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Ett stort tack till de män som ställt upp på att intervjuas inför denna studie. Tack för ert 
engagemang och era intressanta synpunkter. 
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”Vad är en man?” 
- en kvalitativ studie om hur unga män kan konstruera maskulinitet 
 
Författare: Ami Jawara och Elisabet Stiernstedt 
 

 

Abstract 
 
The aim of the study has been to examine how young men from Stockholm construct 
"Masculinity". This has been done by examining what men think is an ”ideal man”, what 
"makes a man a man", which expectations they meet as men and how the life of a man differs 
from the life of a woman. This has been examined through three semi-structured group 
interviews with the total of ten men. The results have been analysed with Raewyn Connells 
Theory of Masculinities, the idea of “Doing Gender” by Candace West and Don. H 
Zimmerman and the "Conception of Homosociality" described by Jari Kuosmanen and Karin 
Holmberg. R. Connell’s Theory of Masculinities provides a description of the “Ideal Man” 
and reveals what men think "makes a man" along with which expectations a man can meet. 
Our results show that men have clear opinions of how an "ideal man" should be,  thus 
reinforcing the construct of masculinity as described by Connells. Furthermore results 
indicate that men can see more benefits to being a man than a woman. This can be explained 
by the fact that men value what men do more than what women do, which can affect the 
equality between the sexes. 
 
Keywords: Masculinity, Hegemonic Masculinity, Doing gender, Homosociality, equality of 
woman and men. 
 
Nyckelord: Maskulinitet, hegemonisk maskulinitet, doing gender, homosocialitet, 
jämställdhet 
 
Antal ord: 19 796
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Inledning 
 
Jämställdhetspolitikens uppdrag och mål är att ”skapa förutsättningar för kvinnor och män att 
ha samma makt och möjlighet att påverka sin livssituation” (Regeringen 2012). Vidare är 
regeringens tanke att när män och kvinnor delar på makt och inflytande i alla delar av 
samhällslivet blir följden att vi får ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. Både män och 
kvinnor måste vara delaktiga i jämställdhetsarbetet, och för att kunna vara det behövs det, 
enligt jämställdhetsarbetaren Thomas Wetterberg (2002) mer kunskap, framförallt till män om 
just jämställdhet. ”The fish are the last to discover the ocean” är ett kinesiskt ordspråk som 
används av maskulinitetsforskaren Michael Kimmel för att påvisa mäns privilegium i att inte 
känna av sin överordning (citerad i Wetterberg 2002, s.70) Jämställdhet handlar alltså om att 
kvinnor och män ska ha samma möjligheter och ingen skillnad skall göras mellan könen. Det 
skulle leda till ett samhälle där både mäns och kvinnors kunskap, kompetens och erfarenheter 
skulle tas tillvara, vilket i sin tur kunde leda till ekonomisk tillväxt och ett mer nyanserat och 
öppet samhälle. (Wetterberg, 2002)  

Mansforskare Lars Jalmert (1984) resonerar kring huruvida traditionella könsmönster 
motverkar jämställdhet och menar att dessa könsmönster måste brytas om en förändring skall 
vara möjlig. Framförallt är det mansidealet som bör förändras (jmf. Connell, 1995). 
Ifrågasättandet av mansrollen startade i och med feministrörelsen på 1970-talet, ur denna 
rörelse har mansforskningen växt fram, och fokuserar på hur maskulinitet kan förstås, vidare 
motiveras mansforskning ofta utifrån jämställdhetsfrågor (Folkesson, Nordberg & 
Smirthwaite, 2000). 

Jämställdhetsfrågor är ständigt på tapeten och Sverige har en stark jämställdhetsdiskurs, det 
vill säga att eftersträva jämställdhet genomsyrar det Svenska samhället och har blivit en norm 
(Carbin, 2010). Kampen mot kvinnors förtryck har pågått länge och jämställdheten har ökat, 
trots detta finns det fortfarande allvarliga brister (Regeringen, 2012). Åtgärder görs ständigt i 
samhället för att motverka de orättvisor som finns mellan könen, lagar stiftas och kvinnor 
kvoteras in i mansdominerade yrken. Mäns våld mot kvinnor är ett socialt problem vars 
omfattning inte kan förklaras utifrån enstaka psykiskt sjuka män (Lundgren, 2001). Antalet 
pappor som tar ut föräldradagar ökar, dock står kvinnor fortfarande för en mycket större del. 
Statistiska centralbyrån (2010) redogjorde år 2010 att pappor stod för 22 % av 
föräldraledigheten. År 2007 redogjorde de för att kvinnor fortfarande tjänade betydligt mindre 
i lön än män, trots likvärdigt arbete (Statistiska centralbyrån, 2007). Thomas Wetterberg 
(2002) anser att de åtgärder vars syfte är att försäkra jämställdhet istället fokuserar på att 
mildra symptomen av de jämställdhetsproblem som existerar. Han menar att åtgärderna bör 
angripa manssamhället till grunden, det vill säga att ändra föreställningar om kön. 
 

                      Skillnader mellan könen kan ses som något konstruerat (se bl. a Connell 1995; Jalmert, 1984, 
West & Zimmerman, 1987) därmed finns det ingen anledning till att män och kvinnor bör 
behandlas olika. Trots jämställdhetsnormen i det svenska samhället visar dock 
jämställdhetsdebatten på att män och kvinnor inte behandlas lika och att män har en 
överordnad ställning. I och med detta är också männen de som framförallt har makten att 
påverka jämställdheten vilket gör det särskilt intressant att undersöka hur män tänker om 
maskulinitet. Jämställdhetsforskningen innehåller förklaringsmodeller till hur män och 
männens roll i samhället kan förstås. Ämnet är även aktuellt och diskuteras i media; Hur stort 
ansvar har män egentligen för hur samhället ser ut (Sveland, 2012; Lindh, 2012)? 
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 Forskare har tidigare diskuterat om det verkligen är så att män bara har att vinna på den 
överordning de har i samhället idag. Mäns överordning antas producera en viss typ av 
manlighetsideal som alla män måste förhålla sig till. (Hammer & Good, 2010) Detta gör det 
intressant att förstå hur det kan vara att leva som man.  

  
I socialt arbete möter socialarbetaren både män och kvinnor, vilket gör det viktigt att 
reflektera över genus och betydelsen av genus. Kunskap om sina egna föreställningar och om 
människors förutsättningar är en viktig del av professionaliteten, en förutsättning för att 
behandla alla människor lika. (Nilsson & Waldermason, 2007) Kunskap om hur maskulinitet 
konstrueras kan alltså vara viktigt för att öka förståelsen om män, samt samhälleliga problem 
där mannens roll problematiseras.  
 

Syfte och frågeställningar 
 
Vi vill med denna studie undersöka hur några unga svenska män konstruerar maskulinitet. 
 

-‐ Hur beskriver männen att det rådande mansidealet ser ut? 

-‐ Vad gör någon till en man enligt männen? 

-‐ Vilka förväntningar kring att vara man beskriver männen att de möter? 

-‐ Hur skiljer sig livet som man från livet som kvinna enligt männen? 
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Avgränsningar 
Vi är intresserade av hur män konstruerar maskulinitet och har därför valt att avgränsa oss till 
enbart det manliga könet. Det är bara män som kan förhålla sig till de förväntningar som de 
upplever att det finns på dem som män. Det är männen som kan reflektera över varför de tror 
att de blivit män med ”manliga egenskaper”. Det är männen som kan uppleva livet som man 
samt förklara hur de själva konstruerar maskulinitet. Detta utesluter inte att kvinnor kan förstå 
hur maskulinitet konstrueras, de kan dock inte berätta om egna upplevelser av att vara man. 

För att diskutera manlighet kommer vi naturligt in på kvinnlighet då dessa ofta ses i 
motsatsförhållande till varandra. Genusforskningen behandlar båda könen, vi kommer dock 
att fokusera på den del där mannens roll problematiseras. Forskning om kvinnor angränsar till 
vårt valda ämne men denna studie fokuserar på mäns förutsättningar. Detta innebär att 
forskning som specifikt fokuserar på hur kvinnor kan förstås inte kommer att användas.  

Vi har valt att intervjua män mellan 20-30 år, denna relativt snäva åldersgrupp har valts för att 
undvika fokus på generationsskillnader och vad dessa kan göra för studiens resultat. Män som 
inte kan anses välintegrerade i det svenska samhället har valts bort då vi är intresserade av hur 
svenska män konstruerar maskulinitet. Genom dessa avgränsningar tror vi oss kunna skapa ett 
genomarbetat material. 
 

Begreppsdefinitioner   
 
Jämställdhet – innebär att individer ska behandlas lika i samtliga sammanhang oberoende av 
kön. (Regeringen, 2012) 
 
Könsmaktsordning- En hypotes om att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp, 
och att jämställdhetsproblem kan förstås utifrån denna hypotes (Hirdman, 2001).  
 
Patriarkat – Ett begrepp som betecknar sociala system som överordnar män och underordnar 
kvinnor. (Nationalencyklopedin, 2012) 
 
Genusordning – Den rådande strukturen i samhället som anger hur kön ska kategoriseras, det 
vill säga vad som för tillfället anses som manligt och kvinnligt. Samt vilket förhållande könen 
har till varandra, till exempel om det ena är överordnat det andra. (Hirdman, 2001) 
 
Hegemoni – Innebär att exempelvis en grupp eller en individ anses överlägsna andra grupper 
eller individer. Den ledande gruppen sätter normer som underordnade grupper får förhålla sig 
till. Hegemonin bygger på att de underordnade accepterar den ledande gruppens överordning. 
Underordnade grupper kan protestera därmed förändra hegemonin. (Connell, 1995)   
 
Maskulinitet/Hegemonisk maskulinitet – De samlade egenskaper som tillskrivs människor 
med penis, män. Egenskaperna kan se olika ut men det gemensamma är att de tillskrivs män. 
Den ”tuffe” mannen, den ”mesige” mannen osv. Maskuliniteter rangordnas utifrån den 
hegemoniska maskuliniteten och visar vilka maskuliniteter som är socialt accepterade för en 
man. (Connell, 1995)  
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Mansideal – De samlade egenskaper som tillskrivs maskuliniteter som är eftertraktade bland 
män.  
 
Mäns våld mot kvinnor – Våld som utövas av män mot kvinnor. Kan vara psykiskt, fysiskt 
eller sexuellt våld.  
 
Svenska män – Män födda i Sverige alternativ män som har bott i Sverige under lång tid, 
innehar svenskt medborgarskap. 
 
Unga män – Män under 30 år. 
 
 
Studiens disposition 
 
Arbetet inleds med en motivering till varför studien görs för att sedan mynna ut i syfte och 
frågeställningar. Detta följs av en redovisning av relevant tidigare forskning för vårt valda 
område. Valda teorier och begrepp presenteras därefter med medföljande motivering för dess 
relevans. I avsnittet metod förklaras hur vi har gått tillväga med denna studie, samt en 
diskussion gällande validitet och reabilitet. Empirin presenteras i resultatet, som har delats in 
efter våra frågeställningar där varje frågeställning följs av en separat analys. Analysen är 
förankrad i teori och tidigare forskning. Slutligen sammanfattas arbetet i en slutdiskussion, 
metoddiskussion samt förslag till vidare forskning. I diskussionerna presenteras våra 
viktigaste slutsatser.  
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Kunskapsområdet 
 
I detta avsnitt presenteras hur litteratursökningen har gått till, därefter presenteras den 
forskning vi har valt att utgå ifrån uppdelat under följande rubriker; Kategorisering av kön, 
Mansforskning – hur kan vi förstå maskulinitet, Att leva som man, Mansideal, Män och 
jämställdhet. Därefter avslutas avsnittet med en sammanfattning. Forskningen har 
kategoriserats under rubriker, även om ämnena många gånger går in i varandra. 
 
 
Sökprocess 
 
Vi har främst använt oss av universitetets databaser, såsom Libris, ProQuest och Google 
Scholar. Med hjälp av följande sökord i olika kombinationer har relevant forskning hittats: 
maskulin*, masculin*, hegemon*, genus, gender, patrarkar, patricar*, kön*, man, mansideal. 
Efter en första sökning har vi sållat i materialet och framförallt använt oss av 
kollegiegranskade forskningsartiklar, så kallade peer-reiwied. Vi har även lånat relevant 
litteratur på biblioteket, samt fått goda litteraturtips från vår handledare.   
 
 
Kategorisering av kön  
 
Industrialismen och dess följder, såsom demokratins etablering, ökad medelklass, 
kapitalismens intåg och andra stora samhällsförändringar kring sekelskiftet 1800 anses vara 
en vändpunkt i maskulinitetens historia. Manliga ideal ändrades från instinktivt handlande, 
kampvilja, stridslystnad och virilitet till egenskaper såsom behärskning, disciplin och 
självkontroll. Jens Ljungren (1998), forskare vid Lunds universitet menar att män därmed har 
fått det svårare att identifiera sig som krigare eller spela ut sin aggressivitet. Vidare 
tydliggjordes en skillnad mellan män och kvinnor och familjemedlemmars funktion och 
position förtydligades. Det framkom två tydliga sfärer som följer oss än idag; Familjen och 
produktionen (Johansson, 1998). Idag kan vi se dem genom argument såsom att män är mer 
instrumentella och kvinnor mer emotionella (jmf. Carrigan, Connell & Lee, 1985). 
 
Kategorisering av människor pågår ständigt. Genom kategorisering kan människan förstå sig 
själv och sitt sammanhang. En grupp behöver ramar, gränser och likhet mellan 
gruppmedlemmarna, men trots likheter kan det också finnas stora olikheter. Detta menar 
Watzlawik (2009) som genom sin teoretiska textanalys har presenterat hur bräcklig 
genusforskningen är då den bygger på grova generaliseringar och förenklade bilder av könen. 
Watzlawik menar att det finns tre nivåer där generaliseringar skapats; mellan grupperna, 
mellan individerna och inom individerna, och ställer sig frågan om det verkligen är 
metodologiskt försvarbart att bygga forskning på så grova generaliseringar. 
 
Ana Flávia do Amaral Madureira (2009) har vidareutvecklat Watzlawiks argumentation och 
vill visa på hur stereotypa generaliseringar inom forskningen säger något om socialpolitiska 
intressen, som gynnar män. Mycket pengar läggs exempelvis ned på att finna skillnader 
mellan könen istället för likheter. Kan man egentligen säga något om en individ utifrån 
generella gruppantaganden, när det verkar finnas större skillnader inom grupperna än mellan 
dem?  
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Ett exempel på kategorisering visar John Gray (1992) som skrivit den välkända boken ”Män 
är från mars och kvinnor är från venus”. Han hävdar utifrån ett biologiskt perspektiv att män 
och kvinnor är så pass olika att vi måste lära oss att förstå varandra för att kunna leva 
tillsammans. Liknande tankegångar finns hos den amerikanska forskaren Steven Goldberg, 
som menar att män har vissa biologiska fördelar som gör dem naturligt dominanta (Goldberg, 
1993, 1999).  
 
Maskulinitetsforskaren Raewyn Connell (1995, 2009) tar avstånd från den här sortens 
litteratur, och hävdar att det inte finns någon vetenskaplig grund i dessa antaganden. Connell 
kategoriserar också men utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv, kategorierna ses därmed som 
förändringsbara. Hon har genom intervjustudier och kunskapsöversikter forskat kring 
maskulinitet och mansideal. De biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor är obetydliga 
gällande viktiga aspekter såsom intellekt och personlighetsdrag, men kroppen har betydelse 
för hur vi upplever manligt och kvinnligt, menar Connell. Vi skapar sociala föreställningar 
som är kopplade till kroppen, kopplingarna sker per automatik vilket gör att vi accepterar dem 
som sanningar. Tomas Wetterberg, som skrivit slutrapporten för dåvarande regerings 
jämställdhetsprojekt ”Vill man ha jämställdhet” (2002), tar också ståndpunkt utifrån den 
genusteoretiska forskningen och hävdar i likhet med Connell att det vi menar är kvinnliga 
respektive manliga egenskaper är något konstruerat utifrån våra sociala och kulturella 
sammanhang, var i världen vi lever och under vilken tid. De skillnader vi anser vara 
biologiska tolkar vi med hjälp av verktyg vår kultur ger oss. Det vill säga med hjälp av 
symboler och idéer som vi använder oss av i vardagen. Biologin talar inte för sig utan måste 
tolkas så att den passar våra kulturella föreställningar, och därmed framstår något som 
”naturligt”. Precis som Connell kommer Wetterberg fram till att vad vi menar är biologiskt 
manligt och kvinnligt är något vi själva konstruerat.  
 
