en aktuell diskussion: ”På Wahlström & Widstrand har man fått upp ögonen för en ny 

 
109 Dan Linder, ”Historien om en ung man som är alldeles för snäll”, Vestmanlands Läns Tidning, 2007-03-08. 
110 Ibid. 
111 Malin Henrikson, ”Begåvad men ängslig Sandahl behöver mogna”, Hallands Nyheter, 2007-03-08. 
112 Ingrid P. Bosseldal, ”Vem tar vem? – Ingrid P. Bosseldal om Ronnie Sandahls mörka melankoli”, 
Aftonbladet, 2007-03-08 
113 Jan Karlsson, ”Spänstig generationsroman”, Östgöta Correspondenten, 2007-03-08. 
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sorts manlighet, en mjuk sådan, som så att säga ligger rätt i tiden. […] Det är nog tänkt att 

Ronnie Sandahls roman ska innefattas i detta program på något vis.”114 Han avfärdar ”den 

grova uppdelning författaren gör mellan hårda och mjuka killar”, och menar att det är ett 

uttryck för berättelsens brist på drivkraft som gör att författaren nödgas ”väva in ett ämne av 

aktualitet (förlagets val?)”.115  

 I dessa tre recensioner förstås den på förhand uttalade tematiken om maskulinitet som 

oviktig, som ett av förlaget smart grepp, och som begränsande för romanen. Där Bosseldal 

och Karlsson är positiv till romanen i stort, menar Spjut att romanen lider av att Sandahl 

underordnar berättelsen syftet att skildra den nya mannen. Här framträder också att Spjut ser 

sig själv som ståendes utanför diskursen kring den nya mannen, som att han sett igenom detta 

”ämne av aktualitet” som endast ett försäljningsknep. På grund av fördebattens påpekanden 

om hur romanen ska förstås, är han dock tvungen att ta upp, och ogiltigförklara, tematiken. 

Spjuts skarpa invändningar mot att det skulle existera en ny sorts maskulinitet är intressant i 

förhållande till den övergripande diskursordningen kring den nya mannen. Som jag visat 

föreligger olika förståelser av vad begreppet sägs beteckna hos jämställdhetsdiskursen 

respektive den mer feministiskt förankrade, men de är båda överens om att maskuliniteten 

slits mellan olika förväntningar och krav. Spjut kan sägas anföra en tredje ståndpunkt. Han 

avvisar jämställdhetsdiskursens förståelse av den nya mannen som progressiv, men gör det på 

en helt annan basis än den feministiska kritiken. Istället för att problematisera mäns makt, 

ogillar han uppdelningen ”hårda och mjuka killar” överlag. Denna uppdelning ligger, menar 

han, rätt i tiden, men återfinns inte i verkligheten.116 Spjut identifierar således diskursen om 

motstridiga ideal avseende maskulinitet som i samhället rådande, men osann. 

Det intressanta är att alla olika ståndpunkter i diskursordningen förstår sin egen position 

som att den slår ur underläge och problematiserar normen: Jämställdhetsdiskursen anser den 

traditionella maskuliniteten vara den hegemoniska; de feministiska recensenterna förstår 

jämställdhetsdiskursens upphöjande av den nya mannen vara det som styr, vilket de vänder 

sig emot då de inte tycker att en sådan maskulinitet på allvar ifrågasätter patriarkatet; Spjut 

avvisar båda dessa maskulinitetsdiskurser som trender, och menar att schematiska 

uppdelningar mellan olika maskulinitetsideal är ointressanta. Som diskursteorin klargör 

befinner sig olika aktörer inom en diskursordning i strid för att göra den egna bilden av 

 
114 Stefan Spjut, ”Kärleksmatematik och småstadsångest”, Svenska Dagbladet, 2007-03-08. 
115 Ibid. 
116 Ibid. 



29 

 

                                                

samhället gällande.117  De olika diskurser kring maskulinitet jag identifierat i mitt material 

attackerar alla vad de uppfattar vara normativa och begränsade förståelser av genus, och alla 

säger sig ifrågasätta eller ha sett igenom hur den övergripande diskursen kring genus ser ut. 

Anfall verkar här vara bästa försvar: Genom att attackera en påstådd norm som problematisk, 

försöker respektive diskurs göra sin egen förståelse av män, maskulinitet och den nya mannen 

till ”sann”. Genom att lägga sig på en metanivå, där ens egen utgångspunkt förklaras baserad 

på det övriga samhällets felaktiga utgångspunkter, skapas legitimitet för den egna diskursen. 

