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Ett socialt Dream Team 

En studie om manlig identitet och meningsskapande i Stockholm 

Konstsim Herr 

Alexandra Rutz 

Abstract 

Stockholm Konstsim Herr har tills nyligen varit det enda manliga konstsimlag i Sverige. Och är ett av 

få i världen. I April 2011 vann de sitt andra guld i rad i tävlingen Men’s Cup, den enda tävlingen för 

manliga konstsimlag. Jag har i den här uppsatsen velat undersöka hur och i vilken mån deltagarna i 

laget upplever konstsimmet som meningsskapande och hur de konstruerar, gestaltar och skapar en 

manlig identitet i och genom konstsimmet. Jag har gått till väga så att jag har gjort några intervjuer 

och deltagande observationer, och i kombination med utvald teori byggt min analys på det. 

Nyckelord 

Centrala begrepp är maskulinitet, meningsskapande, identitet, hegemoni och tabu. 
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1.    INLEDNING 

Forskaren Elaine Morgan: Om vi får tro Första Moseboken började Vår Herre med att skapa mannen. 

Kvinnan kom till efteråt, för att hjälpa och förlusta honom. I nära tvåtusen år har skapelseberättelsen åberopats 

som bevis för att mannen är förmer än kvinnan, och att det därför är kvinnan som bör underkasta sig. Kvinnan 

skapades visserligen till mannens avbild, men hon var ett måndagsexemplar med diverse fabrikationsfel, som Vår 

Herre egentligen borde vara rätt besviken över.1 

Mot bakgrund av detta lite humoristiska och ironiserande inledande citat till boken Kvinnans 

nedkomst tänker jag att uppfattningen om den västerländska mannen som privilegierad, fram till 

rätt nyligen varit närmast internaliserad i männens självuppfattning, i männens självaste vara. Det 

är en uppfattning som till viss del har raserats av kvinnornas intåg, ifrågasättande och hävdelser 

på männens arenor. Feminismen har sedan några decennier skakat om en tidigare given ordning, 

och till följd av det är det inte så märkligt att män av idag funderar och reflekterar över sin 

situation, skriver om den eller att de helt enkelt gör något.  

Klart är i alla fall att manlighet och mansrollen undersöks i en tid då mans- och kvinnoroller 

förändrats, förflyttats och närmat sig varandra vad gäller yrken, familjesysslor och egenskaper. 

Samtidigt som såväl könsmässiga gränser som kulturella, etniska, klassmässiga ramar ruckats på 

och förflyttats idag, finns det ett starkt behov bland människor och män att känna tillhörighet.   

Som ett tidstypiskt symptom på männens självreflektion dyker titlar upp som Män i baddräkt, 

Riktiga män, Män som simmar, Nakna män och Den onödige mannen. Dessa är alla rubriker på allt ifrån 

en konstavhandling till en teaterföreställning som på olika sätt och från olika håll undersöker 

manlighet. Det är både män och kvinnor som undersöker olika aspekter av manlighet. De män 

jag undersöker i uppsatsen är de män som simmar - Stockholm Konstsim Herr. Män som har 

skapat ett projekt att bygga kring, ett eget rum i tillvaron, en liten oas där de simmar, skapar 

mönster i vattnet och upplever en stark gemenskap. Här möts humor och allvar, lekfullhet och 

hårt arbete, vilket gör det möjligt för dem att utanför denna oas vinna Guldmedaljer och 

uppträda på festivaler med samma patos som rockstars. 

Några månader innan jag skulle börja arbetet med min kandidatuppsats såg jag en film som heter 

Män som simmar - konsten att fylla 40. Filmen lämnade mig med en glad känsla i kroppen, och jag 

upplevde filmen som varm och full av humor. När det senare var dags för mig att bestämma ett 

                                                             
1 Morgan, Elaine Kvinnans nedkomst 1972 s.7 
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ämne för uppsatsen gav filmen inspiration, kom jag att tänka på den och de människor den 

handlade om. Jag kontaktade dem och frågade om jag fick skriva om dem.  

 

1.1      Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur manlig identitet konstrueras och gestaltas av denna grupp män 

som utövar konstsim. Jag vill få syn på hur de gör och hur de talar kring konstsimmet, hur manlig 

identitet hanteras och upprätthålls i en i övrigt kvinnlig sport. Jag är också intresserad av vad 

konstsimmet betyder för deltagarna i Stockholm Konstsim Herr, hur det kommer till uttryck och 

i vad mån det är ett livsprojekt. Detta intresse formulerar sig i frågor som; Är det gemenskapen 

som är viktigast? Hur gick det till när det övergick från att vara ett roligt sätt att umgås till verkligt 

allvar? Vad har konstsimmet för betydelse i deras vardag? Hur förhåller de sig till dominerande 

bilder och föreställningar av mannen?  

 

1.2 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

 

R.W. Connell diskuterar i sin bok Maskuliniteter hur maskulinitet skapas och etableras, hur 

förändringar sker och hur man hanterar dessa. Med utgångspunkt i Connells maskulinitetsteori 

kommer jag att undersöka hur maskulinitet skapas, manifesteras och utmärker sig i deltagarnas 

utövande av konstsim, och i gemenskapen deltagarna emellan. Men också hur de förhåller sig till 

mansbilder eller mansgrupper de inte identifierar sig med. Connell menar att det finns en 

hegemonisk maskulinitet, som är ledande, och att män som inte ingår i den förhåller sig och placerar 

sig på olika sätt i förhållande till den. Begreppet hegemoni hänvisar till den kulturella dynamik som 

gör att en grupp kan hävda och upprätthålla en ledande position i samhället.2 

 

I boken Modernitet och självidentitet - Självet och samhället i den senmoderna epoken behandlar Anthony 

Giddens förhållandet mellan moderniteten och det individuella jaget. Med ett reflexivt projekt 

växer det fram en ”livspolitik” som handlar om självförverkligande. Jag vill i det här arbetet 

försöka illustrera vad träningen och den homosociala gemenskapen betyder för dem, och om 

möjligt urskönja värderingar eller livsfilosofi när det gäller livskvalité, meningsskapande och 

välmående.  

                                                             
2 Connell, R.W. Maskuliniteter 1995 s.101 
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Sarah Ahmed ger i boken Queer Phenomenology - Orientations, objects, others verktyg för att se hur vi 

orienterar oss i världen, hur ”livslinjer” pekar ut vägen för oss och vad som händer när man tar 

andra oväntade vägar. Konstsim är i sig en ovanlig sport och särskilt ovanlig bland män. De vägar 

och linjer Ahmed talar om kan brytas, och ta andra vägar, det är då det blir queer. 