 
Mansforskning – hur kan vi förstå maskulinitet?  
 
I och med feministrörelsen på 1970-talet uppmärksammades även mannen och mansrollen. 
Maskulinitetsforskningen utvecklades under denna period och därmed underlättar kunskap om 
den feministiska diskussionen och teoribildningen förståelsen av mansforskningen. Den 
frågeställning som är grund till mansforskning är: Vad är en man? (Johansson, 1998) Under 
1970- och 80-talen handlade mansforskningen främst om den individuella mannen, medan det 
idag främst handlar om att problematisera synen på manlighet och upptäcka nya 
infallsvinklar. (Wetterberg, 2002) 
 
Enligt Connell (1995) går det inte att finna en enhetlig förklaring till vad maskulinitet är, de 
finns i så många variationer att det inte går att fånga alla. Hon har dock observerat att en viss 
maskulinitet värderas högre än andra, vilket visar sig i de privilegier denna maskulinitet 
åtnjuter i samhället. Denna maskulinitet har blivit ett ideal för andra maskuliniteter, 
fenomenet kallar hon för hegemonisk maskulinitet. Detta är möjligt därför att samhället är 
konstruerat så att vissa mäns överordning anses som legitim. Rådande uppfattning kring genus 
har, i och med historiska och kulturella processer, accepterats som sanningar. Troligen kräver 
existensen av hegemonisk maskulinitet förankring i institutionell makt, det vill säga att 
statliga värderingar stämmer överens med kulturella värderingar, detta gäller exempelvis män 
inom militären. Militären är en statlig funktion som utbildar män till att sträva efter de 
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egenskaper som den hegemoniska maskuliniteten hyllar1 (Hinojosa, 2010). Alla personer 
underordnade denna maskulinitet kan kämpa emot, detta medför att det manliga idealet hela 
tiden måste förändras, i takt med dess motstånd, för att ”stanna på toppen” (Carrigan et al. 
1985). Wetterberg (2002) menar att den hegemoniska maskuliniteten är ett hinder för 
jämställdhetsutvecklingen. Genom att denna könsidentitet eftersträvas och reproduceras finns 
ett strukturellt hinder för att män och kvinnor ska ha möjlighet att fritt välja yrke eller finna 
sin egen identitet. 
 
Jari Kuosmanen (2001) diskuterar i likhet med Connell huruvida det finns en överordnad 
maskulinitet, Kuosmanen menar dock att det finns fler, alternativa mansideal. I hans studie 
Finnkampen - en studie av finska mäns liv och sociala karriärer i Sverige (2001) presenterar 
Kuosmanen att män som inte kan nå upp till de allmänna kraven och idealen på en man i ett 
samhälle skapar nya mansideal för att kunna behålla sin manlighet. Syftet med Kuosmanens 
studie är att undersöka finska mäns integrationsprocess i Sverige, genom att intervjua 28 
finska män, 13 som har haft en misslyckad integrationsprocess samt 15 som har haft en 
lyckad. Kuosmanen har försökt utröna vad det är som har gjort att vissa män har klarat sig 
bättre än andra.  
 
Om man vill ta del av den allmänna hegemoniska maskuliniteten måste man också anpassa 
sig till den, menar Kuosmanen. Vidare menar han att Connell missar att marginaliserade 
grupper kan skapa egna hegemonier utan att underordna sig majoritetens ideal. Det finns 
alltså inte bara en hegemonisk maskulinitet, utan flera enligt Kuosmanen. Kuosmanen har 
själv använt sig av Connells maskulinitetsteori, men har samtidigt varit uppmärksam på 
alternativa hegemoniska maskuliniteter. (Kuosmanen, 2001) 
 
Även Marie Nordberg (2000), docent i genusvetenskap vid Karlstads universitet menar att 
Connells maskulinitetsteori kan vara användbar men att den har sina brister. Till att börja med 
anser Nordberg att teorins popularitet har blivit något problematisk för nyanseringen av 
mansforskningen. Hon anser att teorin alltför ofta har accepterats som den enda rättfärdiga 
förklaringen till hur olika maskuliniteter kan förstås. Connells teori utgår från Amerikanska 
förutsättningar och det kan då ifrågasättas om teorin lättvindigt kan appliceras på män från 
andra nationaliteter. Vidare utgår teorin från att begreppet patriarkatet är gällande, Nordberg 
menar att det kan vara en problematisk utgångspunkt då det inte finns en enhetlig betydelse av 
begreppet samt att det är stelt och gammalmodigt. Vidare menar Nordberg att det är långt 
ifrån sanningen att alla män har makt och att kvinnor är hjälplösa offer. Enligt Nordberg 
lägger Connell för stor vikt på genus och könets betydelse, hon menar att i vissa sammanhang 
kan till exempel ålder och social tillhörighet ha en mycket större betydelse för 
maktfördelningen i relationer mellan människor. Det blir för stort fokus på de män som 
uppfyller rekvisiten för hegemonisk maskulinitet, alternativa maskuliniteter blir inte lika 
intressanta vid användandet av teorin. För att fånga begreppet maskulinitet måste studier 
breddas för att också förstå de som inte uppfyller kraven för den hegemoniska maskuliniteten.  
 
  
Att leva som man 
 
Det saknas idag kunskap om hur det är att vara man, diskuterar Hammer och Good (2010). 
Studien är en kvantitativ enkätundersökning som genomfördes på 250 nordamerikanska män i 
åldrarna 18-79 år, med olika kulturella bakgrunder och utbildningsnivåer. Ansatsen var att 
                                                
1 Mer om vilka dessa egenskaper är finns nedan i teoriavsnittet.  
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jämföra om män som såg upp till traditionella mansideal mådde psykiskt bättre eller sämre än 
andra män. Studiens slutsats visar att det finns fördelar med traditionella mansideal och att 
okunskap kring faktorer som kan påverka mäns psykiska mående kan få till följd att det blir 
svårare att stötta och hjälpa män. Författarna menar att man bör låta varje enskild man få 
fundera kring sina mansideal samt gå till botten med dem. När mannen själv har insett att han 
är underordnad en hegemonisk maskulinitet kan han börja bygga upp nya mansideal, som är 
mer anpassade efter den egna personen och inte påtryckningar utifrån.  
 
Stig Grundvall (2005) har studerat en då nyskapad bikerklubb bestående av unga män under 
30 år. Studien har skett genom observationer och kvalitativa intervjuer med 21 av 
medlemmarna i klubben. Syftet med studien var att undersöka sociala mönster och 
konstruktioner som definierar en lokal bikerklubb. Intressant för vår studie är hur dessa män 
konstruerar maskulinitet. 
 
I dagens senmoderna samhälle är det inte längre lika självklart vad som gör en man till en 
man menar Grundvall (2005), och har samma utgångspunkt som Hammer och Good (2010),  
det vill säga att det saknas kunskap om hur det är att vara man. Det som tidigare ansågs 
essentiellt för att vara man kan nu dekonstrueras och ses inte längre som en sanning. Föds du 
till man har du inte automatiskt en viss roll gentemot kvinnor och andra män. Vidare menar 
Grundvall att manlighet numera ses som en kulturell och social konstruktion och inte som en 
naturlig självklarhet. Grundvall ser bikerklubben som bland annat ett motstånd mot den här 
förändringen. En plats där män får vara män enligt traditionell mening, en plats där kvinnor 
utesluts. I klubben behöver de inte i samma utsträckning kompromissa om sin manlighet. Där 
kan de mecka med hojen och prata med andra likasinnade män utan att bli ifrågasatta. De 
skapar sina egna ideal av hur en man ska vara, ideal som de lättare kan nå upp till, ideal som 
de förstår och accepterar. Gemensamt för männen Grundvall intervjuat var att de var 
marginaliserade i det samhället, antingen genom arbetslöshet, låg utbildning eller 
sjukskrivning. Många av männen hade haft svårigheter i skolan och på arbetsmarknaden, 
vilket tyder på att de har skapat en tillflyktsort där de kan återfå sin manlighet menar 
Grundvall. En plats där de är accepterade och kan utesluta andra. Precis som i Hammer och 
Goods studie (2010) var det traditionella mansidealet eftersträvansvärt, vidare var det viktigt 
för männen att stoltsera med sin dominans gentemot andra, att återta makten från ett samhälle 
som de ansåg ha stulit från dem. Båda studierna visar på att ett traditionellt mansideal 
generellt eftersträvas, kan individen inte fullt ut leva upp till det skapar de egna vägar, men 
ingen verkar ifrågasätta grunden i de manliga idealen. Identiteten skapas i relation till andra 
män i ett sammanhang där kvinnor inte får närvara. (Grundvall, 2005)  
 
 
Mansideal 
 
Vi har visat hur Connell (1995) förklarar hur mansideal kan uppstå, men vilka egenskaper 
premieras i Norden? ”Bra karl reder sig själv” lyder ett gammalt talesätt. Lars Jalmert, som 
ibland kallas för Sveriges första mansforskare (Wetterberg, 2002) skrev år 1984 att ”märkligt 
nog, trots förändringar i det Svenska samhället, är det fortfarande en beskrivning som gäller 
för många män”. (Jalmert, 1984, s.11) Jalmert som har samlat in material genom enkäter och 
intervjuer med flertalet män uppmärksammar även att styrka som egenskap är något som 
premieras hos männen, den som reder sig själv måste vara stark. Vidare menar Jalmert att 
manlighet går ut på att undvika feminina beteenden och att pojkar uppfostras till att bli 
oberoende av andra människor. Detta oberoende gör att pojkar och män har en rädsla för 
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alltför känslomässiga relationer. (ibid) I slutrapporten av projektet ”Vill man ha jämställdhet” 
som sammanställes år 2002, skriver Tomas Wetterberg att inte mycket hade hänt med de 
manliga idealen sedan Jalmert sammanställde sin rapport 18 år tidigare. (Wetterberg, 2002) 
 
Andra egenskaper som uppmuntras och eftertraktas, i likhet med Jalmerts och Wetterbergs 
resultat, är självkontroll, menar den danska forskaren Steffen Kiselberg (1993). Vidare menar 
Kiselberg att egna behov som känslor och driftsimpulser blir undertryckta till förmån för att 
kunna agera rationellt. Mannen ska även visa sin styrka, säkerhet, aggressivitet och 
hänsynslöshet för att kunna hävda sig mot andra män, slutligen menar Kiselberg att dessa 
egenskaper är giltiga för män i ett kapitalistiskt samhälle och är oberoende av klass. 
Självkontroll och prestation kan i dagens samhälle i princip ses som en skyldighet, något som 
blir ett tecken på manlighet.  
 
 
Män och jämställdhet 
 
Hans Robertsson (2003) har genomfört en studie om jämställdhet på arbetsplatser. Han har 
genom observationer och kvalitativa intervjuer med både män och kvinnor försökt på en bild 
av hur man kan se på jämställdhet i förhållande till en arbetsplats. Robertsson använder sig av 
den hegemoniska maskuliniteten som analysredskap och utgår från ett könsteoretiskt 
perspektiv. 
 
Robertsson menar att stora försök har gjorts för att bryta könsskillnader på arbetsplatser. 
Kvinnor kvoteras in och män lockas till mer kvinnodominerande yrken. Trots detta sker det 
inga större förändringar på arbetsmarknaden. I undersökningen framkommer att de män som 
intervjuats upplever att kvinnor och män i själva verket är jämställda, men att kvinnor gör 
andra val i livet, och att det är därför är vanligare att kvinnor har lägre löner. De kvinnor som 
intervjuats upplever däremot att de inte har samma möjligheter på arbetsmarknaden som 
männen. Robertsson drar slutsatsen att männen förklarar jämställdhetsproblemen utifrån 
kvinnors individuella val, och kvinnor förklarar problemen utifrån en strukturell nivå, där män 
är överordnade kvinnor. Vidare menar Robertsson att en förändring inte kan ske förrän 
människor blir medvetna om att den rådande genusordningen opererar både på ett individuellt 
och strukturellt plan. Människors handlande skapar strukturer men strukturerna styr också 
människors handlande. Få är medvetna eller vill befatta sig med sitt eget ansvar att påverka 
den rådande genusordningen. (Robertsson, 2003) 
 
I likhet med Robertsson anser Wetterberg (2002) att jämställdhet handlar om just kunskap om 
de strukturer som gör att män och kvinnor behandlas olika. Det är en grundbult för en giltig 
demokrati. Vi lever alla i samma genussystem som reproducerar könskategoriernas ställning i 
hierarkier, och tillsammans måste vi luckra upp orättvisorna. Wetterberg anser även, återigen i 
likhet med Robertsson, att det är män som hindrar jämställdhetsutvecklingen, men att män 
ofta är okunniga om sin egen roll i detta.  
 
Männens roll i jämställdhetsutveckligen pratar även Lars Jalmert (1984) om. Han har 
formulerat något han kallar för ”i princip-inställning”, de män han intervjuade för sin studie 
tyckte i princip att vissa beteenden är förkastliga, exempelvis våld, otrohet, arbetsmarknadens 
orättvisor, men i samma mening som de förkastar beteendet kommer de även upp med 
exempel som försvarar beteendet.   
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Socialpsykologen Thomas Johansson (1998) kallar samma grupp av män för ”den tysta 
versionen” eller ”kompromissmanligheten”. Johansson menar att dessa män är för 
jämställdhet och närmar sig jämställda relationer mer och mer. Männen befinner sig enligt 
Johansson i en ständig kompromissituation mellan att vilja ägna mer tid åt barn och familj, 
samtidigt som de är i den produktiva sfären – på arbetsmarknaden som den manliga 
identiteten är förankrad. Johansson menar att dessa män försöker pussla ihop livet på 
arbetsmarknaden och de traditionella krav som ställs på män, med de nya krav som idag ställs 
på män.  
 
Wetterberg (2002) ger tre anledningar till varför han tror att det är svårt att få med män i 
jämställdhetsarbetet. För det första har män generellt mer makt än kvinnor, och män vill inte 
släppa ifrån sig makten därför att de inte vet vad de får istället. För det andra har män 
generellt högre lön, troligtvis är det få män som vill stanna i löneutvecklingen för att kvinnor 
ska kunna komma ikapp, dessutom finns det fortfarande en föreställning om att män ska vara 
försörjaren i familjen. Det tredje, diskuterar Wetterberg, handlar om att det är ett privilegium 
att tillhöra normen. 
 
 
Användning av kunskapsområdet 
 
Tidigt under vår litteratursökning förstod vi att Raewyn Connell har en framstående roll inom 
maskulinitetsforskningen. Vi har därför valt att använda oss av Connells maskulinitetsteori 
men även hennes övriga forskning. (Connell 1995, 2009)2 Den artikel Connell skrivit 
tillsammans med Tim Carrigan och John Lee finner vi även relevant (Carrigan et al., 1985). 
Det finns dock forskare som har invändningar mot teorin, exempelvis Kuosmanen (2001) och 
Nordberg (2000), de ser å andra sidan även många fördelar med teorin, och för att vår studie 
ska få en mer nyanserad bild är dessa argument relevanta för vår förståelse av mansforskning 
samt vårt sätt att se på, och resonera kring, maskulinitet.  
 
Lars Jalmert (1984) och Tomas Wetterberg (2002) har båda skrivit rapporter på uppdrag av 
sittande regeringar om just män och jämställdhet. Deras rapporter är högst relevanta för denna 
studie och vi har kunnat relatera deras forskning till vår. Både Jalmerts och Wetterbergs 
studier har gett oss en bredare kunskap inom området maskulinitetsforskning och hur man kan 
se på män i förhållande till jämställdhet. 
  
Hans Robertssons (2003) forskning är relevant för syftet med vår studie då resultaten påvisar 
att män och kvinnor resonerar olika angående manligt och kvinnligt, forskningen visar även 
att förklaringsmodeller kan ligga både på ett strukturellt eller individuellt plan. 
 
Watzlawik (2009) och Madureira (2009) har bägge presenterat forskning kring manlighet och 
manlighetens eventuella gränser. Hur kan manliga ideal se ut och påverka människor, och hur 
könskategoriseringar och generaliseringar påverkar forskningen och därmed synen på genus? 
Hur kan vi förstå och problematisera könsroller? Detta är relevant för vår studie då vi vill 
undersöka hur manligheten och dess ideal kan upplevas av unga män i Sverige idag. Även 
Kiselberg (1993), Hammer och Good (2010) och Ljunggren (1998) resonerar kring mansideal, 

                                                
2 Raewyn Connells (1995) maskulinitetesteori är även en av våra teoretiska utgångspunkter 
för studien. 
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deras resultat och tankar är viktiga för att förstå samhällets ideal och förväntningar som män 
eventuellt kan känna av och försöka leva upp till. 
 