Män kontra maskuliniteter 

Alla de recensioner av Vi som aldrig sa hora jag granskat i analysen förhåller sig till ett antal 

sinsemellan olika beteckningar och förståelser av maskulinitet, och de identifierar ett antal 

skilda saker beträffande vad romanen sägs skildra, vad som förstås som maskulinitetsideal 

och hur dessa fungerar och förklaras i förhållande till vårt samhälle i stort. De två tydligast 

definierade diskurserna jag funnit är en jämställdhetsdiskurs som ställer sig positiv till 

begreppet den nya mannen, samt en feministiskt förankrad diskurs som ifrågasätter samma 

begrepp. Gemensamt för alla recensionerna är dock att ingen av dem problematiserar män, 

eller förhållandet mellan män och maskulinitet. Oavsett vilka begrepp som används för att 

beteckna maskulinitet, är det ett genus som görs av en man. Män ses som en tydligt definierad 

grupp, vars självklara motpol är kvinnor. Diskursteorin benämner som sagt diskurser som är 

så fast etablerade att vi glömmer bort deras kontingens som objektiva. Objektivitet betyder i 

den bemärkelsen inte att det är något objektivt givet som står utanför diskursen, utan ska 

istället förstås som ”ett historiskt resultat av politiska processer och strider; den är en 

avlagrad diskurs”.118 Tecknet ”man”, eller ungdomliga likar såsom killar, pojkar, grabbar 

etc., kan i alla de diskurser jag identifierat sägas vara just en sådan avlagrad diskurs, varpå 

olika beteckningar och förståelser av genus sägs spela. De mest frekvent använda begreppen 

för genus i recensionerna är utan tvekan mansroll och manlighet (något alla de citat jag lyft 

fram i analysen visar), vilket ytterligare stärker förståelsen av att det handlar om en ”roll” män 

spelar. Detta är inte särskilt förvånande då en dikotom uppdelning i man och kvinna är en 

oerhört stark och övergripande diskurs som många diskurser kan sägas vila på. Men det får 

konsekvenser. 

 
117 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 47. 
118 Ibid., s. 43 f. 
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 Om vi betraktar den feministiska kritiken i recensionerna av begreppet den nya mannen, 

så vänder den sig emot att denna maskulinitet ses som inte innefattad i ett patriarkalt förtryck 

där män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Jag håller i princip med dem, och 

delar här Nordbergs förståelse att det är problematiskt att den nya mannen förklaras vara mer 

genuin och äkta, och genom detta skapar en förment neutraliserad genusposition, bortom 

maktordningar och kulturellt skapade identifikationer.119 Givetvis är även den nya mannen en 

del i samma övergripande genusdiskurs som den traditionella mannen. Problemen kommer 

när detta kopplas till en patriarkatsanalys där män och kvinnor som på förhand givna 

kollektiva identiteter kontrasteras mot varandra. Genom en sådan förståelse återskapas i 

diskursen just uppdelningen i män och kvinnor som fasta kategorier, omöjliga att komma 

ifrån. Det spelar således ingen roll hur genus gestaltas, eftersom två binära könsidentiteter 

alltid förstås som intakta och självklara. Jag vill mena att en sådan analys motverkar just vad 

en feministisk analys borde vilja problematisera – nämligen att vår förståelse av begreppen 

man och kvinna, precis som maskulinitet och femininitet, är diskursiva, och därmed 

föränderliga begrepp vars slutgiltiga beteckning aldrig kan fastslås. 

Laclau och Mouffe är noga med att påpeka att vi inte kan förstå element som neutrala, 

och att det inte går att skilja på diskursiva och icke-diskursiva praktiker. Även det vi antar 

vara neutrala ytor, som i det här fallet kön, får sin betydelse genom diskurser – kön går inte att 

förstå utan dessa diskursiva förförståelser.120 För Butler etableras könet som fördiskursivt just 

av själva genusdiskursen. Genus beskriver således kön, men inte på ett likriktat sätt där kön 

förutsätts för genus, utan istället genom att könet i diskursen kring genus får den skenbara 

betydelsen av naturlighet, som existerandes innan genusdiskursen.121 Med en butleriansk 

ingång till män och maskulinitet framträder alltså att skillnaden mellan dessa begrepp 

egentligen inte är meningsfull att framhäva: ”If the immutable character of sex is contested, 

perhaps this construct called ‘sex’ is as culturally constructed as gender; indeed, perhaps it 

was always already gender, with the consequence that the distinction between sex and gender 

turns out to be no distinction at all.”122 Om vi förstår de feministiska recensenternas kritik 

utifrån detta återskapar de just de normer de säger sig vilja ifrågasätta. Eftersom kön med en 

queerteoretisk ingång är lika mycket genus som genus är kön, leder deras ifrågasättande av 

genuset den nya mannen inte någon vart, då könet man tas för givet och en problematisering 