 

För att se konstsimmet som en avgränsad ”ram” lånar jag Lotten Gustafssons teori och begrepp 

ur hennes avhandling Den förtrollade zonen - lekar med tid, rum och identitet under medeltidsveckan på 

Gotland. Bassängen blir en sfär, där det finns utrymme för lekar kring tabun.  

 

Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson har i boken Mansmyter - James Bond, Don Juan, Tarzan och andra 

grabbar bl.a. som ambition att visa hur det råder en relation mellan berättelse och samhälle, och 

också hur ”…berättelsen mytologiserar olika former av manliga förhållningssätt, olika 

manligheter, och tillhandahåller på det sättet ett antal roller för den historiske mannen att ikläda 

sig eller befria sig ifrån.”3 Hos Stockholm Konstsim Herr har både jag som utomstående 

betraktare men även de själva sett och upplevt typiskt manliga drag samtidigt som de helt klart tar 

avstånd från vissa mansbilder. Hur man definierar sin egen manlighet som individ eller grupp kan 

utmärka sig just, som Ambjörnsson säger, i olika förhållningssätt. Han skriver vidare; ”Ett annat 

förhållningssätt som karaktäriserar flera av de gestalter vi här ska lära känna /…/ inriktningen på 

projekt. Mannen låter sig uppslukas av en livsuppgift. Det kan till exempel gälla att av död 

materia skapa liv, som hos Frankenstein, att lära känna alla världens hemligheter, som hos Faust, 

eller få en ö att blomstra som hos Robinson.”4 Inriktningen på projekt är något jag också ser i 

SKs:H i stor grad. Konstsimmet som blev på verkligt allvar för herrarna är ett exempel på detta.  

Centrala begrepp för den här uppsatsen är således maskulinitet, identitet, meningsskapande 

hegemoni, queer, tabu. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Ambjörnsson, Ronny Mansmyter - James Bond, Don Juan, Tarzan och andra grabbar 1999 s.13 

4 a.a. s.13 
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1.3 En estetisk idrott 

 

Konstsim är en idrott som befinner sig i utkanten av ”normen” och i gränslandet mellan sport 

och estetik. Jag tänkte i följande reda ut begreppen sport och idrott för att klargöra vad som menas 

med dem. Enligt Kutte Jönsson, idrotthistoriker och filosof, som har skrivit boken Idrottfilosofiska 

introduktioner är idrott inte bara kultur och politik, utan även en filosofi. Idrotten rymmer 

värderingar, attityder, normer och ideal - vilka i sin tur är sammanvävda i sin kulturella miljö.5 

Jönsson definierar sport som ett samlingsbegrepp för skilda aktiviteter eller praktiker som 

innehåller tävlingsmoment av något slag. En sport behöver vidare inte vara en idrott som är en 

underkategori till sportbegreppet, idrott begränsas till fysiska kroppsövningar, antingen i syfte att 

tävla eller för rekreation/motion. Hur man talar om sport och idrott är förbundet med vilken 

kultur man befinner sig i, och Jönsson ser till exempel dans som en konstform. Då idrott är ett 

kulturfenomen och kulturer inte är statiska, så förändras definitionerna över tid. Han menar att 

de idrottsfilosofiska försöken att svara på frågan ”Vad är idrott/sport?” kan jämföras med 

konstfilosofernas försök att svara på ”Vad är konst”. Problemet med dessa frågor är att de utgår 

från att det skulle existera essentiella villkor, som skulle definiera dess väsen.6 De finns emellertid 

inte och jag menar att det är individuellt, konstsim kan upplevas olika för olika utövare. Det kan 

vara ett roligt sätt att träna på, såväl som något man tränar med stor tävlingsanda, eller som en 

form man tar sig an med några kompisar som blir ett livsprojekt. Det som är intressant i 

resonemanget är att utövandet av idrott kan bli en politisk handling, i den meningen att 

exempelvis män, som ger sig in på en kvinnlig arena, först kan vara en tabuerad handling, så 

småningom blir normaliserad. Vid det här laget finns det ett till herrlag i konstsim, och möjligen 

skulle de inte ha börjat utan inspirationen från den förebild de såg i SKs:H. Inom en snar framtid 

är det kanske lika naturligt med manliga konstsimslag som kvinnliga fotbollslag. I likhet med 

konståkning, gymnastik och backhoppning bedöms konstsim genom poängsättning. För åskådare 

kan det vara en estetisk upplevelse och för utövare ett konstnärligt uttryck.  

 

Konstvetaren Patrik Steorn menar att konst enligt en äldre definition ansågs vara en form av 

andlig idrott. I sin konstvetenskapliga avhandling Nakna män - maskulinitet och kreativitet i svensk 

bildkultur 1900 - 1915 undersöker han maskulina ideal i bilder av mannen inom konst och idrott. 

Och ”…atletkulturen var en arena där män kunde visa omsorg om sitt utseende och sin 

                                                             
5 Jönsson, Kutte Idrottfilosofiska introduktioner 2007 s.10 

6 a.a. s.18-22  
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skönhet.”7 Nya ideal som smärthet och lätthet, men också framträdande muskler, smidighet och 

rörlighet trädde fram. Atleten var också en figur som avbildades i konsten, både i fotografier, 

målningar och skulpturer. Och omvänt var konstnären en slags idrottslig förebild.  

 

1.4 Metod och material 

 

Jag har gjort deltagande observationer för att få en känsla och uppfattning för SKs:H, deras 

gemenskap, hur och vad de gör, hur och vad de pratar om. Vid observationerna har jag fört 

anteckningar antingen på plats eller efteråt. Jag har också gjort tre öppet strukturerade intervjuer, 

som jag spelat in, lyssnat på och skrivit ut.  

 

Övrigt material består av filmen Män som simmar - en film om konstsim och konsten att fylla 40 som 

kom ut 2010 och är regisserad av Dylan Williams, en av deltagarna i SKs:H. Under filmens gång 

får man följa SKs:Hs första simtag med bilder ur den tidiga träningen, det första uppträdandet i 

sjön Hulingen vid Hultsfred - festivalen 2004 och sedan hela vägen till det första guldet i Milano 

2009. Vägen dit kantas av hårt arbete, kriser, värme, humor och en stark gemenskap. Det är en 

fin, kul och varm film, och är inte att förväxlas med filmen Allt flyter, en spelfilm inspirerad av 

SKs:H och regisserad av Måns Herngren och kom ut 2008.  

 

Jag såg utställningen Män i baddräkt8 på Nordiska muséet, och gick också på en visning av 

utställningen. Jag har också i min forskning stött på ett par artiklar som diskuterar kombinationen 

sport och konst, och andra artiklar om män, manlighet och deras självkänsla idag, som bejakas 

och problematiseras på olika sätt.  