 
Teori  
 
Vi har positionerat oss inom könsmaktsteoretisk perspektiv vilket naturligt gör att vi har valt 
teorier och begrepp inom detta spektra. De valda begreppen och teorierna strävar efter att söka 
efter alternativa förståelser av ett fenomen i enlighet med socialkonstruktivismen. Vi inleder 
teoriavsnittet med begreppet ”doing gender” av West & Zimmerman (1987). Det andra 
avsnittet består av Raewyn Connells maskulinitetsteori (1995), slutligen beskriver vi 
begreppet homosocialitet beskrivet av Carin Holmberg (1996) och Jari Kuosmanen (2001). 
Hur vi kommer att använda begreppen och teorin presenteras sist i teoriavsnittet.3 
 
 
Doing gender 
 
”Doing gender means creating differences between girls and boys and women and men, 
differences that are not natural, essential or, biological. Once the differences have been 
constructed, they are used to reinforce the “essentialness” of gender” (West & Zimmerman, 
1987, s.137) 
 
Med begreppet ”doing gender” menas att kön borde ses som ett verb och inte ett substantiv, 
att kön är något som ”görs” och är inte för alltid givet. Vad som tillskrivs en människa med 
vagina eller penis är konstruerat, en kvinnokropp och en manskropp har ingen betydelse i sig 
utan vi ger dem mening (jmf. bl.a Connell, 1995; Watzlawik, 2009). Människor behöver ge 
ting mening för att skapa mening och förståelse för vår värld. Kroppens fysik är inte intressant 
utan vilka egenskaper som tillskrivs dessa kroppar och vilka konsekvenser det får. Vi 
kategoriserar för att förstå världen och könen förstås ofta i motsatsförhållande till varandra. 
För att vara man ska du inneha vissa egenskaper och vice versa för kvinnor. Genom begreppet 
doing gender blir det möjligt att problematisera det vi ofta tar för givet. (West & Zimmerman, 
1987)  
 
Enligt West & Zimmerman (1987) finns det inga sanningar om hur en man eller kvinna ska 
bete sig. Det finns inga rätta svar utan endast olika sätt att konstruera verkligheten på. Inga 
förhållanden är för alltid givna. De meningar som tillskrivs kön är rigida i den meningen att 
de ofta ses som naturgivna och omöjliga att förändra.  
 
I analysen kommer vi att använda ”göra kön”, ”skapa” kön och ”konstruera” kön synonymt 
med ”doing gender”.  
 
 

                                                
3 För ytterligare information om maskulinitetsteorin, se tidigare forskning. 
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Connells maskulinitetsteori 
 
En man ska enligt den hegemoniska maskulinitetens ideal vara vit, ha en god ekonomi, 
kvinnokarl, stark, både psykiskt och fysiskt, visa auktoritet, vara känslokall, beskyddande, 
lojal och förnuftig. (Connell, 1995)  
 
Den hegemoniska maskuliniteten kan förstås utifrån tre faktorer, underordnande, delaktighet 
och marginalisering. Delaktighet och underordning är inre relationer i genusordningen, det 
vill säga dessa regler gäller alla män utan hänsyn till bakgrund. Marginalisering är aspekter 
utanför genus som påverkar genusrelationerna mellan män, det vill säga konstruktionen av 
manligheter. Genus är alltid inbegripet i andra strukturer som klass och etnicitet, därför bör 
maskulinitet alltid förstås utifrån ett intersektionalistiskt perspektiv. De tre faktorerna beskrivs 
utförligare nedan. (Connell, 1995) 
 

Underordning 
Maskulinitet kan inte förstås ensamt utan måste ständigt relateras till något annat. Den 
hegemoniska maskuliniteten skiljer strikt på vad som är manligt och kvinnligt. Män 
överordnas kvinnor. Den ideala mannen är allt det kvinnan inte är. Vilket resulterar i att män 
som innehar feminina attribut rankas lågt. Längst ner på skalan befinner sig homosexuella 
som anses närmast det feminina. (Connell, 1995) 

Delaktighet 
Trots att få män lever upp till de ideal som den hegemoniska maskuliniteten förespråkar 
ifrågasätts den i regel inte av män. Detta för att män åtnjuter många samhälleliga fördelar av 
kvinnors underordning, till exempel högre löner, vilket kan förklara könsmaktsordningens 
reproduktion. Vilket innebär att män som inte strävar efter att uppnå den hegemoniska 
maskulinitetens ideal, vinner på att inte motverka den. Alla män drar nytta av kvinnors 
underordning. (Connell, 1995)   

Marginalisering 
Den dominerande maskuliniteten är normen, andra grupper är avvikare.  Den dominerande 
gruppens auktorisering är beroende av marginalisering av andra grupper. Gruppens 
framgångar kan förklaras utifrån deras överhöghet, och marginaliserade gruppers 
misslyckanden utifrån deras avvikelse. En mörkhyad officerare kan uppfylla det hegemoniska 
ideal som råder bland vita män, men en enskild mörkhyad mans framgång kan inte påverka 
bilden av mörkhyade människor. Och enskilda vita mäns misslyckanden kan inte ”rucka på” 
vita mäns överordning. Vita mäns auktorisering är beroende av marginalisering av andra 
etniska grupper. Samma tankegång gäller angående klass. (Connell, 1995) 
 
 
Homosocialitet 
 
Begreppet homosocialitet utgår i likhet med maskulinitetsteorin ifrån att patriarkatet existerar, 
det vill säga att män är överordnade kvinnor i samhället (Holmberg, 1996; Kuosmanen, 
2001).  
 
Holmberg (1996) förklarar att homosocialitet innebär att män söker bekräftelse och status i 
grupper av enbart andra män. I den manliga gruppen kan männen skapa sig en manlig 
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identitet, få bekräftelse, status och makt genom lojalitet med andra män. Genom att 
sammansluta sig i grupper ökar männens konkurrenskraftighet i samhället. Det är i dessa 
grupper som manliga normer, det vill säga regler för hur en man ska vara, produceras och 
reproduceras. De manliga grupperna bygger på konkurrens med andra manliga grupper och ett 
kvinnoförtryck. Det är män som innehar makten i samhället och det är därmed också i relation 
till andra män som en man kan öka sin status. Detta menar Kuosmanen (2001) resulterar i att 
bekräftelse från en kvinna inte har samma värde som bekräftelse från en man. Om en man 
skulle söka bekräftelse hos kvinnor skulle det innebära att denna man inte gör anspråk på 
makt och inflytande. Kvinnor är objekt som kan öka mäns status i gruppen. Har en man en 
vacker kvinna så ökar hans rang i gruppen. Det finns inte nödvändigtvis en längtan hos män 
att förtycka kvinnor, utan detta kan ses som ett led i att söka bekräftelse hos andra män. 
Kvinnor har historiskt sätt sällan besuttit makten och det finns därmed ingen mening med att 
”ställa sig in” hos kvinnor, för i grund och botten är det en konkurrens om makt som driver 
män. För att säkerställa att männens gruppsamhörighet inte ska förväxlas med homosexualitet 
finns ofta en stark homofobi bland männen. En man ska ha sex med kvinnor, att ha sex med 
en man anses feminint och femininet rankas lågt. Män är allt vad kvinnor inte är och vice 
versa.  
 
Homosocialitet kräver att du håller dig till gruppens regler, bryter du dem riskerar du att bli 
utstött. Grupptillhörigheten innebär konformitet, det vill säga individuella egenskaper frångås 
om de inte stämmer överens med gruppens normer. Männen offrar delar av sig själva för att 
bli en del av något större, och därmed handlingskraftigare. (Kuosmanen, 2001) 
 
Trots tillhörigheten till dessa homosociala grupper är Kuosmanen (2001) av den 
uppfattningen att de flesta män ändå är i behov av kvinnor. Detta resulterar i att många män är 
annorlunda med kvinnor som står dem nära, i jämförelse med hur de är i grupp med andra 
män. Kompromisser för att öka jämställdheten sker enbart bakom stängda dörrar i hemmet, på 
jobbet gäller andra regler. Män är gärna jämställda om det inte innebär att bryta lojaliteten 
mot andra män, vilket kan resultera i att förlora makt i realiteten. (jmf. Jalmert, 1984) Att 
endast kompromissa med kvinnor som står en nära behöver inte innebära någon större 
maktförlust i det övriga samhället diskuterar Holmberg (1996), och anses därför vara en 
rimlig maktuppoffring för en kvinnas närhet.  
 
 
Användning av teori och begrepp 
 
Connells teori är framtagen efter undersökningar på män inom den västerländska kulturen. 
Eftersom män som bor i Sverige är en del av denna kultur tror vi oss ha användning av 
Connells teori. Maskulinitetsteorin har fått kritik för att den förutsätter en hegemonisk 
maskulinitet (jmf. Nordberg, 2001). Vi kommer att vara uppmärksamma på alternativa ideal 
till den hegemoniska maskuliniteten för att undvika att vi låser oss till Connells 
maskulinitetsteori och därmed missar andra sätt att förstå maskulinitet.  
 
Connells teori ökar förståelsen för hur olika maskuliniteter kan kategoriseras utifrån aspekter 
som klass och etnicitet, samt hur mäns relation till kvinnor kan förstås. Teorin kan tydliggöra 
strukturella mönster och hur de opererar. Genom att använda oss av Connells begrepp 
marginalisering, underordning och delaktighet kan vi se om den hegemoniska 
maskulinitetens mansidel råder i det svenska samhället och hur pass etablerad den eventuellt 
är på individnivå.  



 19 

 
Finns det en hegemonisk maskulinitet? Om ja, känner sig män pressade att nå upp till detta 
ideal eller kan de motstå? Är det någon skillnad på intervjupersonernas egna ideal och det 
som samhället ställer upp? Finns det alternativa hegemoniska maskuliniteter? Teorin blir en 
utgångspunkt för att förstå och tolka manliga ideal. Eftersom vi inte har valt att fokusera på 
männens etnicitet och klasstillhörighet i våra frågeställningar har begreppet ”marginaliering” 
fått mindre betydelse för analys av vår studie. 
 
Med begreppet homosocialitet kan vi öka förståelsen för hur grupptryck från andra män kan 
påverka hur män ser på maskulinitet. Men även hur män producerar och reproducerar sin 
manliga identitet med hjälp av varandra. Det vill säga hur skapas maskulinitet? Connells teori 
tillhandahåller strukturella mönster medan homosocialitet kan förklara hur maskulinitet 
produceras på gruppnivå. Relationen man och man respektive kvinna och man tydliggörs mer 
konkret, i grupp och individuellt. Vilket kan förklara maskulinitet i motsatsförhållande till 
femininet.  Interaktionen män emellan kan ge information om den hegemoniska 
maskulinitetens existens, exempelvis vad värdesätter männen hos sig själva och varandra och 
hur visar det sig i intervjuerna. Vilka förväntningar på män finns inom gruppen?  
 
Vad som är manligt för den ene är inte manligt för den andra. Begreppet doing gender kan 
öka förståelsen för hur konstruktioner skapas och bibehålls. Hur ”gör” männen kön? Doing 
gender angriper hur vissa ting kan få ett värde trots att de saknar liv, som exempelvis vissa 
färger och kläder. Färgen blå har ofta ett maskulint värde och färgen rosa ett kvinnligt värde i 
det svenska samhället.  Genom att bära färgen rosa och ha på sig kjol ”gör” därmed kvinnor 
sig mer kvinnliga.  
 
Doing gender är även ett användbart begrepp för att upptäcka motsägelser i våra 
intervjupersoners utsagor. Genom att förstå hur kön görs kan vi öka förståelsen för hur 
strukturer som beskrivs i maskulinitetsteorin och i begreppet homosocialitet skapas, bibehålls 
och därmed hur de kan dekonstrueras.  
 
 
Metod  
 
Val av metod 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun, en så kallad livsvärldsintervju är “en intervju där målet 
är att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de 
beskrivna fenomenen” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.19). Den kvalitativa metoden möjliggör 
för oss att förstå hur män kan uppleva sin livsvärld. Kvalitativa intervjuer gör det också 
möjligt att gå djupare in i frågorna och därmed få mer fylliga svar än vid exempelvis en 
kvantitativ undersökning. (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009) 
 
 
Urval 
 
De personer vi valt att intervjua fann vi genom att kontakta bekantas bekanta. Vi kontaktade 
männen via mail genom olika elektroniska mötesplatser så som Facebook. Vi avgränsade oss 
genom att enbart söka efter män i åldern 20-30 år. När detta tillvägagångssätt inte resulterade 
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i tillräckligt många intervjupersoner testade vi att ringa och/eller skicka textmeddelanden till 
bekantas bekanta. När vi fått tag på en person kunde denne fråga i sin bekantskapskrets och på 
så sätt fann vi våra intervjupersoner, detta kan kallas att göra ett snöbollsurval (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Våra ansträngningar resulterade i tio män mellan 24-30 år som var villiga 
att ställa upp på en intervju. Alla intervjupersoner är bosatta inom Stockholms län, 
anledningen till att vi har valt att intervjua män endast från Stockholm är på grund av den 
begränsade tid vi har att utföra studien på. En av männen är utlandsfödd, vi gjorde dock 
bedömningen att han var tillräckligt integrerad i det svenska samhället för att kunna delta i vår 
studie. De övriga är födda i Sverige med svenska föräldrar. Då vi inte har frågat om sexuell 
läggning kan vi inte veta hur detta eventuellt påverkat intervjupersonernas svar. 
 
I resultatdelen kan det utläsas vem av respondenterna som är utlandsfödd då vi valt att kalla 
honom efter ett utländskt namn, ”Ali”. Ali härstammar från ett land som kan anses ligga både 
kulturellt och geografiskt långt bort från Sverige. Tanken med att vi låtit det synas tydligt att 
det är Ali som inte är född i Sverige är bland annat att det kan finnas skillnader i svaren som 
påverkas av intervjupersonernas kulturella bakgrund. Alis svar ger oss tydliga jämförelser 
mellan den svenska kulturen och en annan, svaren kan även påvisa hur små skillnaderna kan 
vara. 
 
 
Intervjuer 
 
Vi har valt att genomföra gruppintervjuer med de tio män som varit intresserade av att delta i 
studien. Intervjuerna har ägt rum vid tre tillfällen. I grupp ett deltog fem män, i grupp två 
deltog två män och i grupp tre deltog tre män. Att fördelningen har sett olika ut beror på att vi 
fått mer eller mindre gehör för våra ansträngningar att hitta intervjupersoner under tidens 
gång, samt att en intervjuperson ställde in med kort varsel inför intervju nummer två. 
 
Vi har genomfört intervjuerna hemma hos en av männen samt hemma hos oss själva. Att vara 
hemma hos någon har medfört att det blivit avspänd stämning då männen kunnat krypa upp i 
en soffa eller luta sig tillbaka med en kopp kaffe. Esaiasson et al. (2007) menar att en bra 
miljö kan skapa bättre möjligheter för en god diskussion. Vår tanke är att det å andra sidan 
kan innebära att männen inte velat säga “fel saker” i rädsla att stämningen skulle bli dålig och 
detta är känsligt när man är hemma hos någon privat. Vår bedömning är dock att stämningen 
varit så pass avslappnad att männen kunnat komma med spontana och ärliga svar. 
 
Vår tanke var från början att utföra fokusgruppsintervjuer då vi tänkte att ett diskussionsforum 
skulle vara till fördel för olika åsikter att lyftas fram och diskuteras. Vi hade tänkt introducera 
diskussionsämnen och därefter låta samtalet flyta fritt för att fånga männens spontana 
reaktioner och känsloupplevelser (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009). Vid vår första intervju, 
där fem män deltog hade vi en intervjuguide med vinjetter som lästes upp. Vi hade även 
formulerat ett antal stödfrågor till varje vinjett för att få igång diskussionen. Det visade sig 
dock att det blev stödfrågorna vi främst utgick från då en spontan diskussion inte kom igång. 
Detta kan ha berott på att vi inte värmt upp med tillräckligt många introducerande frågor så att 
männen kände sig bekväma i sammanhanget, eller därför att vinjetterna inte var tillräckligt 
diskussionsvänliga. När männen diskuterade kring vinjetterna märkte vi även att de tog fasta 
på annan information som inte var relevant för förståelsen av maskulinitet, exempelvis 
fokuserade männen på små detaljerade ord som vi lagt till för att få vinjetterna mer levande, 
som exempelvis “trendig restaurang” istället för “restaurang”. Fokusgrupper kan utföras med 
en strukturerad intervjuguide där samtalsledaren styr samtalet (Billinger, 2005). Detta hade 
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inte varit vår mening och resulterade i att vi frångick den öppna diskussionsformen och 
reviderade intervjuguiden. Därefter genomförde resterande två intervjuer som gruppintervjuer 
med en semistrukturerad intervjuguide där vi ledde samtalet framåt som samtalsledare, utan 
att styra intervjun allt för mycket. De stödfrågor som vi formulerat till vinjetterna 
tematiserade vi under olika rubriker och använde oss i stort av samma frågor. Under 
intervjuerna har vi utgått från teman som varit förankrade i studiens syfte samt tidigare 
forskning om maskulinitet. (Kvale & Brinkmann, 2009) Vi har haft huvudansvar för 
intervjuerna vid olika tillfällen, när vi intagit en mer reseverad roll har vi varit med och ställt 
kompletterande frågor.  
 