 
119 Nordberg (2005), s. 331. 
120 Laclau & Mouffe (1985), s. 107. 
121 Butler (1999), s. 10 f. 
122 Ibid. 
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av detta lämnas därhän. Genom detta cementeras en binär genusförståelse, vilket gör en 

förändring av genusnormer svår att åstadkomma. Den här problematiken är som sagt inte unik 

för den feministiska diskursen kring romanen, utan återfinns i alla recensenters användning av 

män och maskulinitet. Det är dock där jag finner den mest problematisk, då feminism uttalat 

vill belysa problem och orättvisor avseende genus. Även förståelsen av unga män som 

kämpandes mellan motstridiga förväntningar och krav på sin maskulinitet bör granskas. 

Genom att också denna diskurs tar begreppet man för givet, blir dessa motstridigheter i 

förlängningen inte särskilt motstridiga: De utgår alla ifrån samma förförståelse av 

beteckningen man, men då tecknet man i diskursen redan konnoterar till en rad innebörder 

vilka är intimt sammankopplade med maskulinitet, leder det till att maskulinitet aldrig på 

allvar ifrågasätts. Därmed kan inte heller någon tydlig förändring av det maskulina genuset 

sägas föreligga. Istället fungerar denna diskurs döljande, och riskerar att ständigt återupprepa 

och citera samma ”på förhand givna” binaritet. 

Det här är också ett problem som jag har visat återfinns i stora delar av 

maskulinitetsforskningen. Connell gör med sitt hegemoniska maskulinitetsbegrepp precis 

samma uppdelning i påstått fördiskursiva män och kvinnor då även han har en patriarkal och 

binär förförståelse av världen.123 Nordberg försöker komma runt detta i sin studie av män i 

kvinnoyrken. Hon menar att männen där ”genom att artikulera och förstå sig genom 

femininitets- och maskulinitetsbegreppen, både reproducerar och underminerar 

könsdikotomin”.124 Enligt henne är således vad hon benämner som ”kvinnlig maskulinitet” 

och ”manlig femininitet” ett sätt att överskrida könsdikotomin, eftersom män som begär 

feminint kodade egenskaper kan öppna för nya förståelser om vad det innebär att vara man. 

Samtidigt kan samma praktiker även fungera ”könsmaktsreproducerande”, då det i slutändan 

bara blir till en uppdatering av en hegemonisk maskulinitet i ett mer jämställt samhälle, men 

där den grundläggande dikotomin man/kvinna alltid finns kvar, om än under andra former.125 

Nordberg lyckas bra med att slå hål på Connells argument att femininitet alltid är 

problematiskt för en hegemonisk maskulinitet att anamma.126 Samtidigt fastnar hon i just den 

fälla hon vill undvika då hon benämner vissa egenskaper som maskulina och andra som 

feminina, och skiljer dessa från begreppen man och kvinna. Nordberg diskuterar visserligen 

detta problem, men kommer ändå till slutsatsen att ”manlig femininitet” och ”kvinnlig 

 
123 Connell (2005), s. 74 ff. 
124 Nordberg (2004), s. 62 f, (2005), s. 329 ff. 
125 Ibid. 
126 Se t.ex. Connell (2005), s. 78 f. 
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maskulinitet” är användbara analyskategorier för att uppmärksamma mäns 

femininitetsbegär.127 Jag tror att en sådan ingång riskerar att blir en återvändsgränd, då 

begreppen man och kvinna, även om Nordberg säger sig ha en diskursiv förståelse av dem, i 

hennes analys används som mer eller mindre fasta identiteter, görandes antingen femininitet 

eller maskulinitet. 