 

1.5 Tidigare forskning   

 

Jesper Fundberg undersöker i sin etnologiska avhandling Kom igen Gubbar! - Om pojkfotboll och 

maskuliniter  pojkfotbollen som manlig fostringsmiljö och problematiserar relationerna mellan 

pojkfotboll och maskuliniteter. Han intresserar sig också för frågor kring relationen kropp och 

                                                             
7 Steorn, Patrik Nakna män - Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915  2006 s.75 

8 Utställningen pågick mellan 25/1-11 och 18/9-11 och är baserad på Marianne Larsson’s forskning och bok Män i 
baddräkt 2011 
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samhälle, och hur de speglar varandra.  En annan avhandling som liknar mitt ämne, och som 

Fundberg hänvisar till, är Tore Brännbergs Bakom kulisserna - en socialpsykologisk studie av en förening. 

I denna forskning ”lever” han med männen han studerar. Han studerar det sociala livet männen 

emellan och hur det sociala umgänget gestaltar sig. Även denna forskning handlar alltså också om 

yngre män, än min.  

 

Etnologen Marianne Larsson har med Män i baddräkt - en kroppslig kulturhistoria forskat om 

badplaggens egenskaper och form, men fokuserar även på ideal om den manliga kroppen, och 

”hur talet om och bilden av badklädda män synliggör olika former av maskulinitet”.9  Som jag 

tidigare nämnde var detta även en utställning på Nordiska Museet i Stockholm under våren 2011. 

 

Patrik Steorn skriver i sin konstvetenskapliga avhandling Nakna män - Maskulinitet och kreativitet i 

svensk bildkultur 1900-1915 om hur idrotten inspirerat konsten och vice versa. 

 

1.6 Reflexivitet och självkritik 

 

Att fältarbeta kan vara allt ifrån att det blir nästan alltför trevligt till att man känner sig som en 

”walraffande ulv i fårakläder”10 som Lotten Gustafsson så träffande beskriver. Jag blev varmt 

mottagen när jag kontaktade SKs:H och beskrev att jag ville skriva en uppsats om dem i etnologi. 

Från min första observation då jag nästan kände ett lyckorus på väg hem, skulle jag senare märka 

av att balansgången mellan närhet och distans till sitt studieobjekt är något man som forskare får 

lära sig medan arbetet har sin gång. Jag hade en förförståelse för konstsim, eftersom jag själv 

nyligen hade börjat träna. Jag hade också en mer eller mindre förförståelse för SKs:H som grupp, 

då jag sett filmen ”Män som simmar”, det var den som gav mig idén om mitt uppsatsämne. När 

jag väl var igång med min studie blommade ämnet ut i alla möjliga förgreningar och aspekter man 

skulle kunna fördjupa sig i. Det var både roligt och lustfyllt, men också frustrerade då 

avgränsningen av ett kandidatuppsatsämne är en viktig del av att komma igång med arbetet, och 

också för uppsatsens form.  

 

 

                                                             
9 Larsson, Marianne Män i baddräkt - en kroppslig kulturhistoria 2001 s.9 

10 Gustafsson, Lotten Den förtrollade zonen - lekar med tid, rum och identitet under medeltidsveckan på Gotland 

2002 s.38 
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Att bli för bekväm och ”hemmastadd” med sitt studieobjekt är något som snarare bromsar 

analysen än utvecklar den. Etnograferna Martyn Hammersley och Paul Atkinson beskriver 

nödvändigheten av att hålla en viss distans: 

 

The comfortable sense of being ‘at home’ is a danger signal. From the perspective of the 

‘marginal’ reflexive ethnographer, there can thus be no question of total commitment, 

‘surrender’, or ‘becoming’. There must always remain some part held back, some social and 

intellectual ‘distance’. For it is in the space created by this distance that the analytic work of the 

ethnographer gets done.11 

 

Som en kvinna som studerar män finns det på sätt och vis en naturlig social distans, som kanske 

också här blir en tillgång. Om man redan förstår sig på sitt studieobjekt helt och hållet så blir det 

inte lika intressant att studera, och syftet förlorar sin mening. Jag har i viss mening fått prova 

rollen som forskare i det här arbetet. Jag har gjort tre intervjuer, vilket kan låta som få, men då 

varje intervju gav väldigt mycket material som jag gärna vill använda mig av och presentera i 

uppsatsen. Det känns därför som att fler intervjuer hade gett för mycket material inom ramen för 

den här uppsatsen. Vid sidan av intervjuerna har jag i det övriga fältarbetet också småpratat med 

flera av de andra deltagarna. 

  

1.7      Disposition 

I kapitel 2 ger jag en kort bakgrund till konstsim och SKs:H, och sedan kommer ett avsnitt där 

mina informanter berättar hur och varför de började med konstsim. I kapitel 3 kommer jag 

behandla maskulinitet, och i kapitel 4 identitet och meningsskapande. Kapitel 5 är avslutande 

diskussion och förslag på fortsatt forskning som följs åt av kap 6 med litteratur och källor.  

                                                             
11 Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul Ethnography - Principles in practice 2007 s.90 
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2 BAKGRUND 

I det här kapitlet presenterar jag dels en historisk bakgrund till hur konstsim som sport 

utvecklades och uppkom. Jag kommer också berätta hur SKs:H startade sin verksamhet, hur allt 

utvecklades från idé till ett verkligt projekt.   

 

2.1 Konstsimhistorik 

Idag är konstsim en sport som i huvudsak praktiseras av kvinnor. Men i början av 1800-talet då 

det började med en slags vattenunderhållning, så var det män som stod bakom dessa mönster och 

ornament. 1891 arrangerades en tävling för det som då kallades ”vattenbalett” i Berlin, en tävling 

för män. De första kvinnliga utövarna av det som kom att kallas konstsim är dels Anette 

Kellerman som uppträdde i en vattentank i New York 1907, och Katherine ”Kay” Curtis som 

grundade en vattenbalett, och ”Modern Mermaids”. Det brukar även hävdas att konstsim har sina 

rötter i säkerhetskurserna vid Royal Life Saving Society, och semaforeringssystemet. Genom 

vattenpolospelaren och dykaren Margaret “Peg” Seller utvecklade en grupp kanadensiska kvinnor 

på 1920-talet en “ornamental swimming”. Det hölls också en tävling med denna gren i Montreal 

där Margaret Seller vann 1925. Sporten växte framför allt i USA, och även fast män deltog till en 

början i bl.a. parprogram, så kom idrotten senare att utvecklas till en renodlad kvinnoidrott. Den 

växte internationellt, och konstsim var en uppvisningsgren vid Pan American Games i Buenos 

Aires 1951, och var en olympisk uppvisningsgren i Helsingfors 1954. VM i simning invigdes med 

konstsim i Belgrad 1973. Konstsimsporten blev en officiell gren i samband med olympiaden i Los 

Angeles 1984, även då som en renodlad kvinnogren. Numer finns konstsimtävlingar i OS med 

par- och lagprogram enbart för kvinnor och män får inte delta.12 Sedan 2005 finns Men’s Cup, ett 

”inofficiellt VM” i konstsim enbart för män.  