Gruppintervjuerna resulterade i en hel del spontana diskussioner mellan männen. (jmf. Kvale 
& Brinkmann, 2009). Att det kan vara lättare att diskutera känsliga ämnen i grupp är även det 
en aspekt som gjorde att vi från början valde att genomföra intervjuer i grupper. Vår 
förhoppning var att männen skulle känna sig mindre utsatta eller påhoppade vid en 
gruppintervju om något/några ämnen skulle upplevas som känsliga. (Esaiasson et al., 2007) 
En nackdel med gruppintervjuer kan vara att samtalsledaren kan tappa fokus och kontroll över 
intervjun (Billinger, 2005). Vid det första intervjutillfället, där några av männen även kände 
varandra sedan innan, blev stämningen ibland lite väl skämtsam, vi försökte då som 
samtalsledare föra in diskussionen på rätt spår igen.  
 
Då männen kunnat reagera spontant på varandras utsagor kan vi ha fått ett fylligare material 
än genom enskilda intervjuer (Esaisson et al., 2007). Å andra sidan hade enskilda intervjuer 
kunnat ge oss fler individuella erfarenheter och tankar. Vid gruppintervjuer kan det även bli 
en ojämn fördelningen där de mest verbala tar stor plats, detta märktes mest vid det första 
tillfället där flest män deltog. Vi har försökt ställa följdfrågor och/eller ställa direkta frågor till 
vissa personer under intervjuerna för att undvika en allt för sned fördelning. (jmf. Kvale & 
Brinkmann, 2009) Vidare har vi frågat männen om de håller med om varandras utsagor när vi 
uppmärksammat kroppspråk som tyder på detta, exempelvis att de har nickat på huvudet.  
 
Efter tre intervjutillfällen med sammanlagt tio intervjupersoner har vi kommit till en så kallad 
mättnadspunkt (Kvale & Brinkmann, 2009). Det vill säga, männen svarar ungefär samma sak 
på frågorna och vi tror oss inte få ut något annat om vi skulle genomföra fler intervjuer. Att vi 
har fått en mättnad så pass fort beror antagligen på att vi använt oss av en homogen grupp av 
män, som vi beskrivit tidigare är de alla utom en födda i Sverige. De är åldersmässigt nära 
varandra och alla utom en är högskoleutbildade eller studerade vid intervjutillfället och de bor 
alla i Stockholm med omnejd. Hade vi inte haft en så homogen grupp skulle det förmodligen 
resulterat i ett bredare material med fler åsikter och synpunkter. Olika åldrar, klasstillhörighet, 
etniciteter eller till och med män från olika städer i Sverige hade antagligen haft en spännande 
inverkan på studien.  
 
 
Analys av data 
 
Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas ordagrant. Även pauser och skratt har 
antecknats för att inte glömma bort när männen använt sig av ironi och skämt. Efter 
transkriberingen har vi vid upprepade tillfällen läst igenom vårt material noggrant. Vi har 
försökt fånga en helhetsbild av materialet för att finna intressanta infallsvinklar för att därefter 
ha möjlighet att tematisera det på ett relevant sätt. (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009) Materialet 
har tematiserats och ligger till grund för våra fyra frågeställningar och presenteras därefter.  
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Vi har gjort en så kallad meningskategorisering för att lättare få en översikt av allt material vi 
har samlat in (Kvale & Brinkmann, 2009). Varje tema fick varsin färg. Svar som är 
sammankopplade med aktuellt tema har markerats med temats förutbestämda färg. På detta 
sätt har vi kunnat sålla bort material som inte har relevans för förståelsen av maskulinitet. 
Temana har mynnat ut i våra frågeställningar och varje fråga har presenterats var för sig med 
efterföljande resultat och analys för att öka översiktligheten. Då frågeställningarna ibland går 
in i varandra har männens utsagor vid några tillfällen varit svåra att skilja åt under 
tematiseringen av materialet. Visst material har därför använts under flera frågeställningar 
alternativt hänvisats fram och tillbaka mellan frågorna. 
 
Studien är positionerad inom ett könsmaktsteoretiskt perspektiv, empirin har därmed 
analyserats utifrån detta. 
 
 
Reflexivitet 
 
Vid utförandet av kvalitativ forskning bör man tydliggöra sin egen förförståelse och hur denna 
kan ha påverkat studien. (Grinnel & Unrau, 2008) 
 
Då vi båda är kvinnor har vi förmodligen ett annat perspektiv än om vi vore män. Vi har båda 
varit intresserade av, och läst mycket om, genusrelaterade frågor, dels under utbildningen men 
vi har även på annat sätt satt oss in i dessa frågor. Vår uppfattning är att det i dagens Sverige 
inte är jämställt och att stora skillnader råder mellan män och kvinnor. Vidare är vår ställning 
att jämställdhet bör råda och att det är både mäns och kvinnors ansvar att skapa ett samhälle 
där alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Då vi tillhör den grupp i 
samhället som brukar beskrivas vara underordnad den manliga dominansen kan detta spegla 
vårt sätt att angripa frågan, men kan även påverka hur vi tolkar männens svar. Vi kan därmed 
inte påstå att vi är ofärgade av vår kunskap, och det finns därför anledning att anta att vi har 
haft tolkningsscheman färdiga redan innan intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Vi anser alltså att det finns en maktordning i samhället som underordnar kvinnor och 
överordnar män. Denna maktordning är ständigt närvarande, därmed även under 
intervjutillfällena för denna studie. Vår position som intervjuare gav oss ett maktövertag över 
situationen vilket kan ha resulterat i en ”maktkamp” mellan oss och männen. Männen kan ha 
känt ett behov av att tydliggöra sin överordning under intervjun vilket kan ha påverkat deras 
svar. Vi själva kan omedvetet ha format våra frågor som en ”protest” mot männens 
överordning. Den närvarande maktordningen gör att det aldrig går att svara på eller ställa 
frågor helt objektivt. Vi har dock strävat efter att ständigt vara medvetna om den maktordning 
som påverkar oss. Intervjumaterialet bör därmed ses som en produkt ur detta sammanhang. 
Resultatdelen visar hur männen resonerat kring män och mansideal utifrån det sammanhang 
de befann sig i under intervjun.  
 
 
Validitet och reabilitet 
 
För kvalitativa intervjuer kan validitet förstås utifrån huruvida forskaren undersöker det som 
var ämnat att undersökas (Esaiasson, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom teorin 
formar studiens riktning behöver viktiga begrepp operationaliseras utan att bortgå från teorins 
syfte. Våra intervjufrågor testades på närstående för att undersöka om frågorna uppfattades 
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som vi ville och om svaren var analyserbara utifrån teorierna. Vi har exempelvis inte rakt ut 
frågat hur respondenterna upplever att den hegemoniska maskuliniteteten påverkar dem, 
begreppet har brutits ner i frågor som: ”vilka egenskaper värdesätter du hos en man?” 
Operationalisering av begrepp påverkar vad det är som undersöks, vi behöver veta vad 
intervjupersonerna tror att de svarar på. (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009) 
 
Det är alltså viktigt för validiteten att intervjupersonerna förstår våra begrepp och frågor på 
det sätt vi ämnat. Då vinjetterna inte fungerade på det sätt vi hoppats fick vi till största delen 
använda oss av de stödfrågor som vi formulerat till vinjetterna, dessa låg som tidigare nämnts 
också till grund för den intervjuguide vi använde till de två resterande intervjuerna. Detta gör 
det möjligt för oss att jämföra intervjuerna på ett likvärdigt sätt. Under samtliga intervjuer har 
vi varit noga med att ställa kontrollerande frågor såsom ”menar du såhär”, ”på vilket sätt 
upplever du det”, ”förstår jag dig rätt när”. (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009) Ibland har vi 
bara upprepat exakt det männen svarat för att se om de svarar jakande tillbaka.  
 
Vad männen svarat under intervjuerna kan skilja sig åt från vad de eventuellt skulle svarat 
under en individuell intervju. Vi vet inte männens sexuella läggning och kan inte avgöra hur 
svaren kan ha påverkats av detta. Grupptryck kan ha påverkat hur männen svarat, detta kan 
speciellt iakttas i den första intervjun då vissa av männen kände varandra sedan innan. (jmf. 
Esaiasson et al., 2007) Att delge sina svar i en känd eller välkänd grupp kan som sagt ha både 
sina fördelar och nackdelar. Då vi varit intresserade av männens interaktion i grupp samt 
deras spontana reaktioner på varandras utsagor har vi gjort bedömningen att gruppintervjuer 
varit tillfredsställande för vår studie. Vidare upplever vi som tidigare nämnts att vi har uppnått 
en mättnadspunkt och att fler intervjugrupper inte skulle ha gett oss annan information. Vår 
uppfattning är att det under alla tre tillfällen har varit en öppen stämning och vi har förvånats 
över hur lätt männen blivit avslappnade och vad vi tror svarat öppet och ärligt på våra frågor.  
 
Det faktum att vi är två kvinnor som har utfört studien kan vara problematiskt för validiteten. 
Risken finns att männen svarade som de tror behagar oss istället för hur de egentligen 
resonerar kring maskulinitet. Detta kan även ha förvärrats av att männen är bekanta till våra 
bekanta. Det är inte helt omöjligt att vi skulle stöta på männen i olika sammanhang framöver. 
Det vill säga männen kan ha upplevt ett obehag då deras anseende bland bekanta skulle kunna 
påverkas. Detta kan ha påverkat respondenterna till att svara mer ”politiskt korrekt” angående 
frågeställningar som skulle kunna innebära att kvinnas roll nedvärderas. Dessa risker försökte 
vi minimera genom att agera neutralt oavsett vad männen svarade och genom att intyga dem 
om att vår avsikt inte varit att döma dem. Männen är dock medvetna om vilka våra bekanta är 
och har förmodligen redan tagit ställning till ovanstående. Obehaget kan även mildras av att 
männen är anonyma i sina svar.  
 
Reabilitet syftar till forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet, kan resultatet 
reproduceras vid en annan tidpunkt av andra forskare? Då mätinstrumentet är forskaren och 
alla möten mellan människor är unika, kan resultatet från kvalitativa studier därför aldrig bli 
exakt likadana. Risken för godtycklighet går inte att eliminera men den kan minimeras. 
Tillförlitligheten blir därmed beroende av forskarens kompetens. Är forskaren begåvad nog 
att tillräckligt belysa det undersökta fenomenet? Ställs relevanta följdfrågor? Håller sig 
samtalsledaren till ämnet samt försäkrar sig om att svaren är rätt uppfattade? (Kvale & 
Brinkmann, 2009) 
 
Begränsningarna för denna studie möjliggör inte en helhetsbild kring vårt valda område, vi är 
dock två forskare som förhoppningsvis kan komplettera varandra inom de områden där 
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kunskap saknas. Vi har varit två personer vid intervjutillfällena och har således haft möjlighet 
att ställa relevanta frågor och se till att respondenternas utsagor förstås korrekt eller 
vidareutvecklas. Det faktum att båda två har närvarat vid samtliga intervjutillfällen har 
förhindrat att resultaten förs i olika riktningar. Som beskrivits ovan har vi försökt förhindra att 
vår förförståelse kring perspektivet, samt vår position som kvinnor, påverkat vilka frågor vi 
ställer eller vilka svar vi snappar upp. Vi kan inte försäkra att männen angett samma svar om 
samtalsledarna också varit män. Det kan ha varit känsligt för männen att uttrycka sina åsikter 
om kvinnor för kvinnor. Ovanstående talar för att vi tillsammans har nått upp till de 
validitetskrav som kan ställas på en studie med denna omfattning.  
 
 
Generaliserbarhet 
 
Möjligheten att generalisera inom kvalitativa studier är begränsad eftersom urvalet är så pass 
litet. Kvale och Brinkmann (2009) menar dock att analytisk generaliserbarhetär möjlig. Enligt 
detta tillvägagångssätt är generalisering möjlig om en situation är tillräcklig lik en annan. 
Detta kräver att forskaren argumenterar väl för kontextuella likheter mellan studiens situation 
och andra situationer. Det är sedan upp till läsaren att avgöra om resultatet är möjligt att 
generalisera.  
 
Homogeniteten bland de män (med undantag av etniciteten hos en man) vi intervjuat är stor, 
de har liknande bakgrund, ålder och etnicitet, vilket talar för generalisering till andra liknande 
grupper av män. Att vi har en homogenitet kan avläsas ur intervjusvaren då vi har fått 
liknande svar från samtliga grupper. Det kan naturligtvis också betyda att intervjufrågorna är 
dåligt formulerade och att vi framkallat likande svar.  
 
Poängen med studien har varit att utforska hur det kan upplevas att vara man och vad detta 
innebär för männen, vår studie visar hur några män resonerar kring detta. Vi bedömer att 
männen är så pass ”vanliga” att deras resonemang delvis går att generalisera till liknande 
grupper män. (jmf. Kvale och Birinkmann, 2009) 
 
 
Etiska överväganden 
 
Våra tankar kring studien och dess syfte mailade vi till männen med den inbjudan vi skickade 
till våra bekantas bekanta. Närmare information kring syftet har vi gett vid intervjutillfällena. 
Vi har informerat våra intervjupersoner om att deltagandet i studien är helt frivilligt, att 
materialet kommer att hanteras varsamt och att de när som helst kan välja att inte svara på en 
fråga eller dra tillbaka sina svar, fram till och med att uppsatsen publiceras. De har även blivit 
informerade om vilka det är som eventuellt kommer att läsa materialet innan det är helt 
färdigställt (det vill säga författarna till denna studie samt vår handledare), samt att materialet 
inte kommer att användas på annat sätt än till denna studie. Vi har förklarat att namnen 
kommer att fingeras och annan information som kan röja deras identitet kommer att tas bort. 
Vi har även informerat om att inspelningarna av intervjuerna kommer att raderas efter 
transkribering. Till sist har vi gett information om att studien kommer att publiceras och 
finnas tillgänglig på Internet. (jmf. Vetenskapsrådet 2012) 
 
Eftersom studien syftar till att behandla mansideal och maskulinitet utifrån några mäns 
synvinkel och är utförd av två kvinnor, kan det finnas en risk för att männen kan ha känt sig 
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utpekade som ansvariga för vissa problem som finns i samhället, exempelvis orättvisor mellan 
könen. Vi har försökt att formulera våra intervjufrågor så att de inte upplevs som utpekande. 
Vi har även börjat intervjuerna med att förklara att vår mening inte är att döma männen, utan 
snarare uppskattar så ärliga svar som möjligt. Det har varit en vänskaplig och avslappnad 
stämning under samtliga intervjuer, det har funnits utrymme för skämt och skratt. Då vi har 
varit i närliggande ålder med samtliga av männen upplever vi som forskare att detta medfört 
att stämningen snabbt blivit avslappnad. Vi har kunnat skoja, skratta samt kunnat diskutera 
känsliga ämnen. Efter varje intervjutillfälle har det varit någon av männen som velat att vi 
som intervjuare ska uppge vår åsikt om manlighet och maskulinitet. Vi har alltid svarat på 
männens frågor och detta kan ha medfört att de inte känt sig lika utpekade, att det inte enbart 
har varit en envägskommunikation utan att även vi kunnat uttala oss, att också vi tycker att det 
är svårt att formulera och svara på vissa frågor. 
 
Oavsett frågornas formulering kan det ha varit jobbigt för männen att behöva reflektera över 
sina könsroller, ideal och dess konsekvenser. I början av samt löpande under intervjun har vi 
påpekat för männen att de inte behöver svara om det är något som känns svårt eller där de inte 
verkar finna några svar. Vi är medvetna om, och har informerat om, att vissa frågor kan vara 
känsliga. Det kan även vara svårt att tala om vissa ämnen i en grupp med andra män som man 
inte känner. Detta kan dock även vara en fördel, att det faktiskt kan vara lättare att uppge vad 
man faktiskt tycker inför personer man inte har en relation till.  
 