Går det då inte att använda begreppen män och maskulinitet alls utan att hamna i samma 

binära återskapande? Foucault menar att det går att använda sig av till synes givna begrepp, så 

länge vi aldrig förstår dem som förutfattade, utan tvärtom kritiskt analyserar dem utifrån deras 

diskursiva funktioner.128 Detta anser jag vara oerhört viktigt. Istället för att som Nordberg 

med begreppsgymnastik försöka frånkomma att maskulinitet nödvändigtvis måste konnotera 

till män, tar jag det som utgångspunkt: Tecknet maskulinitet har – i vår diskursiva förståelse 

av begreppen – med tecknet man att göra; när en kvinna gör maskulinitet är det inte samma 

sak som när en man gör det. Däremot är det ingenting som är beständigt eller på förhand 

givet, men att försöka separera män från maskulinitet, kön från genus, riskerar att leda till att 

vi tror oss ifrågasätta genusnormer, när vi i själva verket aldrig ifrågasätter genusdiskursers 

mest betydelsebärande tecken – nämligen kön. Detta är enligt mig precis vad som utmärker 

receptionen av Vi som aldrig sa hora: Nästan alla recensenter anser sig ifrågasätta rådande 

genusnormer; enligt mig kan de istället sägas befästa dem. 

Jag menar dock i enlighet med Butler att det går att politisera begrepp, så länge detta görs 

inom diskurser. Även om genusdiskurser är både starka och straffande, är de enligt Butler inte 

på något sätt determinerande. I den ständiga genusciteringen uppstår glapp där ”felaktigheter” 

kan lysa igenom, och genom att utnyttja dessa glapp kan man ändå tala om en sorts agens: 

”’agency’, then, is to be located within the possibility of a variation of that repetition […] it is 

only within the practices of repetitive signifying that a subversion of identity becomes 

possible”.129 En ”ny” maskulinitet är således en – åtminstone teoretisk – möjlighet, men bara 

genom att inifrån diskursen problematisera vad olika begrepp för med sig, och där arbeta med 

alternativa betydelsebeteckningar. 

 

 
127 Nordberg (2004), s. 62 f. 
128 Foucault (2002), s. 40 ff. 
129 Butler (1999), s. 185. 
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Sammanfattande slutsatser 

Jag har i denna uppsats försökt belysa hur män, maskulinitet och framförallt begreppet den 

nya mannen användes och förstods i receptionen av Ronnie Sandahls debutroman Vi som 

aldrig sa hora. Utifrån en diskurs- och queerteoretisk ram har olika diskurser identifierats, 

ställts mot varandra, och diskursiva konsekvenser av vad begrepp sägs beteckna har blottlagts. 

De två huvudsakliga diskurserna som framkommit av materialet är en jämställdhetsförankrad 

diskurs, vilken förstår den nya mannen som något progressivt, och en feministiskt förankrad 

diskurs, som problematiserar begreppet. Där jämställdhetsdiskursen ser den nya mannen som 

en möjlig väg för att åstadkomma ett jämlikt samhälle, menar istället de feministiskt präglade 

recensenterna att en ny maskulinitet även den måste förstås i förhållande till patriarkatet, och 

på så vis per definition måste inordnas i samma maktanalys. Begreppet den nya mannen blir 

här till en inom diskursordningen flytande signifikant, som konkurrerande diskurser strider 

om att definiera. En närliggande diskurs är föreställningen att unga män idag sägs brottas med 

motstridiga förväntningar och krav på maskulinitet, vilket är en förståelse som i huvudsak 

delas av samtliga diskursordningar – här råder diskursiv konsensus. Dock höjer sig några 

kritiska röster emot denna förståelse, men de kan sägas utmana en i diskursordningen 

hegemonisk intervention då de problematiserar fenomenet som en allmänt spridd företeelse. 

 Avslutningsvis visas att ingen av recensenterna problematiserar begreppet man, eller 

förhållandet mellan män och maskulinitet. Då uppsatsen bottnar i diskurs- och queerteori, 

påpekas att inga sociala fenomen kan förstås som fördiskursiva, varvid också kön ska 

analyseras som diskursivt konstituerat, och därmed föränderligt. Att en debatt säger sig 

problematisera maskulinitet, när i själva verket dess mest betydelsebärande tecken – mannen 

– aldrig ifrågasätts, får effekten att den förändring avseende maskulinitet och genusnormer 

som recensenterna vill påskina endast blir skenbar. Föreställningen att ”den svenske mannen 

är en smula skeppsbruten”, som Sandahl förklarar är fallet i en intervju, är en allmänt spridd 

diskurs i Sverige idag.130 Jag ställer mig dock tveksam till om någon egentlig förändring av 

genusnormer avseende maskulinitet kan sägas föreligga. 

 

 

 
130 Kalmteg (2007). 
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