Idag kan de som är sugna på att träna konstsim gå in på simklubbens Neptuns hemsida och läsa 

om sporten och vad som krävs för att bli en av de bästa. Det krävs en mångsidig träning utöver 

själva konstsimsträningen, som t.ex. simpass, figurträning, musikträning, balett, gymnastik, 

styrketräning och teknikträning. Alltså är det till ens fördel om man har erfarenhet av t.ex. dans, 

simning eller gymnastik. För att bli bra krävs bl.a. spänst, vighet, balans och styrka.13  

                                                             
12 www.sksh.se under ”Historik” 

13 www.skneptun.se  

http://www.sksh.se/
http://www.skneptun.se/
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2.2 Stockholm Konstsim Herr Historik 

Stockholm Konstsim Herr grundades 2003. När de började var de alla över 30 år och anpassade 

träningen efter deras varierande fysiska förmåga. De har både i mina intervjuer och på sin 

hemsida varit noga med att påpeka att de inte gör anspråk på att utöva det som kallas konstsim 

idag. De simmar i lagformationer mer horisontellt än vertikalt. Deras variant kräver alltså inte 

samma vighet och styrka som vanlig konstsim men förutsätter ändå en välutvecklad 

koordinationsförmåga och långsiktig träning.14   

Stockholm Konstsim Herr består idag av en vänkrets, en brokig skara män som yrkesmässigt är 

allt ifrån sadelmakare, arkivarie till lärare. Deltagarna heter; Dylan, Jonas, Pontus, Tony, Henrik, 

Marc, Pompe, Lennart, Rickard, Lars, Martin, Sam och Laine. Från början var det Jane 

Magnusson som tränade SKs:H, men sedan några år tillbaka är Katalin Bachry deras tränare som 

även är huvudtränare i konstsim på Simklubben Neptun.  

 

2.3 Från idé till allvar - ett projekt tar sin början 

Mina tre intervjuinformanter Sam, Jonas och Lennart har gett mig en bild av hur konstsimmet 

började. I och med att alla inte kände varandra från början så varierar också deras personliga 

berättelser om hur det började.  

Lennart berättade för mig om tankarna kring olika sätt att umgås med sina vänner. Det började 

kännas “slentrianmässigt” att dricka bärs en gång i veckan, att spela innebandy var det inte tal om 

och det fanns en längtan av att göra någonting kul och utmanande. Han berättar också att de 

insåg rätt snabbt, att skulle de bara gått in i det som en “skojig tokig pryl” så hade de tröttnat 

efter tre-fyra gånger. Så de började tidigt med att sätta upp stadgar. “Vi tänkte att om vi inte gör 

det ordentligt så kommer det bara bli trams”.  

När jag frågade Jonas hur det började, svarade han “Ja, precis det här är ju en såndär historia som 

dragits ett antal gånger, jag tror nästan vi har börjat ändra den lite själva för att vi är så less själva, 

på den som historia.” Jag tror dock att han gav mig en version som stämmer väl med 

verkligheten. Han berättade för mig att de hade börjat leka med tanken att starta ett herr 

                                                             
14 www.sksh.se under ”Om SKs:H” 
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konstsimlag. “Hur skulle folk reagera, hur skulle vi reagera, hur skulle det gå?” Jonas berättade att 

det var ganska skämtsamt, inte för att driva med konstsim i sig utan mer med sig själva, att sätta 

sig själv i ett sammanhang där man riskerar att bli ganska utsatt. På en ”dagen efter” frukost i 

samband med en fest på Rickards land, (en av deltagarna i SKs:H) hade några av de blivande 

deltagarna i SKs:H improviserat konstsim på gräsmattan, hoppat över buskar och larvat sig, 

berättar Jonas, men han hade inte varit med då. Ett år senare hade Magnus en fest där Martin, 

Rickard han och Lennart var och även Jane. Där pratade de om det lite mer allvarligt sent på 

kvällen och “Vi funderade på om de skulle gå ned i havet och börja på en gång, men tack och lov 

så gjorde vi inte det för det var nog ganska kallt”. Och de frågade Jane “Du ska väl bli tränare?” 

“Jaja visst det är klart jag ska bli tränare” hade hon svarat. Sedan slog hela tanken rot, och även 

om hälften skrattade bort det lite till en början så drog Lennart och Rickard igång det senare på 

hösten.  

Sam berättar att han hade varit och druckit öl med Henrik, Lennart och Rickard. Det var första 

gången han träffade Lennart, som tillsammans med Rickard berättade om sin idé att bilda en 

konstimsklubb. De spånade kring det, ritade och skrattade och Sam berättar att han kände sig 

väldigt entusiastisk. Ett par månader senare ringde Rickard och frågade vad han hade för adress, 

och ned i brevlådan damp en kallelse till en första stämma. Det var väldigt seriöst med en artikel 

om konstsimmets historia och förslag på stadgar och även ett försetsbrev där det stod att 

Stockholm Konstsim Herr pratar man inte om. Det skulle alltså vara lite hemligt. 

Jonas beskrev det första mötet som väldigt formellt och högtidligt, många hade kostym på sig. 

Skrattet brast aldrig ut, man började inse att det var på riktigt. En stadga var väldigt viktig, 

berättade Jonas med ett skratt i halsen, huruvida man fick vara under 30 år och vara med, de hade 

beslutat att man måste vara över 30 år. “Så det var lite herrklubbsvarning” sa Jonas. Vid det här 

laget visste egentligen ingen om de skulle komma ned i vattnet eller om allt skulle stanna vid det 

restaurangbordet. Jane hade kommit senare och hade med sig idéer om hur man skulle kunna 

simma. Lite molekyler, och rörelser ur örlogsboken och så. Och sen gick de på Debaser, en klubb 

i Stockholm, och drack en massa öl. 
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3         MÄN SOM UTÖVAR KONSTSIM 

I det här kapitlet kommer jag med hjälp av främst R.W. Connells maskulinitetsteori, men även 

övrig teori och utdrag ur intervjuer, undersöka och analysera vad som utmärker deltagarna i 

SKs:H som män i utövandet av konstsim. Jag kommer också se på konstsimutövandet som en 

avgränsad sfär från vardagen som rymmer lek och tabun. Jag intresserar mig för vad det är för 

typiskt manliga drag som dyker upp till ytan, och vad det är som gör att jag, de själva och en 

omgivning kan uppleva dessa som typiskt manliga drag. Vad är det som utmärker deras manlighet 

på denna kvinnliga arena? Vad är det som är så speciellt med män i grupp? Vad finns det för 

föreställningar om manlighet och maskulinitet? Hur förändras och utvecklas manskulinitet? Som 

det första konstsimlaget bland herrar får vad de gör även en samhällelig och politisk betydelse 

som jag kommer beröra i det här kapitlet.  