Vår mening med denna studie är inte att peka ut någon enskild person som icke-jämställd. Vi 
har tagit fasta på de svar vi har fått av männen, och analyserat därefter. Vår position som 
kvinnor kan dock ha påverkat männen genom att vi förstår eller analyserar svaren på ett sätt 
de inte känner sig bekväma med. Vi vill därmed förtydliga att vi inte är ute efter att döma eller 
peka ut någon. 
 
 
Resultat och analys  
 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Männens svar har samlats under rubriker som 
motsvarar studiens frågeställningar. Efter varje resultatavsnitt tolkar vi resultaten och kopplar 
dem till studiens teoretiska utgångspunkter.  
 
Vid det första intervjutillfället deltog Viktor, Lars, Måns, David och Niklas. Vid tillfälle 
nummer två deltog Martin och Kalle och vid det tredje tillfället deltog Ali, Frans och Filip.4 
 
 
Fråga 1: Hur upplever männen att det rådande mansidealet ser ut? 

Den manliga kroppen 
Det finns ju det här vad ska man säga, grottmänniska eller skägg och såhär som definierar att 
man kan se väldigt tydligt att det är en man rent fysiskt. Men som sagt (…) en rakad, proper 
buisnessman som inte har så mycket hår i ansiktet kan fortfarande vara asmanlig. – Frans 
 

                                                
4 Namnen är fingerade 
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Det finns olika uteseendemässiga ideal som alla kan vara manliga. Männen vi intervjuar 
pratar både om ”alfahannen” och ”militären” som manligt, men att det också är manligt att ta 
hand om sitt utseende.  
 
Sen ofta utseendemässigt gör jävligt mycket tror jag en man med karisma en man som lyser, 
såhär skägg, vältränad, klädd, att du ska vara klädd som en man, är ju väldigt bra karaktär 
utåt, då tänker man wow vad manlig han är. – Ali 
 
Man ska låtsas som att man inte bryr sig fast att man gör det. – Niklas 
 
Samtliga intervjupersoner har uppgett att skägg, en vältränad kropp och lagom mycket 
muskler är deras manliga ideal. En man ska se bra ut, vara lång, stark och gärna charmig 
menar Kalle. Det får dock inte synas att en man vårdar sitt yttre.  
 

Manliga egenskaper 
Männen vi intervjuat anser att en ideal man ska vara lojal och beskyddande, han ska stå för 
sina ord, påvisa auktoritet och ta ansvar, vidare ska en ”riktig” man inte vela eller visa sig 
svag.  
 
Personligen så tycker jag, ja men, dom som inte gör som dom ska, det är inte manligt. Med 
det så menar jag alltså folk som inte (…) uppfyller sin uppgift, alltså såna som inte, ja men 
såna som lägger över jobb på andra (…) de som inte tar ansvar. – David 
 
En bra man ska vara företagsam och kunna ta ansvar tycker David. Ali anser att en man ska 
ha mål i livet. 
 
Martin berättar att han gärna vill vara bäst på saker, lite som en actionhjälte, Kalle håller med. 
Man vill kunna göra saker och hålla i tyglarna, de medger samtidigt att det ibland kan bli för 
höga krav, lösningen är att sänka kraven eller bita ihop. Vidare menar Kalle att han sällan 
sänker kraven utan att hans taktik är att ”jag fäller huvudet och kör”.  David har ett liknande 
resonemang, han menar att en stark man inte ska gnälla, ”när det blir tufft och jobbigt så kör 
man på ändå, även om livet inte är en dans på rosor så ska man kunna prestera, det är en 
typiskt manligt egenskap”. Kalle och Martin tycker att pressen de känner kring att vara man är 
krav de själva satt högt. 
 
För mig själv sätter jag kraven väldigt högt.  Ja såhär, jag är väldigt tydlig med hur jag själv 
vill upplevas och hur jag vill vara. Allt från såhär nu har jag kommit till en ny arbetsplats 
exempelvis då är jag verkligen….jag kör en liten laddning innan jag ska komma in första 
gången. Då ska jag bara svepa in genom dörren och alla ska baa.. wow nu tog någon över 
rummet. – Martin 
 
Martin berättar att han tycker att det är manligt med armbrytning, att pröva sin styrka mot 
andra män, den som vinner blir som Martin uttrycker det ”lite coolare”.  
 
En heterosexuell läggning är väsentligt för en ”riktig” man, det har tagits upp under samtliga 
intervjuer, att ragga brudar och ”playa runt” anser flera av männen vara en erövring som ger 
status. Att kunna ragga på en tjej och veta vart det ska leda är ett sätt att visa sin dominans. 
Men att skryta om det inför kompisgruppen är något männen är överens om hänger samman 
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med ungdomen och yngre killar. Hur många tjejer man har träffat är inte en måttstock för hur 
manlig man är, Martin skojar dock om att ”har man fått tusen ska man fan ha en buckla”. 
 
Ja det blir det, ja fan för mig är det så, nu dominerar jag liksom henne. Vilket jag tycker är 
kul, det är en del av sexet att jag... det är jag som bestämmer men så är jag allmänt. Att jag 
vill helst bestämma själv. Lite så, jag ringer inte runt till grabbarna nuförtiden och berättar. 
Vi är för gamla för det, det var tio år sedan. – Martin 
 
Samtidigt som det kan vara manligt att få många tjejer och inte binda sig är egenskaper som 
beskyddare och att stå för sina ord viktigt för en man. En man ska kunna ta hand om sin familj 
och visa lojalitet. Lojalitet kan man också visa genom att inte prata illa om andra människor. 
Ali och Martin berättar att de tycker att det är manligt att kunna lyssna på en kvinnas problem, 
att visa att man finns där som en trygg bas. När Ali får frågan hur en ideal man ska vara 
refererar han till sig själv och berättar följande: 
 
Ja men asså, inte för att skryta men en man är en man. En ideal man ska vi vara mot det 
andra könet, att uppskatta kvinnan på alla möjliga sätt (…) Det är manligt tycker jag att 
lyssna på problem, att försöka komma med råd och såna där grejer. Det är väldigt viktigt, 
som jag tror att många tjejer uppskattar. Det är många killar som skiter i det totalt och tycker 
det är väldigt löjligt och tänker varför ska jag lägga mig i liksom. Om det skulle vara ett tjafs 
mellan henne och hennes kompis och hon berättar det för killen är det manligt att stå och 
lyssna ..även om jag vet att…förlåt om jag kallar det skit men, det är fortfarande problem och 
du är där och med och stödjer en person. Det tycker jag är väldigt manligt liksom. – Ali  
 

Tankar kring manliga ideal 
Niklas och David tycker inte alltid att manliga ideal är något eftersträvansvärt, någon kan vara 
manlig utan att man för den sakens skulle vill vara så, eller ser upp till den personen. Den 
”manliga mannen” är inte heller nödvändigtvis den bästa förebilden. 
 
Men sen betyder det väl inte att man ska, just när det gäller, det behöver väl liksom inte 
handla om en manlig man liksom, det kan ju va nåt annat också, jag tror inte jag skulle vilja 
ha en sån manlig förebild till min son. – Niklas 
 
Filip tycker att det finns förväntningar på att män ska visa auktoritet och att det därmed blir 
till något manligt då många män eftersträvar och lever upp till dessa ideal. Han skulle inte 
kalla detta manligt även om han kan känna förväntningar att uppfylla denna manlighet finns.  
Frans diskuterar huruvida idealen ser olika ut på olika platser och vid olika tidpunkter. Ali 
tycker att det är stor skillnad på ideal mellan kulturer, även om han tycker att vissa manliga 
egenskaper premieras i många kulturer, såsom auktoritet, styrka och atletisk kroppsbyggnad. 
 
Det är väl så att det där finns andra sätt att synas på och det som får uppmärksamhet är ju 
det som visar vad det är som är trendigt just nu. Och en typisk välutbildad människa idag får 
ju mer uppmärksamhet än en, eller det ställs i alla fall sådana krav i innerstan bara att man 
ska ha vissa epitet, att man ska vara på ett helt annat sätt än ute på landet. Där kan det vara 
klassiskt med vissa yrken och så där, här finns det ett annat, vad ska man säga, finns det 
andra yrken. Och här blir det att de som blir framstående blir annorlunda jämfört med ute på 
landet. - Frans 
 
 



 28 

Analys 
 
Utseendemässigt tycker männen att det är viktigt att se bra ut. Skäggväxt, muskler, en stark 
och lång kropp och militärutseende är några av attributen som tas upp. Att uppfylla dessa 
ideal gör en man mer manlig och rankas högre inom gruppen män. Attribut som en kvinna 
normalt inte har blir manligt, exempelvis skäggväxt. Det är oftast män som har kraftig 
skäggväxt och därmed anses detta vara något starkt förknippat med manlighet. Att kvinnor 
kan ha skägg och män kan sakna skägg förkastas till något konstigt och onormalt. På detta sätt 
skapas maskulinitet och kvinnlighet, istället för mänsklighet, det vill säga man gör kön (jmf. 
West och Zimmerman, 1987). Vidare skapar man gränser och kategorier för att kunna förstå 
sin omvärld (jmf. Watzlawik, 2009). 
 
Några av männen vi intervjuade tyckte att det fanns andra utseendemässiga ideal, exempelvis 
att se ut som en affärsman, med ett välvårdat yttre. Utseendemässigt kan den hegemoniska 
maskuliniteten yttra sig på olika sätt, men egenskaperna är fortfarande desamma, visa på 
auktoritet, resursstyrka och dominans. Genom att erkänna det idealet som manligt blir man 
delaktig i att bevara den hegemoniska maskuliniteten som något eftersträvansvärt. Detta kan 
bero på att alla män kan tjäna på kvinnors underordning, till exempel genom högre löner, mer 
makt och status etcetera (jmf. Connell, 1995).  
 
Det är viktigt för de män vi har intervjuat att inte visa sig svaga. Fysisk och psykisk styrka har 
Connell (1995) kopplat samman med den hegemoniska maskuliniteten, och här visar männen 
att de anser det vara något eftersträvansvärt. Om man vinner i armbrytning blir man ”lite 
coolare”, det ger positiva effekter bland andra män att inte vara den svaga. Blir det tufft vill de 
inte sänka ribban, utan hellre bita ihop och köra. ”En bra karl reder sig själv” (jmf Jalmert, 
1984). Att sänka ribban skulle kunna vara ett tecken på att underordna sig, att visa sig svag 
(jmf. Connell, 1995). Att sänka kraven, att få gnälla eller inte orka är egenskaper männen har 
kopplat ihop med något kvinnligt, det blir därmed något manligt att vara motsatsen, man gör 
kön (manligt) genom att stå ut, genom att leva upp till de förväntningar man känner av (jmf. 
West & Zimmerman, 1987). Till sist blir detta ett handlingsmönster många män internaliserar 
och det blir därmed en manlig egenskap, att orka, att ha styrka, att kämpa (jmf. Wetterberg, 
2001). Att visa sig svag, eller erkänna att man ibland inte orkar vore att sticka ut, om män 
söker bekräftelse hos män skulle det betyda att det i intervjusituationerna varit viktigt för 
männen att inte sticka ut eller visa sig omanlig. Detta kan ha påverkat svaren, och påvisar 
homosocialiteten. (jmf. Kuosmanen, 2001; Holmberg, 1996) 
 
Vidare är auktoritet ett ideal för männen, påvisar någon auktoritet blir han mer manlig. 
Samtidigt framkommer att detta ideal inte nödvändigtvis är något man tycker är bra. Det 
påvisar dels att man kan göra sig mer manlig genom att vara på ett visst sätt (jmf. West & 
Zimmerman, 1987), samtidigt som det visar att männen är medvetna om en överordnad 
manlighet. Filip känner av förväntningar på att visa auktoritet, även om han inte 
nödvändigtvis tycker att det är en bra egenskap, frågan är var förväntningarna kommer från? 
Är det förväntningar från sig själv, från människor runtomkring, eller kan Filip se att män 
med denna egenskap på något sätt gynnas? Det finns alltså ideal som inte nödvändigtvis är 
eftersträvansvärda för just dem själva, men det är fortfarande ideal de genom att inte ändra på 
blir delaktiga i (jmf. Connell, 1995). 
 
Något annat som påvisar att auktoritet eftersträvas är att det verkar vara viktigt att visa vem 
man är och att ta makt bland andra män. Exempelvis genom att ta över rummet när man stiger 
in, att folk uppmärksammar vem man är. Därmed kan man dominera och underordna andra 
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människor, det vill säga man ser till att inte ”falla i rang”. (jmf. Connell, 1995; Kiselberg, 
1993) Detta kan även påvisa att det är viktigt att få respekt från andra män, vilket eventuellt 
betyder mer än att få respekt från kvinnor. (jmf. Kuosmanen, 2001) 
 
Männen diskuterar även huruvida det finns olika ideal i olika kulturer, vissa grundläggande 
egenskaper verkar dock vara allmängiltiga enligt männen. Detta påvisar dels hur den 
hegemoniska maskuliniteten kan finnas i fler kulturer, men även att den kan ändra skepnad 
beroende på omvärlden. Männen verkar vara medvetna om skillnader mellan storstan och 
landsbygden, vilket alltså tyder på att det finns olika ideal som gynnas och eftersträvas (jmf. 
Kuosmanen, 2001; Nordberg, 2000). Dessutom finns det egenskaper som genom tid ansetts 
vara manliga, och därmed tagits för givna som sådana. En man har pondus är stark och trygg. 
En kvinna med samma egenskaper blir en manhaftig ”bitch”. En kvinna kan inte vara det en 
man är. (jmf. Watzlawik, 2009; West & Zimmerman, 1987) Att vara emotionell anses vara 
mer kvinnligt, det blir därmed viktigt med motsatsbeteende (jmf. Carrigan et al., 1985)  
 
Kvinnliga egenskaper rankas låg, och att vara homosexuell är enligt Connell (1995)  
nedvärderat eftersom det ligger just nära gränsen till vad som är kvinnligt. Det har i 
intervjuerna framkommit att heterosexualitet är något eftersträvansvärt och att ragga brudar är 
ett sätt att påvisa sin dominans. Connell menar att den hegemoniska maskuliniteten innebär att 
en man ska vara dominerande, och att detta är ett sätt att underordna och förtrycka andra 
människor för att själv upphöjas. Det anses vara manligt att träffa många tjejer. Även om 
männen inte direkt menar att de själva tycker att det är eftersträvansvärt skämtar de om att de 
skulle kunna ge en medalj till den som har legat med många tjejer. Ligger man med många 
tjejer blir man därmed mer manlig. Diskussionen kring detta kan även påverkas av 
homosocialitet, männen kan ha känt sig tvingade att svara eller tycka på ett visst sätt, att det är 
viktigare att passa in i gruppen, ”svara rätt” än att framföra en annan åsikt (Holmberg, 1996; 
Kuosmanen, 2001). Alis uttalande om att en ideal man ska lyssna på kvinnor antyder att han 
upplever att män generellt sett inte gör det, samtidigt tycker han själv att det kvinnor säger 
kan vara ”skit”. Uttalandet kan tolkas som att Ali upplever att män ofta underordnar kvinnor, 
även han själv gör det, men dolt. (jmf. Connell, 1995) Alternativt tycker Ali att man ska 
lyssna på kvinnor men lägger till att det mest är ”skit” för att få mer respekt från de andra 
männen som deltog under intervjun (jmf. Holmberg, 1996; Kuosmanen, 2001). 
 
 
 
Fråga 2: Vad gör en man till en man? 

 
Manligt 
Frans och Kalle resonerar kring att det som kan vara typiskt manligt också kan vara typiskt 
för en kvinna, de kan tycka att det är svårt att skilja vilka egenskaper som tillhör vilket kön 
bäst. Kalle tror att vad som är manligt i många fall kan ”ligga i betraktarens ögon”. Samtliga 
män tycker dock att det är manligt att vara en ”provider” som de uttrycker det, en 
familjeförsörjare. De tror även att män är mer stabila känslomässigt. En man ska inte ”gnälla” 
menar David. Martin tycker att en man helst inte ska gråta, men handlar det om en 
fotbollsmatch så är det helt okej, för att sport är manligt. Kalle tycker att det är okej att ”fälla 
några tårar” till en sorglig film men att en man ska vara starkare än en kvinna om en verklig 
tragedi inträffar. Mannen ska vara starkare än kvinnan och kan därmed inte gråta om hon gör 
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det. Alla män vi intervjuat utom Frans och Filip tycker att en man ska klara av mer motgångar 
än kvinnor.  
 