Under min första fältobservation deltog jag på en träning, då var det ganska gott om tid till den 

kommande tävlingen, Men’s Cup 4 som skulle äga rum senare under våren i Amsterdam. 

Stämningen var glad, trevlig och lättsam. För att förmedla en bild av hur det kunde gå till på en 

träning kommer nedan en första fältanteckning.  

Blir presenterad, det är Jonas som först presenterar sig innan han går upp i omklädningsrummet. Det är 

jättevarmt och fuktigt i simhallen, till skillnad från Forsgrénska där jag brukar träna. Henrik och Lars 

dyker upp, jag följer dem in till barnbassängen där de börjar sin träning. Katta är där, de andra droppar in en 

efter en. Det är en glad, lekfull stämning. Landträningen börjar de går igenom rörelserna för det program de 

tränar in just nu. Sedan hoppar de i barnbassängen och går igenom allt så gott som det går där. Det finns 

leksaker kvar i bassängen som de skämtsamt kastar på varandra innan de åker ut ur bassängen. Det är 

överhuvudtaget en skojig och vänlig stämning männen emellan samtidigt som de tar träningen på fullt allvar. 

Vi flyttar över till stora bassängen. Det blir en del snack innan träningen där sätter igång. Dylan måste gå 

och flytta sin bil för att någon inte kommer ut p.g.a. hur han har parkerat. Lennart, Henrik och Marc hänger 

vid trampolinerna och pratar. Marc dyker från 3:an och Henrik frågar ”Vad gjorde du för någonting? 

Jämnfota hopp?” på ett skämtsamt sätt. Jag skrattar. Småprat i väntan på Dylan. Det har tydligen skapats 

ett manligt konstsimlag i Skåne – fem konstnärer som tränas av en kvinnlig konstnär. De har en skämtsam 

ironiserande ton över att de är konstnärer. Det var Sam som berättade det. Katta visste inte heller om det. 

Dylan är tillbaka, de hoppar i och går igenom programmet en gång, sedan kommer de till bassängkanten och 

diskuterar vad som kan bli bättre och eventuella problem med Katta. Några stannar i bassängen, några sätter 

sig vid kanten.15  

                                                             
15 Fältanteckningar 10/3-11 
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De tittade nyfiket och uppmärksamt på sin tränare och lyssnade på vad hon hade att säga. Jag fick 

en stark känsla av kamratskapen mellan dem. Den fokuserade träningen varvades med prat om 

vad som hänt, här till exempel när Sam berättade om det nya herr-konstsim laget i Skåne.16 

 

3.1     Lek, tabu och ritual 

När man pratar om konstsim är det lätt att fantasin drar iväg och associationerna förgrenar sig åt 

alla möjliga håll. I min intervju med Lennart konstaterar vi att vattnet som element är skönt att 

vara i, och att de alla trivts i vattnet och med att bada. Vi kom in på hur konstsim uppkom och 

varför just konstsim kan vara så fascinerande.   

        

A - Hade ni några förebilder, visste ni att det startade med män?  

L - Nej, det var en bieffekt av att vi började snacka om det; “Aha det började med män!?” men 

det är ju inge konstigt det gjorde ju all idrott alla såna grejer, jag menar vadå på 1800 - talet fick 

ju kvinnor knappt jobba, om de inte mjölkade kor och räfsade omkring i ...... dynghögar 

A & L (skratt) 

L - Nej men det var ju ganska hårt, det har ju varit ganska hårt, det är väl fortfarande det, men 

då, det hade ju varit konstigare om det hade startats av kvinnor, vilken sport har startats av 

kvinnor? 

A - Nej 

L - Oavsett om kvinnor har hållit på, så att jag tror nog mer att det var så att det, det är 

liksom, som jag tror att förr i tiden var det inte vanligt att kunna simma överhuvudtaget, och 

att överhuvudtaget kunna simma det var nästan, tror jag när folk började lära sig simma och i 

början så var ju vatten användes för sjukgymnastik, och att det fanns nån så här hälsoaspekt 

A - Hälsoaspekt (i kör) 

L - Av att va i vatten och bli ren och allting, och då tror jag när merparten av människorna 

inte kan simma då blir väl all, alla som är i vatten och håller på med grejer blir liksom nånting 

att titta på det blir lite fascinerande, det blir som när de första cyklarna kom och sitter där på 

sina höga cyklar, “Ojojoj!” - allting som är nytt och som de flesta inte kan. Och då tror jag 

också att det blev lite sådär, ja utrymme för att göra lite tricks, i vattnet, lite som med 

skateboard, att först så rullar man den bara fram och det räcker väl ett tag men sen vill folk att 

det händer något mer 

A - Ja 

                                                             
16 Det skulle senare visa sig att de i själva verket inte är konstnärer och inte tränas av en konstnär. 
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L - Och då var det väl och titta på folk som simmar i kapp fortsimning kom ju mycket senare, 

det började ju med att folk gjorde andra saker, dök eller sådär 

A - Ja precis 

L - Då hängde det där ihop med lite cirkus, akrobatiska konster, det är väl som med 

gymnastik, är väl rätt mycket “Kolla vad häftiga saker man kan göra med sin kropp”, det är 

rätt mycket det där och så startar män konstsim, eller då är det några som börjar hålla på och 

gör det till en liten sport. Så apropå frågan så var det nog mer så att det var kul att se att det 

startades av män, men sätter man in det i ett större idé-… eller liksom större sammanhang så 

är det inte så konstigt. 

 

Att det startades av män är inte viktigt, utan mer en rolig tillfällighet. Här nämner också Lennart 

att förr fick kvinnor knappt jobba och inte göra så mycket mer än att ”mjölka kor och räfsa i 

dynghögar”.  Om än hastigt och inte så eftertänksamt uttryckt så visar det på en medvetenhet om 

mannen som privilegierad, det könet som har haft tid, tillåtit sig och haft andra förutsättningar till 

att vara innovativa och hitta på saker. Lennart beskrev det lite som att de återtagit bassängen som 

en lekplats för vuxna. Således har de återtagit ett territorium, bassängen, - en sfär för lek och 

kreativitet om inte evolutionistiskt så i alla fall från barndomen.   

Jonas berättar att de roligaste formationerna kommer de på när de är kvar i bassängen och “larvar 

sig lite”. ”V-allén”, en formation när de är upp och ned i vattnet i rad med benen ovan 

vattenytan, isär, var någon slags förlossningssituation som illustrerades när Henrik och Jonas 

hade varit kvar och lekt någon gång, och det var inte så vackert när en gjorde det, men när tio 

karlar gjorde det i rad blev det ganska snyggt. ”Loopen” hette från början “loopen Lennart” då 

det var han som ville göra den. ”Blomman” är bara så vacker som den är och har inget annat 

namn heller. “Tyska benet” är att de helt enkelt ligger med benet rakt upp i luften, och den kan 

också heta “Bayerska benet” beroende på vilken grad av höjning benet har. Sen finns “sura 

vaktmästaren”. Den är väldigt tydlig som bild och Jonas berättar för mig att den är baserad på de 

där sim-linorna som kan ligga vid bassängkanten på land, och vara ett irritationsmoment för 

vaktmästaren. Han tänker sig en sur badvaktmästare som liksom “Va fan, de här linorna ska inte 

ligga här” och så trycker han till dem så att den sakta ramlar ner i vattnet; “bababababam” 

illustrerar Jonas. Gruppen illustrerar det hela med att de ligger ner vid bassängkanten i rad, tar sen 

en slags “på era platser” ställning och trillar en efter en ned i vattnet. Jonas konstaterar att det är 

en väldigt o-konstsimmig formation.  
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“Kristi brud” kom i samband med Knutby-morden, den där pastorn, det var ju hon Kristi 

brud som… va någon kvinna där som …och det att det heter Kristi brud det är för att vi 

ligger liksom alla ligger i kors med bena isär och det är därför det heter Kristi brud så att (skratt). 

 

Jonas beskriver konstsimmet för dem som en ”jungfrulig mark” då de började, eftersom det inte 

fanns några regler, och eftersom de var över 30 år med den fysik som hör till så fick de hitta på 

något som funkade.  

Lotten Gustafsson diskuterar i sin avhandling ”Den förtrollade zonen - lekar med tid, rum och identitet 

under medeltidsveckan på Gotland” (2002) ritual, performans och lek. Liminalitet är ett begrepp som 

innebär att vardagliga regler och roller kan åsidosättas och leken får möjlighet att ta plats.17 Leken 

bär också fröer till förändring, då den sätter det som tas för givet i gungning. Även uppenbara 

motsägelser kan samexistera i en lekram. Gustafsson ser leken som en frizon där det också finns 

utrymme för det kontroversiella och tabuerade. Det som förenar lek med ritual är att man träder 

in i en tillfälligt existerande aktivitetssfär, en sfär som utspelas inom bestämda gränser i tid och 

rum.18 Bassängen, omklädningsrummet och simhallen blir här denna aktivitetssfär, en ram för de 

bilder, rörelser och mönster som gestaltas. Namnen på rörelserna har förmodligen framför allt en 

praktisk funktion, för att kunna tala om dem under träningen. Men det blir också ett tillfälle att 

skoja till det och driva med i andra sammanhang allvarliga aspekter och symboler. Som till 

exempel ”Kristi brud” eller en förlossning. Här gestaltas allt från molekylföreningen av heroin, 

Kristi brud, tyska benet, can-can benen till förlossningsstolen. 

I deras sätt att prata om och utöva konstsim anas den här lekfullheten, som får utrymme i detta 

egna rum, separat från arbetsliv och familjeliv. I denna sfär, en frizon från vardagliga regler och 

ordningar kommer en annan del av manligheten fram där en slags ”busig anarki” är tillåten och 

kreativitet, fantasifullhet och lek blir en skapande kanal och ger möjlighet för fria associationer 

och att möjligen bearbeta och hantera händelser från det vardagliga livet, på en personlig eller 

samhällelig nivå. Det som händer i omvärlden blir ett slags material att arbeta med, som man 

också gör i andra konst- och kulturyttringar.   

 

 

                                                             
17  Gustafsson 2002 s.25 

18  a.a. s.26 
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3.2     Framgång, mentalitet och gäng - fetischism 

 

Jonas menar att det var lite ”herrklubbsvarning” med tanke på det formaliserade mötet som allt 

startade med. Det var en himla fart och det fanns ett driv från första början. Redan efter första 

säsongens träning hade SKs:H två uppträdanden. Det första hade man på Hultsfredsfestivalen 

2004. Arrangörerna hade blivit eld och lågor när de ringde och trots ett fullbokat program bokade 

de in SKs:H för ett uppträdande i Hulingen, en sjö invid festavalområdet, där det var ”14 grader i 

vattnet och 10 grader i luften”, och det hade varit ”helt galet, men skitkul”. Några månader 

senare åkte de till Aten i samband med OS, där de organiserade ett eget litet uppträdande vid 

sidan av i en bassäng utanför stan, för att visa att även män kan simma konstsim. Jonas menar att 

åtminstone halva laget är väldigt mycket ”doers” och berättade att han och Henrik brukar relatera 

till en utställning på Kulturhuset för 20 år sedan som hette BONK. 

 

BONK, Bonk Business, den är så himla kul därför att den, de är ett gäng konstnärer, 

ingenjörer, eh musiker, författare som har satt ihop ett låtsasföretag, ett finskt familjeföretag 

som heter BONK Business och som börjar med att dom säljer anjovis i Finland, i norra 

Finland någonstans /…/ och sen så har de byggt upp en hel företagshistoria runt det här, den 

här anjovis näringen, den var ju liksom i slutet på 1800-talet, sen kommer industrialismen och 

då börjar de liksom ändra produkten så det slutar med att dom, på 60-talet så börjar de göra 

något slags mindfulness maskiner “förverkliga dig själv” maskiner. 

 

Jonas berättar engagerat att alltid när de vill utveckla konstsimmet så blir det som en såndär 

BONK-idé, att det kan bli nästan vad som helst i slutändan. Så att även om kärnverksamheten är 

konstsimmet så kan det hela tiden förgrena sig och bli något annat. Det är inte svårt att se hur de 

kan relatera sin verksamhet till BONK. 