”When the go gets tough the tough gets going, låter väldigt maskulint, men det är lite det här, 
ja men att man ska, ja allt är inte alltid en dans på rosor, men ändå kunna prestera ändå” – 
David 
 
I likhet med resonemanget i fråga nummer ett beskriver Martin att han tycker att en man ska 
vara visa auktoritet och att det är ett drag som inte alls är attraktivt eller framgångsrikt för 
kvinnor. Ali hävdar att en man alltid måste stå för sitt ord och att det inte är lika viktigt för 
kvinnor.  
 
”Auktoritär det är viktigt, det är något som jag själv ser upp till eftersom jag har kollegor och 
kompisar som är, man är ganska bestämd alltså man håller inte på och velar, säger nja, 
kanske, jag får se… har man sagt något så håller man sig till det (…) medan tjejer ska vara 
mer timida och lugna. Om de börjar skrika blir de överlag manhaftiga. Då blir de dömda för 
det istället. Att fan vilken bitch hon är” – Martin 
 
Ali och Martin tror att män är mer drivna när det gäller karriär och att män därför lättare 
klättrar på karriärstegen och får högre lön, Frans och Filip tror däremot att detta beror på att 
män har uppfostrats till att ta för sig mer.  
 
”Man uppfostras till att vara väldigt individuell, självsäker, att du ska kunna testa allt och att 
det finns inga begräsningar för att du är man”- Frans 
 
Samtidigt tror alla av männen vi intervjuat att män blir mer respekterade och lyssnade på än 
kvinnor. Alla män i grupp nummer ett tycker att det är typiskt manligt att arbeta inom yrken 
där man får använda sig av sin fysik och sitt mod då dessa arbetsplatser ofta är riskfyllda. Till 
exempel polis, brandman, snickare och militär. Martin och Kalle tycker också att det är 
typiskt manligt att arbeta med kroppen som redskap. Måns, Lars och Martin tror inte att tjejer 
klarar av fysiskt arbete lika bra. Detta för att män är starkare och ”bättre lagda fysiskt” enligt 
Måns. Lars resonerar att det kan vara bättre att anställa en man än en kvinna. 
 
”Jag tror att en snygg tjej som är på en byggplats blir ganska eftertraktat just nu. Alla skulle 
kolla på henne istället för att jobba kanske? Då kanske jag hellre anställer en bra kille liksom 
som gör ett bra jobb.” – Lars 
 
Männen vi intervjuat tycker att det är manligt att både syssla med och titta på sport. Exempel 
på manliga sporter är hockey, fotboll, rugby, amerikansk fotboll och friidrott. Ali tror att vissa 
sporter har blivit manliga för att utövning av dessa kan bidra till stora muskler och att tjejer 
därför inte varit intresserade av dessa. ”Det är inte feminimt att ha muskler” säger Ali. Filip 
tror dock att tjejer skulle kunna tycka att det är minst lika intressant men att de inte har växt 
upp i en miljö där de har uppmuntrats att syssla med manliga sporter. Niklas tror att det är 
manligt att uppskatta fysisk aktivitet som kan bli lite ”skitig”, som går hårt till.  
 

Naturliga skillnader mellan könen 
Ali tror att män är bättre än kvinnor på att köra bil på grund av att män till naturen vågar mer 
och kan ta fler risker, att män är modigare. Detta tycker han också förklarar varför det 
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huvudsakligen är män som är militärer. Samtliga i grupp nummer ett tror att män biologiskt är 
mindre känslosamma än kvinnor. 
 
”Jag tror tillexempel att kvinnor är mer empatiska, och mer känslosamma, om det är rätt ord. 
Alltså naturen säger att män inte är känslosamma..” – David 
 
Frans och Filip tror att skillnader mellan män och kvinnor beror av miljö. 
 
”Men så tror jag att det är en samhällsnorm mer än en biologisk skillnad för så mycket, jag 
menar muskelmassa och någon hormonskillnad, men beteendemässigt så är vi ju mycket mer 
komplexa än bara muskler och liksom längd. Tror jag, jag tror att det är mycket mer 
beteende, en beteendeprocess som är inlärd från början, som är, det är svårt att definiera 
liksom vad det är som, men jag tror att det är nåt som flyter runt som en osynlig bakgrund” – 
Frans 
 
I likhet med diskussionen i fråga nummer ett tror samtliga utom Filip att män har ett större 
behov av sex än kvinnor. Frans tänker att det beror på ”att det är mer okej för killar att vilja 
ha sex”. Resten av männen tror att män rent biologiskt sett har ett större behov av sex. Niklas 
säger att det är manligt att vara en ”player”, vilket innebär att inte binda sig till endast en 
kvinna utan att träffa flera. Måns tror att männens biologi är programmerad till att föröka 
människorasen. 
 
”Jag tror det finns ett större behov av att män vill ha sex än att kvinnor vill ha sex för att för 
att det ska driva på människorasen så att säga, alltså borde det finnas någon skillnad. I något 
biologiskt beteendemässigt, för att det krävs en drift hos män, som kanske inte krävs hos 
kvinnor för att vi inte ska dö ut.” – Måns 
 
Männen i grupp nummer ett tror att män kan vara födda med en så kallad ”otrohetsgen” som 
gör att det svårare att vara trogen, ”det är inte manligt att vara monogam” säger David. Filip 
tror att män använder biologin som en ursäkt för att göra vad de vill. 
 
”Man skyller nog ofta på biologiska skillnader när man inte vill erkänna att det är en 
samhällskultur tror jag. Att det är en bortförklaring” – Filip 
 
Männen som hävdar att det finns en otrohetsgen bland män har dock ingen förklaring till 
kvinnors otrohet och att män ofta väljer att leva monogamt.  
 

Grabbighet 
Männen i grupp nummer ett och två tror inte att kvinnor passar in på en arbetsplats där det 
finns mycket män. Enligt dem har män en viss jargong som inte passar ihop med kvinnor, 
eller ”sinne för humor” som Kalle uttrycker det. När man är med kvinnor måste man tänka 
sig för när man skämtar, så att de inte tar illa upp, hävdar männen. Män klarar ”hårdare tag” 
säger Martin.  Om en tjej skulle arbeta på en arbetsplats med många män finns det en risk för 
att det skulle bli ”spänd” stämning enligt männen, då de inte skulle kunna vara sig själva. 
 
”Det är som min firma, där jag jobbade förut, där, ett litet företag, och där dom skulle aldrig 
kunna anställa en tjej, det skulle inte gå ihop med människorna liksom. Det är alldeles för… 
fel stämning liksom… det tycker dom då (…) det är ju väldigt grabbigt liksom, det är pruttar 
och det är skitsnack och det är sånt, det är det som roar folk liksom” – Lars 
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Omanligt 
Det är manligt för män att ligga med kvinnor” och därför menar Kalle att det är ”omanligt” 
för män att ligga med andra män. Samtliga män associerar homosexualitet med femininet. 
Kalle träffar på en hel del homosexuella män och hävdar att detta beror på att han har arbetat i 
en blomsteraffär. Ali tycker inte att en homosexuell person kan kallas för en man och Martin 
tycker att männen i Pridefestivalen5 visar ”hur en man inte ska vara”. 
 
”Du menar, om nån är gay han är fortfarande man? (…) det är väldigt svårt i min värld, 
ehhh…manligt liksom, hallå, han kan inte vara gay. Så är det i min värld” – Ali 
 
Samtliga män tycker att det är vanligt att män skämtar om homosexualitet. Martin och Kalle 
tror dels att det beror på ”manlig jargong” samt att skämt om homosexuella är kul för att så 
många är rädda för dem.  De resonerar att rädslan beror på att de under sin uppväxt har lärt sig 
att det är ”fel” med homosexualitet. Kalle, Martin och Ali uttrycker själva en rädsla för 
homosexualitet. Martin och Kalle beskriver hur det ”ryser i hela kroppen” när de tänker på 
”bögsex”.  Ali kan acceptera dem så länge de ”inte har med honom att göra”. Vidare berättar 
han att hans heterosexualitet har blivit ifrågasatt vilket han upplever skadade hans självkänsla 
och bild av sig själv som man. Frans tror att män skämtar om homosexualitet för att höja sig i 
hierarkin över andra män. 
 
”Det är ju någon form av rädsla att tappa status liksom och därför så sätter man sig över den 
här lågstatus, vad ska man säga…lågstatuspersonen…eller individen som är gay genom att 
skämta om det, att man inte ska ta det på allvar eller så, så jag tror att det är en rädsla för att 
tappa status” – Frans 
 
Männen tycker att det är omanligt att göra sådant som kvinnor gör, det associeras till kvinnor, 
enligt Filip. Detta är till exempel att sminka sig, ta bort hår och att bära färgen rosa. Omanliga 
yrken är bland annat, frisör, flygvärdinna, sjuksköterska och undersköterska. Dock hävdar 
samtliga utom Kalle, Martin och Ali, att det är okej att sminka sig ”så länge det inte syns”. 
Ali tycker att det är okej att använda sig av ”brun utan sol”. Samtliga män tycker i likhet med 
idealen i fråga nummer ett att det är viktigt att bry sig om utseendet men alla instämmer att 
det inte ska synas att man bryr sig om utseendet.  
 
”Som kille liksom, alltså det är ju också, man vill ju vara lite brun sådär, men man vill ju inte 
vara sådär du vet, kolsvart, då blir det ju ett jävla surr alltså. Men det är ju också sådär på 
gränsen…” – Viktor 
 
Samtliga i grupp ett och två tycker att man ska acceptera att andra män sminkar sig och 
använder brun utan sol, men att man måste reta dem lite först. Männen behöver markera att 
handlingen inte är okej men att de accepterar sin vän ändå. 
 
”Det beror ju på om man känner varandra bra, då skulle man ju liksom. Alltså om någon 
skulle vara jättebrun då skulle man ju liksom…”skitsnyggt, somnade du på solariet eller” 
eller nåt sånt där, det skulle ju garanterat komma en kommentar, i alla fall från min sida” – 
Viktor 
 
                                                
5 Pridefestivalen är en festival för homosexuella-, bisexuella- och transpersoner. 
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Vid frågan om varför män tycker om att ”hacka på varandra” förklarar Kalle att detta är ett 
tecken på vänskap. Han menar att tjejer hugger varandra i ryggen och snackar skit medan 
killarna istället säger rakt ut vad de tycker om sina vänner. Martin håller med och hävdar att 
killar är riktiga vänner till skillnad från tjejer. Männen i grupp ett hävdar också att det är 
omanligt att snacka skit men erkänner att de själva gör det.  
 
Nej man jag tror att det ses mindre manligt att man går och snackar skit bland folk, aa men 
han har gjort det där och och han gjort det där. Det är mer förknippat med kvinnor och 
därför blir det omanligt. – Niklas 
 
 
 
Analys  
 
Kalle diskuterar att det är svårt att skilja på vad som är manliga respektive kvinnliga 
egenskaper, att det kan ”ligga i betraktarens ögon”. Detta tyder på att Kalle anser att vad som 
anses kvinnligt respektive manligt inte är för en gång givet, i enlighet med begreppet doing 
gender. Det kan förstås så att människor skapar olika föreställningar om vad en kvinno- och 
manskropp ska göra. Detta påvisas av att Kalle och Martin har olika uppfattningar om när en 
man kan gråta, de konstruerar manlighet olika. (jmf. West & Zimmerman, 1987)  Martin 
anser att en man helst inte ska gråta om det inte kan kopplas till något manligt som fotboll. 
Vilket kan tolkas i enlighet med maskulinitetsteorin, en ideal man inte ska göra sådant som 
kvinnor gör, vilket i detta fall gäller att gråta (jmf. Connell, 1995). Han anser att män kan 
gråta förbehållet att det är i ”rätt” sammanhang, tårarna ska stämma överens med hans bild av 
en man. Det kan tolkas som att han konstruerar ”manliga tårar”, det vill säga han gör kön så 
att även han ska ha möjlighet att få utlopp för dessa känslor utan att riskera sin manlighet. Ett 
sätt att göra kön, att ”rättfärdiga” beteenden som har låg status enligt den hegemoniska 
maskuliniteten men samtidigt behålla kvinnors underordning. (jmf. Connell, 1995; West & 
Zimmerman, 1987) 
 
Många av männen beskriver att det som är manligt inte på samma gång kan vara kvinnligt. I 
enlighet med Connells (1995) teori kan detta anses som ett tecken på kvinnors underordning, 
män vill inte associeras med sådant som är kvinnligt för att inte falla ner i hierarkin av män. 
Män som är homosexuella kopplar männen ihop med feminina egenskaper vilket gör att dessa 
män rankas lågt, att ligga med kvinnor anses för många av männen vara essentiellt för 
manligheten. Genom att i interaktionen med andra män skämta om homosexuella kan 
männen, i enlighet med begreppet homosocialitet, höja deras status bland män i den egna 
umgängeskretsen (Holmberg, 1996; Kuosmanen, 2001). Rädslan för homosexuella kan även 
förstås som en konstruktion i enlighet med begreppet doing gender, skapad av uppfostran och 
miljö, men även med hjälp av begreppet homosocialitet och maskulinitetsteorin, det vill säga 
umgänge med homosexuella riskerar männens status i det stora samhället och i de 
mansgrupper männen tillhör. (jmf. Connell, 1995; Kuosmanen, 2001, West & Zimmerman, 
1987) När kroppen inte passar med beteendet kan det skapa förvirring och avsky på grund av 
att könsskillnader har accepterats som sanningar. Män ska inte bete sig feminint och kvinnor 
ska inte bete sig maskulint, det är att bryta mot naturens ordning, vilket också kan förklara 
homofobi. (jmf. West & Zimmerman, 1987) 
 
Kvinnor och homosexuella män är lågt rankade och det finns därmed ingen anledning att söka 
bekräftelse hos dessa grupper, vilket skulle kunna förklara varför männen har svårare att 
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släppa in dessa individer i en ”grabbig” miljö (jmf. Connell, 1995; Holmberg, 1996; 
Kuosmanen, 2001). Det kan tolkas så att männen i enlighet med doing gender, konstruerar 
egenskaper i manligt respektive kvinnligt, där de manliga egenskaperna görs mer värda än de 
kvinnliga. Männen anser att vissa av dessa skillnader är biologiska, till exempel sexdrift och 
känslomässig stabilitet, genom att hävda att skillnaderna är naturliga kan männen göra som de 
vill utan att bli ifrågasatta, de kan frångå sitt ansvar. Filip och Frans resonerar likt doing 
gender att män använder biologi som en ursäkt för att göra som de vill, de konstruerar 
”frikort” till vissa beteenden. Detta styrks av att männen har svårt att förklara varför kvinnor 
är otrogna och varför många män ändå väljer att spendera sitt liv med en kvinna. Enligt en del 
av männen har män en biologisk drift att ständigt söka efter nya sexpartners, detta kan tolkas 
som en konstruktion av kön, eftersom männen inte kan förklara kvinnors otrohet och varför 
män ändå väljer parförhållanden. (jmf. West & Zimmerman, 1987) 
 
Filip resonerar att det inte finns någon skillnad mellan könen gällande sexdrift, att kvinnor 
många gånger aktar sig för ett frikostigt sexliv för att inte bli dömda. Detta är ett sätt vi gör 
kön på, kvinnor ska inte ligga runt och detta är något både män och kvinnor förhåller sig till 
(jmf. West & Zimmerman, 1987). Resonemanget kan även tolkas utifrån Connells (1995) 
teori som ett sätt för män att kontrollera kvinnor och deras sexualitet. Så att de inte ska åtnjuta 
samma fördelar som män, och på så sätt ta makt ifrån män. Män är ofta inte är medvetna om 
att de förtrycker kvinnor. Detta kan förklara varför många av männen anser att män är bättre 
på att göra karriär samtidigt som de säger sig vara medvetna om att kvinnor inte i lika hög 
grad som män blir lyssnade på eller respekterade av män. (jmf. Robertson, 2009; Wetterberg, 
2002) .I enlighet med begreppet homosocialitet kan detta tolkas så att män i grupp utesluter 
kvinnor, för att det inte finns någon makt att hämta hos kvinnor. (jmf Holmberg, 1996) 
Samtidigt som det kan ses som ett tecken på att kvinnor värderas lägre, att de är underordnade 
i enlighet med Connells resonemang. (Connell, 1995)  
 
Männen i  grupp ett och två resonerar kring att det är bättre att anställa en man till en 
mansdominerad arbetsplats än en kvinna, att det blir ”lättare” så. Detta utan att i många fall 
reflektera vad den arbetssökande har för egenskaper. Vilket indikerar att männen förutsätter 
stora skillnader mellan män och kvinnor. Forskning har visat att skillnaderna inom grupperna 
är betydligt större än skillnaderna mellan grupperna, angående kön vilket tyder på att 
skillnaderna är en konstruktion (se bl. a Connell, 2009; Flávia do Amaral Madureira, 2009; 
Watzlawik, 2009). Detta kan även förklara varför männen anser att till exempel 
brandmannayrket är manligt medan yrken som sjuksköterska och undersköterska anses 
kvinnliga, trots att de senare kan innebära tunga lyft. Männen kopplade ihop vissa yrken med 
manlighet med motiveringen att det är fysisk tungt, att fysiskt arbete är manligt. När ett 
fysiskt arbete är kvinnodominerat anses det inte manligt, vilket kan tolkas i enlighet med 
begreppet underordning, det som kvinnor gör rankas lågt oavsett om de använder sig av en 
”manlig” egenskap. Detta är även tydligt i Martins påstående att auktoritet hos en man är 
beundransvärd medan en kvinna blir en ”bitch”. En kvinna blir underordnad oavsett om hon 
är ”manlig” eller ”kvinnlig” detta kan ses som ett sätt för män att behålla makten (jmf. 
Connell, 1995) Den egna kroppen kan inte frångås och den kvinnliga kroppen har fått ett 
negativt värde vilket hindrar kvinnor från att öka i värde genom att ”göra manligt” (jmf. West 
& Zimmerman, 1987). 
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Fråga 3: Vilka förväntningar kring att vara man beskriver männen att de 
möter? 