Etnologen Alf Arvidsson menar att just genom att man kommer överens om ramar som 

fokuserar vissa aspekter på bekostnad av andra, det är då olika aktiviterer ges status som 

självständiga konstarter. Han skriver: 

Upprättandet av ramar kring konstnärliga uttryck gör också att leken, det nyfikna 

undersökandet och möjligheten att strunta i en inlärd logik, får en möjlighet att existera också 

bland vuxna i en form som är accepterad i samhället.19 

 

                                                             
19 Arvidsson, Alf Etnologi - perspektiv och forskningsfält 2001 s.73 
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Han menar vidare att självständiga konstarter är resultatet av samhälleliga processer, och även om 

idrott inte har samma status som övriga konstarter som dans eller musik, så “finns det talesmän 

som framhäver olika idrotter och särskilda utövare som speciellt konstnärliga och vissa idrotter 

har ‘konstnärligt utförande’ som ett uttalat värde”.20  I och med att SKs:H var de första i Sverige, 

som män som utövar konstsim, så har de varit med att skapa regler och ramar kring exempelvis 

poängsättning vid tävlingar. Och i det här fallet blir det faktum att de som män i en kvinnlig 

idrott blir något värdefullt i sig - något som väcker fascination, nyfikenhet och upplevs som 

intressant. SKs:H har varit med att etablera herr-konstsim som en självständig idrott. De bryter 

ganska aktivt med den dominerande bilden av män som sportar, och skapar på så sätt något nytt. 

Samtidigt som de bryter med denna dominerande bild av manlighet så manifesteras en typisk 

manlighet, en projektinriktad manlighet i Ambjörnssons mening, av att de gör det till sitt, men även 

för ut det i samhället, de är ”doers”, som Jonas beskrev det, och har ett driv som krävs för att 

etablera konstimmet som en ny sport bland män.   

All lek med namn, rörelser och associationer till trots så är konstsimmet något på allvar för 

deltagarna i SKs:H. De vann sitt första Guld redan 2009 på Men’s Cup och har under våren 2011 

vunnit sitt andra guld i rad i tävlingen Men’s Cup i Amsterdam. Hur har de nått denna framgång? 

Det är tydligt att det är kontinuiteten gör det möjligt att bygga och utveckla något som leder till 

framgång. Även om det inte är framgången i sig som är det viktiga, utan snarare gemenskapen 

dem emellan, så har deras sätt att organisera och planera föreningen och tränandet fört 

verksamheten framåt. Maskulinitetsteoretikern R.W. Connell menar att maskulinitet konstitueras 

genom kroppsliga handlingar.  

 

Idrott och sport har blivit den ledande definitionen på maskulinitet inom masskulturen. 

Idrotten visar oavbrutet upp manliga kroppar i rörelse. Omsorgsfullt utformade och noggrant 

övervakade regler får dessa kroppar att uppföra stiliserade strider mot varandra. I dessa strider 

gör en kombination av överlägsen styrka (genom storlek, kondition och lagarbete) och 

överlägsen skicklighet (genom planering, träning och intuition) det möjligt för den ena sidan 

att vinna. Den i idrotten förkroppsligade maskuliniteten inbegriper ett helt mönster av 

utveckling och användningen av kroppen som mer än ett organ. 21 

 

 

 

                                                             
20 a.a. s.74 

21 Connell, R.W. Maskuliniteter 2008 s.94 
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Även om konstsim inte är en konventionell idrott bland män och kanske inte den som Connell 

syftar på här, (och kanske skulle det överraska honom då konstsim inte fanns som etablerad herr-

idrott vid tiden då han lade fram sin maskulinitetsteori) så tycker jag att det här åtminstone delvis 

fångar det centrala i SKs:Hs framgång. Det är många delar som måste fungera för att komma dit 

SKs:H har kommit. I kombination med den mer ”disciplinära” delen som planering, träning, 

organisering, gör kreativiteten och fantasifullheten att det också blir lustfyllt vilket ger något 

tillbaka och en lust att fortsätta. Och om idrott och sport har blivit den ledande definitionen på maskulinitet 

inom masskulturen, - som i citatet ovan, så måste det också innebära att det händer något med 

maskuliniteten, då ett gäng män ger sig in på en kvinnlig arena och skapar framgång. Maskulinitet 

är föränderligt, inom olika tider får olika typer och sidor av maskulinitet lyftas fram och synas. 

Det beror på vad som är aktuellt och på modet, när det gäller den politiska agendan, debatter etc. 

Herr-konstsim inbegriper förmodligen inte en ledande definition på maskulinitet, men står möjligen 

för en ny maskulinitet, som behåller manligheten inom en kvinnlig arena. Det är snarare genom 

just framgången som de kan ses som typiskt manliga och tas på allvar.  

 

Hegemoni hänvisar till den kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda och upprätthålla en 

ledande position i samhället. Hegemonisk maskulinitet är en konfiguration av genuspraktik som 

innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkalets legitimitet. De flesta män 

ingår dock inte i någon slags hegemonisk topp, utan i vad Connell kallar för delaktig maskulinitet. 

Den innebär att man drar fördel av ”patriarkatiska utdelningen”, exempelvis att män oftast har 

högre lön än kvinnor, samtidigt som man kompromissar med kvinnor i det vardagliga livet.22 

Connell för vidare en diskussion om kroppar som egna aktörer, kroppar som vill saker, som i sin 

tur kan splittra den hegemoniska maskuliniteten. Manskroppar som ligger tillsammans i en 

bassäng, som håller i varandra ser jag som en utmaning mot den hegemoniska maskuliniteten.  

 

Det är klart tydligt att SKs:H har en position utanför den hegemoniska maskuliniteten, de bryter 

med den på flera plan. Det tränar en för män ovanlig sport, ruckar ständigt på gränser. Kanske är 

det just det som ger en förändrande kraft som också gör det möjligt för en ny syn på manlighet.  

Lennart beskrev sättet de träffas på, att det rummet de därmed får tillgång till är något sällsamt 

för män. Då vi senare i intervjun kommer in på den homosociala gemenskapen berättar han 

också att andra män de känner har uttryckt sin avundsjuka på dem, att de har ett gäng.  

                                                             
22 a.a. s.115-118 
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Jag tror att män är ganska ofta är intresserade av att va med i gäng (fniss) det finns en liksom 

“gäng-fetischism” bland män liksom från att man är liten och man är ett gäng som stick /…/ 

cyklar till stranden, eller pallar äpplen, eller vad man nu gör. Kvinnor dom är mer liksom, dom 

är mer sådär att dom ska hålla på i par på nå /…/ eller jag menar det finns en annan, tjejer 

kan ju mycket mer ha, behålla liksom kompisar och kontakter långt upp i tiden, däremot så 

finns det ju rätt många män som sitter, när de är i vår ålder som sitter och är helt ensamma 

alltså sådär, förutom, de kanske har jättebra familjeliv och ett jättekul jobb men de har liksom 

inga vänner sådär, därför att det slutar man med på något sätt, och det tror jag en del män kan 

känna en, avund. 