Fysiska förväntningar 
Männen vi intervjuar känner förväntningar från omgivningen att de ska vara starka. Dels 
menar de att det finns förväntningar på att de bland annat ska hjälpa kvinnor att bära tunga 
kassar, de förklarar det med att ”är man stark så bär man” som Frans uttrycker sig. Alla 
männen erkänner dock att det inte skulle kännas bra om en kvinna gick bredvid och bar mer. 
David menar att ”då skulle man ju känna sig lite omanlig.” 
 
David känner en press och förväntan att han ska vara fysisk stark och uthållig i sammanhang 
där det inte förväntas samma sak av kvinnor. 
 
”Till exempel i min familj, när vi jobbar i trädgården på landet, fäller träd och rensar i 
skogen och så. Om min syster blir trött och går och sätter sig och vilar så är det helt okej, 
men det förväntas ändå att jag fortsätter att jobba. De skulle nog inte säga något om jag gick 
iväg men man märker det” – David 
 
Förväntningar kring fysisk styrka och hårt arbete känner även Måns och Viktor av. En man 
ska heller inte klaga. Filip tycker att det förväntas av honom, och av män överlag, att vara 
händig.  
 
”Det förväntas ju, man ska kunna re sig liksom som en klassisk man. Det finns nog de 
männen som inte alls är så intresserade av att vara så jävla händiga hela tiden och bygga en 
vedbod liksom. De kraven kanske har minskat litegrann. Men det finns ju lite det här att du är 
man du ska ju kunna det här liksom” - Filip 
 

Att skydda andra  
Kalle tycker att en man ska kunna skydda en kvinna och sina barn, ”annars är man ingen 
man”. Han berättar om en situation han själv varit med om när en annan man hotade Kalles 
flickvän. Kalle funderar ibland på händelsen. 
 
”Sen i efterhand tänker man, hur skulle jag kunna ha tagit hand om den där situationen 
bättre? Spöa skiten av honom så att han åker in på intensiven, eller be henne först att vända 
sig om och säga älskling det här ska du inte behöva se… och sen ge han en omgång” – Kalle 
 
Frans tycker att den som är fysiskt starkare faktiskt har möjligheten att skydda någon annan, 
och då kan det förväntas att man ska använda sin styrka till att skydda en annan person. Både 
Frans och Filip diskuterar att det inte är okej att använda sin styrka bara för att man kan. 
 
”Jo men alltså jag ska inte, bara för att, bara för att rent verbalt, om det är liksom en  
diskussion om nånting eller om nån blir förolämpad, jag behöver inte gå in och slå ner den 
andra, bara för att jag är man, liksom känna det här skyddar.. det här hävdet. Däremot så är 
det nog en ganska klassisk grej men jag tycker inte att det är manligt på nåt sätt eller nånting 
bra, men det är nånting som är ganska vanligt så det kan finnas förväntningar absolut.” – 
Frans 
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Filip känner av förväntningar kring att en man ska visa auktoritet och var tuff. 
 
”Det finns ju ganska uttalade förväntningar att man ska vara ganska auktoritär, typ militär, 
och det ska ju vara uttalat manligt för att det finns många män som gör detta. Men det är inte 
vad jag kallar manligt ändå men det finns absolut förväntningar på män att vara på det 
sättet.” - Filip 
 

Att betala 
Under samtliga intervjuer kommer frågan upp kring vem som ska betala notan vid ett 
restaurangbesök med en kvinna. Alla männen tycker att det är naturligt att dela på notan, de 
känner dock en förväntan att de ska bjuda. Ali, Måns och Martin tycker inte om ifall när en 
kvinna tar för givet att mannen ska betala. De vill kunna bjuda för att ”ta hand om kvinnan” 
som Ali uttrycker det, som en fin gest, inte för att man måste. 
Å andra sidan tycker Martin och Måns att det skulle kännas lite jobbigt om deras date 
betalade hela tiden. Måns uppger att han skulle känna sig ”ägd” och Martin uttrycker att han 
skulle känna sig som en ”hora”. 
 
”Jag träffade en tjej förra sommaren ett par gånger och hon tjänade mycket mer än mig. 
Alltså bra mycket mer, ja visst tänkte jag, ja visst då kan jag hänga i hennes stora mansion 
om det blev så att vi skulle bli ihop. Vilket jag såklart inte skulle trivas så jättebra med, lite 
irriterande va det” – Martin 
 
Männen har under diskussionerna i fråga ett och två tagit upp att det är ett ideal att vara en 
”provider”, vilket de även tycker kan skapa press. De känner förväntningar kring att vara en 
familjeförsörjare.  

 

Psykisk stabilitet 
Kalle tycker att det finns förväntningar på att män ska vara ”klippan” i familjen. Att en man 
ska vara känslomässigt stabil och stark. Både Kalle och Martin kan tycka att det ibland känns 
jobbigt att det förväntas och tas för givet att de ska vara psykiskt starka. 
 
”Jo men det är klart, speciellt när det bara förväntas, tas för givet. Sådär. Men nu, alltså jag 
växte upp som skilsmässobarn, alltså man blir inte pappa men det blir någon slags. Man ska 
försöka fylla det tomrummet. Det var inte så att jag började knega när jag var sex år gammal 
för att få in pengar till familjen. Men det var mer att man skulle ha koll på sina bröder. Om de 
började böla kunde man ju inte själv stå och böla det blir lite samma sak där att man måste 
hålla ihop” – Martin 
 
Kalle och David tycker att det förväntas av män att de ska ”fixa saker”. Det gäller bland 
annat att betala en nota, att boka en resa eller att arbeta hårt. David tycker att en man ska vara 
”ansvarsfull och företagsam”, en man ska arbeta sig upp och inte vara rädd för att ”hugga i”. 
 

Ta initiativ till sex 
Martin och Kalle tycker att det förväntas att män ska ha en större sexuell drift än kvinnor. 
Martin har läst att män enligt statistik tänker på sex var sjunde sekund. Kalle kontrar ”nej inte 
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enligt statistik utan enligt någon häxformel”. Måns tror att män har en större drift därför att 
mannen ska se till att föra släktet vidare, han måste kunna befrukta så många kvinnor som 
möjligt. Ali håller med om att mannen har större drift, han tänker att det är för att mannen 
behöver driften för att kunna ta initiativet, vilket han menar oftast faller på killen. 
 
”Det är även för kvinnan liksom att hon behöver inte vara den här driften hon kan bara laya 
back liksom. Det är oftast killen som ska ta initiativet, det är killen som ska vara där och 
killen ska göra detta och detta liksom och det kräver ju mer av killen än vad det kräver av 
tjejen liksom” - Ali 
 
 
Analys  
 
Männen beskriver att de känner förväntningar att de ska vara fysiskt starka. De berättar att de 
hellre står ut och arbetar lite hårdare och lite längre än vad de egentligen känner sig bekväma 
med, detta på grund av att de känner förväntningar på att de som män ska klara av det. Att 
visa sig svag är inte manligt. (jmf. Jalmert, 1984) Detta är även egenskaper som premieras hos 
den hegemoniska maskuliniteten genom att männen känner en förväntan, även om den bara 
ligger hos dem själva, påvisar det dock att det finns ett överordnat ideal för hur en man ska 
vara (Connell, 1995),. Ju fler män som uppfyller, eller försöker uppfylla dessa ideal, ju 
manligare blir det. På detta sätt skapas alltså kön (West & Zimmerman, 1987). 
 
Det finns egenskaper som männen tycker förväntas av dem som de har svårt att leva upp till, 
att vara händig är ett exempel på detta. Att inte klara av att leva upp till en sådan förväntning 
kan få som konsekvens att man i jämförelse med en annan man blir mindre manlig (jmf. 
Connell, 1995). Att vara händig är inte en självklarhet, egenskapen har dock kommit att 
förknippas med män och manlighet, och kan även kopplas samman med att en man ”ska” 
klara sig själv (jmf. Jalmert, 1984; Wetterberg, 2001). En händig kvinna är ett undantagsfall, 
en händig man ses som normalitet utifrån de kategoriseringar av manligt respektive kvinnligt 
som vi skapat (jmf. Watzalwik, 2009). Vi har alltså gjort kön och manlig händighet är något 
vi tar för givet (West & Zimmerman, 1987) Att närma sig kvinnliga egenskaper rankas lågt 
inom den hegemoniska maskuliniteten, man närmar sig underordnade grupper. Genom att 
erkänna att man tycker det är svårt eller jobbigt att känna förväntningar på händighet kan vara 
ett sätt att påvisa att man har andra manliga ideal, att man tillåter sig se bortom de 
traditionella könsidealen. (jmf. Connell, 1995) 
 
Med anledning av fysisk styrka tycker intervjupersonerna att en man ska kunna skydda sig 
själv och andra. Om man kan skydda någon annan betyder det att man har makt. Det är viktigt 
att inte låta en annan man ”sätta” sig på en. Det är en ”klassisk mansgrej” att hävda sig. Att 
inte göra det skulle leda till att ens manlighet blir underordnad. (jmf. Connell, 1995) Männen 
i studien tycker att det är viktigt att vara modig och kunna skydda sig, det är även viktigt för 
en man att få bekräftelse från en annan man, vilket kan betyda att man under intervjun har 
överdrivit, eller påpekat extra mycket att ens manlighet är stark nog och att mod och 
skyddarinstinkt finns. (jmf. Kuosmanen, 2001). Männen känner av förväntningarna kring att 
kunna skydda någon svagare, detta är möjligtvis något som båda könen skapar, en kvinna tar 
skydd bakom en man och mannen tar rollen som beskyddare. Detta skulle betyda att både 
man och kvinna är med och skapar genus. (jmf. West och Zimmerman, 1987)  
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Enligt intervjupersonernas utsagor har det vid flertalet tillfällen framkommit att de tycker att 
det förväntas av en man att han ska hävda sig och visa auktoritet. Detta är egenskaper Connell 
(1995) beskriver tillhöra den hegemoniska maskuliniteten. Kiselman (1993) beskriver hur 
självkontroll och rationalitet uppmuntras hos män. Att männen vi intervjuat känner av sådana 
förväntningar och har sådana ideal kan tyda på att det finns ett strukturellt ideal för hur män 
ska vara. Genom att uppfylla dessa egenskaper tillskansar sig männen makt. Män kan behålla 
vissa fördelar såsom makt och inflytande genom att bland annat underordna andra människor. 
(Connell, 1995) Därmed blir det viktigt att vara på ”rätt” sida, männen känner av 
förväntningarna och försöker uppfylla dem. Eftersom så många män agerar på samma sätt blir 
även detta egenskaper som förknippas med manlighet, till sist kan vi inte längre avgöra vad 
som är ”naturligt” manligt och vad som är konstruerat.  Vi skapar könsskillnader. (jmf. 
Holmberg, 1996; Kuosmanen 2001) 
 
Vad gäller den ekonomiska situationen är det makt att ha mer pengar, pengar ger inflytande. 
Männen vi intervjuat vill inte känna att de måste betala för någon annan, men gör det gärna 
om det inte förväntas. Att däremot hela tiden bli bjuden skulle betyda att man förlorar den 
ekonomiska positionen och faller ”i rang”, man blir underordnad någon (jmf. Connell, 1995). 
Under intervjuerna samtalade männen om att de skulle känna sig ”ägda” och inte trivas med 
att inte betala för sig. Detta kan naturligtvis även gälla kvinnor, men att männen var så tydliga 
med att påpeka detta kan också tolkas som ett sätt att påvisa för de andra männen under 
intervjun att de inte skulle tycka det var okej att ”lata sig” eller ”gå hemma” eller ”inte betala 
för sig”. Detta är nämligen alla egenskaper som de också kopplat till kvinnor. Det kan vara 
viktigt hur andra män uppfattar en och detta kan vara ett sätt att undvika att uppfattas som 
mindre manlig (jmf. Holberg, 1996; Kuosmanen, 2001) 
 
Något som däremot anses manligt är sexuell drivkraft. Vad gäller förväntningar på män att ha 
stark sexuell drift och att ta första steget i relationer tycker vissa av männen att det kan vara 
påfrestande. Det finns också tankar kring att det borde vara något biologiskt eftersom ”det är 
mannens uppgift att föra släktet vidare.” Männen refererar till statistik om mäns sexfixering. 
Samtidigt som de framför att det kan vara ansträngande att detta förväntas ser de även upp till 
män som ”får” många tjejer. Att mäns sexuella drivkraft skulle vara starkare än kvinnans är 
något alla män i intervjun hört talas om, huruvida det är sant eller inte kommer de inte 
överens om. Däremot kan man se att det är ett sätt där samhället skapat en förväntning på 
män, det är manligt att ha mycket sex och tänka på sex, kanske en konsekvens av vilken slags 
bild av män som är överordnad andra (jmf. Connell, 1995). 
 
 
Fråga 4: Hur skiljer sig livet som man från livet som kvinna enligt 
männen?  

Lön 
Martin och Kalle tycker att det är en fördel att män har högre lön än kvinnor. Även om ingen 
av dem tycker att det egentligen är något bra att män generellt har högre lön än kvinnor. Calle 
tänker att ”hög lön har ju samhället skapat så ska det ju finnas någon tanke bakom det”. 
Martin tror att det handlar om att män är bättre på att löneförhandla än kvinnor. Män kan ta 
för sig mer och föra en hårdare argumentation. 
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”Vi kan ju skrika högre, utan att bli då bitchiga får jag känslan av, medan tjejer ska var mer 
timida och lugna. Om de börjar skrika blir de överlag manhaftiga. Då blir de dömda för det 
istället. Att fan vilken bitch hon är.” Martin 
 
Frans tycker inte att det känns bra att ha högre lön än kvinnor 
 
”Det beror ju på vem som får betala konsekvenserna för att det är bra för någon om man 
säger så. Man kan ifrågasätta då om det är bra att vara man för att man då generellt har en 
högre lön. Vad är det då man tycker är bra i så fall, det att man gör det på bekostnad av 
någon annan eller att man får pengar så att man kan göra mer själv. Jag tycker inte att det är 
bra att bara för att jag är man så har jag högre lön.” - Frans 
 
Kalle och Ali anser att det ska vara lika lön för samma arbete, men att vissa arbeten är mer 
anpassade till män. Det handlar främst och fysiska arbeten där män tar ut sig fysiskt, och 
därför är kvinnor inte lämpade att arbeta där då skaderisken är högre.  
 

Egenskaper  
Filip tycker att han ibland kan märka att han drar fördelar av att vara man i sociala 
sammanhang. Han menar att det beror på att män har ett annat tonläge och mer auktoritet och 
har lärt sig att ”spela med dom reglerna” för att fånga uppmärksamheten. Martin för ett 
liknande resonemang 
 
”Skriker man lite högre som man så får man ju det man vill ha. Det är ju väldigt bekvämt men 
inte rätt, inte rättvist på något sätt.” – Martin 
 
Frans tycker att det är en fördel att födas som man därför att man från början får ett 
självförtroende och en trygghet. Han menar att män uppfostras till att vara individuella och 
självsäkra. Att det för män finns mindre begränsningar. Det är okej att testa allt för att du är 
man, detta håller även David med om, han anser att det finns färre sociala gränser för män och 
att man får göra mer som man vill. Frans tycker att det är en bra uppfostran men att både män 
och kvinnor borde uppfostras lika och att det kan finnas risker med att män är så individuella 
och självsäkra. 
 
”Det kanske slår sen i livet att man tar för sig för mycket, att man tar för sig för mycket och 
anser att man är bättre än alla andra, gentemot de som inte har lika bra självsäkerhet, att 
man skor sig på dem. Om den uppfostran hade getts till båda könen så hade båda kunnat dra 
nytta av det.” - Frans 
 
Filip anser att det är viktigt att använda de manliga egenskaperna på ett ansvarsfullt sätt så att 
det inte blir på bekostnad av någon annan. Vidare tänker han att samhällsnormen är att 
fokusera på män och det kan få konsekvenser som att kvinnor värderas lägre. Vidare tänker 
Filip att de manliga egenskaperna är konstruerade och inte något som män ”bara har”, det är 
dock manligt att leva upp till och inneha dessa egenskaper.  

 
”Samhället har en sorts skev bild av hur vi vill ha det nuförtiden. Om det nu finns nedärvda 
sätt som påverkar hur vi interagerar med varandra, som favoriserar ett kön. Och då har vi 
liksom alla en plikt att vara på ett sätt att neutralisera detta att man är medveten att om jag 
tar till de här medlen som jag har då som man så måste jag ta ansvar så att det inte blir på 
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bekostnad av någon kvinna eller av någon annan man, någon som inte har samma egenskaper 
som jag.”  Filip 
 
David anser att män är mer lojala än kvinnor, och Martin menar att de därmed kan knyta 
”riktiga” vänskapsband menar Martin i diskussionen under frågeställningar två. 
 

Utseende 
Kalle tycker att det känns skönt att kunna glida runt i foppatofflor och mjukisar utan att 
behöva tänka på det. Han menar att ”om en tjej skulle göra det skulle man tänka jäkla 
pundare och ringa polisen typ.”. Niklas håller med om att det är mindre press på killar vad 
gäller kläder och utseende, han tycker att det är skönt att kunna klä sig lite som han vill. Han 
tror att män har lättare för att klä sig annorlunda, med konstiga frisyrer eller kläder och att 
kvinnor i högre grad skulle bli mobbade för en sådan sak.  
 

Samlevnad 
Vad gäller sexualitet tycker Kalle att det är positivt att han som man har lättare att stänga av 
allt annat för att kunna koncentrera sig för stunden. 
 
”Alltså jag tror att för tjejer, om inte allt annat är fixat just den stunden så måste man tänka 
på, hur var det med huslånet, är barnens kläder för stora nu. Bilen fan vi kanske borde byta 
däck snart, och då går det bara inte. Det är väl därför det är så mycket lättare, eller i alla fall 
vad jag har hört så kan folk säga att oftast brukar sexet vara mycket bättre på semestern för 
då är allt klart. Resan är bokad och betald och boendet fixat. Då kan man bara släppa loss 
och då är det ömsesidigt. Kvinnorna tar mycket större ansvar runt om allt annat och då 
tänker det på det under tiden man har sex och då kanske de inte orkar ha sex varje dag.” - 
Kalle  
 
Ali tänker att det är en fördel att vara man därför att många kvinnor är förtryckta av män, samt 
det är oftast kvinnor som bedras i ett förhållande. 
 
”Det finns ju massa dumma män, massor med tjejer får stryk, blir inte behandlade på ett bra 
sätt, råkar ut för många dåliga saker. Det är ofta männen som har den makten att dra med sig 
de här tjejerna och inte tvärtom. Jag säger inte att det alltid är så. Men i de flesta fall. Då 
tänker man att det är en fördel att vara kille.” - Ali 
 
Ali tycker också att det känns bra att vara man för att kunna känna sig trygg. Män råkar sällan 
ut för våldtäkt utan ”omgivningen har mer respekt, och det kan jag koppla till att tack och lov 
att man är man liksom.” 
 
 
Analys  
 
Det kan konstateras att männen finner många fördelar med att leva som man istället för 
kvinna, vilket kan tyda på mäns överordning i samhället (Connell, 1995). Fördelarna kan 
också förstås utifrån homosocialitet beskrivet av Holmberg (1996) och Kuosmanen (2001), att 
män i grupp vill imponera på varandra, en ideal man enligt Connells (1995) maskulinitetsteori 
ska vara självsäker vilket kan ha resulterat i att männen inte vill visa på vilka nackdelar som 
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eventuellt finns. Det kvinnliga är alltid sämre än det manliga, ifrågasätter en man det manliga 
riskerar han sin status hos andra män. Detta kan bero på att männen kopplar ihop kvinnliga 
egenskaper med homosexualitet i likhet med Connells teori. Att kopplas ihop med 
homosexuella män vill många av männen, som nämnts tidigare, helst undvika.  
 
Filip och Frans kan dock tycka att det är jobbigt att vara medvetna om att de har det bra på 
bekostnad av kvinnor. Filip tror att mäns fördelar kommer från att de har fått en bättre 
uppfostran, de positiva manliga egenskaperna kommer inte av sig självt utan männen är 
formade av sin uppväxt. Det manliga sättet kan tolkas, enligt doing gender som något som ges 
oftare till individer av manligt kön, de konstrueras till att bli män, de föds inte till det. (jmf. 
West & Zimmerman, 1987) Filips uttalande kan förstås som att han känner dåligt samvete för 
att han är medveten om att kvinnor borde ha rätt till samma möjligheter som män. Connell 
(2009) pekar på att det inte finns några biologiska skillnader mellan könen som är av 
betydelse vilket talar för att det kvinnor gör inte ska värderas lägre. Mäns högre lön kan också 
ses som ett tecken på homosocialitet, män har oftare höga positioner i arbetslivet och 
premierar oftare hellre en man än en kvinna (jmf. Robertsson, 2009).  
 
Männen har under intervjuerna vid ett flertal tillfällen talat om kvinnors utseende. Bland annat 
som något negativt för kvinnan att ständigt behöva bry sig om, och därmed som något positivt 
för mannen, att han kan vara mer avslappnad och inte alltid behöva ”fixa sig”. Att kvinnors 
utseende är viktigare än mäns kan vara ett tecken på den manliga överordningen. Kvinnan är 
till för mannen, det kvinnan har att erbjuda mannen är sin kropp, kvinnan har inga egenskaper 
att imponera med då det mannen gör värderas högre. Detta synliggör den kvinnliga 
underordningen. (jmf. Connell, 1995) Även det faktum att kvinnor fortfarande i stor 
utsträckning blir utsatta för psykiska, fysiska och sexuella övergrepp. Tidigare forskning visar 
att män ofta inte vill befatta sig med detta då de anser att det bara är sjuka män som förtrycker 
kvinnor. De vill inte se att även ”vanliga” män förtrycker kvinnor. (Lundgren, 2001) Även om 
långt ifrån alla män skadar kvinnor fysiskt så är de delaktiga med att bibehålla deras 
underordning. Många av männen anser till exempelvis att kvinnor inte ska ta till ”manliga” 
knep för att lyckas i karriären, då blir de manhaftiga, samtidigt som männen är medvetna om 
att kvinnor inte blir lyssnade på eller lika respekterade även när de ”beter” sig som kvinnor 
”ska”. Det kan tolkas så att kvinnor systematiskt trycks ner och får därför svårt att lyckas. 
(jmf. Connell, 1995) Männen vill ”i princip” som Jalmert (1984) beskriver att det ska vara 
jämlikt, men de gör ingenting för att se till att det blir så. Männens handlingsförlamning kan 
sett utifrån maskulinitetsteorin bero på att de vinner mycket på att vara delaktiga i kvinnors 
underordning. De får bland annat högre lön och ett friare sexliv. (jmf. Connell, 1995) 
 
 
Slutdiskussion 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur män kan konstruera maskulinitet. Vi har 
positionerat oss inom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilket innebär att vi har valt att 
förstå maskulinitet som något konstruerat. Tanken med studien har varit att belysa hur män 
kan konstruera maskulinitet med motiveringen att det kan vara viktigt för att förbättra 
jämställdhetsarbete. Med detta menar vi inte att även andra perspektiv kan verka för ett 
jämställt samhälle.  
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Maskulinitet 
 
Det har visat sig att det finns ett tydligt manligt ideal bland männen som stämmer överens 
med Connells (1995) manliga ideal för den hegemoniska maskuliniteten. Att den ideala 
mannen ska vara beskyddande, visa auktoritet, vara stark både psykiskt och fysiskt samt ha 
sex med många kvinnor. De ideal som Jalmert (1984), Kiselberg (1993) och Wetterberg 
(2002) behandlat, såsom självkontroll, prestation och rationellt handlande blir i vissa fall 
tydligt utifrån våra intervjupersoners utsagor. Även dessa ideal överensstämmer med 
maskulinitetsteorin (Connell, 1995). De kriterier en man behöver leva upp till för att bli en 
man samt vilka förväntningar männen upplevde på dem som män kan också förklaras utifrån 
de ideal männen redogjorde för. 
 
Det var tydligt att männen kopplade det som de ansåg som positiva egenskaper till män och 
det som de ansåg som negativa egenskaper till kvinnor. Detta indikerades även av att 
kvinnliga egenskaper associerades till homosexuella män som många av männen tog avstånd 
ifrån. Männen kunde påvisa yrken, sporter och egenskaper de ansåg vara manliga, samtliga 
var fysiskt ansträngande eller kräver självbehärskning. Dock fördes inte samma diskussion 
om kvinnodominerande yrken där styrka krävs, dessa yrken ansågs inte av männen vara 
manliga. Vi tolkar det som att anledningen till detta är för att yrkena är just 
kvinnodominerande och att de därmed inte rankas lika högt. Detta kan även ses som en del 
där vi gör kön. 
 
 
Jämställdhet 
 
Jalmert (1984) menar att könsmönster måste brytas för att en förändring mot jämställdhet ska 
vara möjlig och Thomas Wetterberg (2002) menar att den hegemoniska maskuliniteten är ett 
hinder för jämställdhetsutvecklingen. Genom att detta ideal eftersträvas och reproduceras 
finns ett strukturellt hinder för att män och kvinnor ska ha möjlighet att fritt välja yrke eller 
finna sin egen identitet. 
 
Vi har ett litet urval, men utifrån vad de tio männen har diskuterat tycker vi oss se manliga 
ideal som kan vara påfrestande och hämmande för fri utveckling hos männen. Dock har 
männen sagt sig vara medvetna om att det är lättare för en man att höras, synas och att tas på 
allvar. De är alltså medvetna om att kvinnor inte har samma privilegium, och i vissa fall 
tycker de att detta är obefogat. Samtidigt ser de upp till ideal såsom att visa auktoritet och att 
prestera. Om det dessutom betyder mer för en man att få bekräftelse från en annan man (jmf. 
Holmberg, 1996; Kuosmanen, 2001) kan frågan om kvinnor hamna längre ner på 
prioriteringslistan. Om män och kvinnor ska kunna bli jämställda, och ett rättvist samhälle i 
och med detta ska kunna växa fram, kan det antas att det måste finnas en tydlig anledning för 
män att ”släppa på makten”. Om den hegemoniska maskuliniteten finns och eftersträvas 
betyder det att män får fördelar just för att de är män, samt att det inte är lönt att kämpa för 
kvinnors lika rätt.  Detta kan förstås så att männen inte anser sig kunna vinna i makt och status 
genom att kämpa för jämlikhet, det vill säga de vill ”inte falla på statusstegen” som en av våra 
intervjupersoner uttrycker det. För en man finns det mer att vinna än att förlora genom att 
behålla samhället som det är idag.  
 
Men hur fria är män i dagens Sverige att välja yrkesbana och att forma sin identitet efter något  
annat än de förväntade idealen? Hur påverkar ett homofobiskt klimat deras möjlighet att leva 
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ett fritt liv? Hur påverkar strukturella förväntningar deras möjligheter att våga aktivt ta 
ställning för ett jämställt samhälle? Om jämställdhetspolitikens uppdrag och mål är att skapa 
förutsättningar för män (och kvinnor) att påverka sin livssituation (Regeringen 2012) måste 
det finnas kunskap om strukturella hinder för att uppnå detta (jmf. Robertsson, 2003). Arbetet 
för jämställdhet behöver fokusera på att visa på de fördelar båda könen kan vinna av att arbeta 
bort traditionella könsmönster. Det måste finnas förutsättningar för män att vilja sträva efter 
jämställdhet.  
 
Hammer och Goods (2010) idé om att män själva måste se över sina ideal för att sedan bygga 
upp dem på nytt är en intressant tanke. Samtalsbehandling inriktad på män samt kunskap om 
mäns förutsättningar är en utgångspunkt för att män ska känna sig förstådda i kontakten med 
socialarbetare. Att arbeta med mansrollen bör även ske i skolor, på ungdomsmottagningar och 
i föräldragrupper. Socialt arbete är i många fall reglerat av staten och ska därmed verka för ett 
jämställt samhälle, socialarbetare bör därför ha kunskap om hur strukturer påverkar könen, 
samt ha möjligheter att hjälpa män (och kvinnor) forma egna ideal. 
 
Studiens syfte och dess frågeställningar anser vi ha blivit besvarade, vi har undersökt hur 
några unga män kan konstruera maskulinitet och hur detta kan kopplas till dels mäns 
individuella valmöjligheter samt till jämställdhetsarbete. Studiens resultat påminner om den 
tidigare forskning vi presenterat i uppsatsen, vi har gjort en så kallad ”temperaturmätning” 
kring unga mäns tankar och livserfarenheter och kan kontsatsera att de dagens manliga ideal, 
trots stora satsningar på jämställdhetsarbete, liknar dem som presenterades för mer än 25 år 
sedan. 
 
 
Metod- och teoridiskussion 
 
Användandet av individuella intervjuer i studien hade möjligtvis fått mer mångsidiga och 
fördjupade svar. Gruppintervjuer kan göra det svårt för varje individ att framhäva sig själv, 
sina åsikter och känslor. (Billinger, 2005) Vår upplevelse är dock att männen vi intervjuat har 
kunnat svara öppet och ärligt och att det under intervjuerna rått ett tillåtande klimat, både 
mellan männen och mellan männen och oss som forskare. Hur vår roll som kvinnor har 
påverkat resultatet kan vi inte med säkerhet veta. En enskild intervju hade kunnat resultera i 
en ojämn fördelning då männen enskilt hade fått möta oss två kvinnliga forskare. Vår 
uppfattning är att det kan ha varit behjälpligt för männen att vara i grupp och tillsammans 
beskriva deras livsvärldar. En idé hade kunnat vara att komplettera gruppintervjuer med 
enskilda intervjuer. 
 
Studien har utförts med kvalitativ metod då syftet med studien varit att fördjupa oss i några 
mäns livsvärldar. En annan metod, exempelvis kvantitativ forskningsmetod hade kunnat 
resultera i större möjligheter att generalisera resultatet, och att då kunna säga något om den 
hegemoniska maskulinitetens eventuella existens i det svenska samhället. (Kvale & 
Brinkmann, 2009) Männen har varit relativt nära varandra i ålder och bakgrund, vid en större 
spridning hade eventuellt flera alternativa maskuliniteter kunnat upptäckas. (jmf. Nordberg, 
2001).  
 
De utförda vinjetterna fungerade inte som ämnat vilket resulterade i att vi gick över till att 
utföra semistrukturerade intervjuer i grupp. Vinjetterna hade kunnat förbättrats för  
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möjligheten att faktiskt utföra fokusgruppsintervjuer, men med anledning av att stödfrågorna i 
den första intervjun gav ett stort och användbart material, fortsatte vi med dessa. 
 
De teoretiska utgångspunkterna har gjort att studiens empiri har setts med konstruktivistiska 
och genusteoretiska ”glasögon”. Vid fokus på utvecklingspsykologiska - eller biologiska 
teorier hade andra aspekter kunnat fångas. 
 
 
Förslag till vidare forskning 
 
De män vi intervjuat för denna studie förklarar att de blivit uppfostrade på ett sätt som skiljer 
sig från kvinnor, är detta något som skulle kunna upptäckas i intervjuer med barn? En 
jämförelsestudie mellan pojkar och flickor skulle kunna belysa detta, att undersöka om det 
finns strukturer som skapas redan vid barnsben. 
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