 

Han berättar vidare att journalisten Andres Lokko hade en teori om att män i 40 års-åldern inte 

kan skaffa sig nya vänner, inte för att de förlorat sin sociala förmåga, men för att de hela tiden 

från 20-25 års ålder knuffas in i nya sammanhang där de blir tvungna att umgås med andra män; 

skolan, lumpen, universitet och jobb. Jag tolkar det här som att män inte har svårt att skaffa 

vänner, men att de är vana att göra det i sammanhang där det nästan ”påbjuds”, och inte att det 

handlar om att män söker kontakt med andra, och att det är därför de kan bli ensamma då de inte 

längre kommer in i nya sociala sammanhang. Då man ser det så, blir det tydligt att den här typen 

av umgänge ger en social trygghet i tillvaron. Men män i grupp, och i gäng kan också ha sina 

avigsidor. Jonas talade om en minsta gemensam nämnare, till exempel att det kan bli en 

”lumparmentalitet”, ett visst sätt att tala och vara som är mindre trevlig till exempel i sättet man 

talar om kvinnor.  

 

3.3     Mansbilder, male-bonding och lusten att bilda herr-klubbar 

 

Maskulinitet är ingenting statiskt, utan den konstrueras, demonstreras, och gestaltas. Den är något 

som visas upp, inför kvinnor, och inför andra män. Det finns också en genuspolitik inom 

maskuliniten; relationer mellan olika former av maskuliniter består av allianser, dominans och 

underordning.23 I skapandet av en manlig identitet förhåller sig mannen - närmar sig och tar 

avstånd från olika “mansbilder”, eller “manlighetstyper”. Manlighet och umgänge män emellan är 

något som kan svänga åt olika håll, och kan ha härliga följder, men det kan också svänga åt ett 

annat håll som kan innebära mindre trevliga stämningar. Även om män inte går omkring och 

aktivt tänker på mansbilder, så förhåller de sig på något sätt till dem, troligen ändå. Jonas 

reflektion över lumparmentalitet och Lennarts beskrivning av gäng-fetischism ser jag som väldigt 

                                                             
23 a.a. s.69-71 
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relevant, och att det är just den mentaliteten som kan “odlas” i grupper eller gäng, som ibland kan 

slå åt ett negativt håll.  

 

Den politiska kunskapen om maskulinitet skapas aktivt, genom vad som görs och vad som offras. 

Man hittar den till exempel i polemik, debatter etc. Jag ser här SKs:H som en slags motreaktion 

mot de vedertagna sätt hur (heterosexuella) män bör träna, idrotta och umgås. I en diskussion 

kring den politiska kunskapen om maskulinitet tar Connell upp olika debatter och hur exempelvis 

bögrörelsens insikt att homofobin genomtränger hela vårt samhälle, - men att homosexuella 

också noterat heterosexuella mäns fascination för homosexualitet, och att “Vissa till och med har 

sett homofobin som ett uttryck för ett hemligt begär som fördrivits ur medvetandet och 

förvandlats till hat.”24 SKs:H är en grupp heterosexuella män som varken är homofober eller 

rädda för att bli betraktade som homosexuella, som Sam berättar för mig. Det har antagligen att 

göra med både åldern och en trygghet i dem själva. Men jag tycker det här resonemanget väcker 

tankar och associationer. Dels kan det tyckas “modigt” av män att ge sig in på en traditionellt 

kvinnlig arena, och som nästan en ”naturlig följd” riskera att från något håll anklagas för att vara 

homosexuella.  

 

Maskulinitet och femininitet vilar på relationer och har sin främsta mening i relation till varandra. 

De sociala förändringarna och vad vi intresserar oss för i samhället är bundet till genusrelationer 

och hur de skapas och omskapas i en politisk process.25 “En riktig man”, “naturliga män”, ”den 

djupa maskuliniteten” - var kommer dessa uttryck ifrån och vad betyder dem? Det ligger en 

värdering i dessa uttryck, och de innehåller föreställningar och uppfattningar om vad som är sant 

maskulint. Och dessa förändras också med tiden. Connell menar att bilden av den sanna 

maskuliniteten nästan alltid utgår från mäns kroppar, att den finns inneboende i den manliga 

kroppen. Under 70-talet kom sociobiologin och ville evolutionärt förklara det mänskliga 

samhället. Med Lionel Tigers Men in Groups kom uttrycket “male bonding” som blev allmänt 

bruk. “Tillsammans med våra maskulina gener ärver vi också tendenser till aggression, familjeliv, 

tävlingslusta, politisk makt, hierarki, revirtänkande, promiskuitet och lusten att bilda herrklubbar” 

(min kursiva anm.).26 Att vara man skulle då innebära att man ”automatiskt” har vissa egenskaper 

eller fallenheter. Ronny Ambjörnsson diskuterar i sin bok Mansmyter mannens inriktning på 

                                                             
24 a.a. s.74-75 

25 a.a. s.80-81 

26 a.a. s.84-85 
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projekt, självkontroll och att skapa sig själv. ”Han har också frigjort sig från traditionens tryck och 

har i litteraturen fått företräda nya kunskapsideal, /…/som stått i strid med nedärvda 

föreställningar och uppfattningar. Myternas män bryter mot konventionernas makt, ofta utmanar 

de tabun av olika slag.”27 Jag upplever att det i detta citat finns en betoning på kreativitet och att 

vara innovativ, att stå för utveckling och framåtanda. Det här är intressant då det dels är från 

litteraturen vi matas med värderingar, och föreställningar om vad som är manligt respektive 

kvinnligt. Ur dessa något kontrasterande beskrivningar av manlighet, tycker jag mig kunna hämta 

något som man känner igen hos SKs:H. Precis som Lennart säger är det nog en ganska vanlig 

bild att män har ett ”gäng” vänner man umgås med, medan kvinnor har vänner man träffas i par 

med. Och det här att tendenser ärvs, kanske är orsaken till den minsta gemensamma nämnaren 

som Jonas talar om. Tendenser som möjligen förstärks i en homosocial miljö. Connell kallar den 

begreppsbildning sociobiologerna skapat för ren fiktion. Han menar vidare att styrkan i det 

biologiska perspektivet ligger i metaforerna, kroppen som maskin, som “fungerar” och 

“opererar”.28 Jag skulle också snarare se det så att människan skapar sig själv, snarare än något 

deterministisk evolutionistiskt perspektiv. Men visst finns det en koppling mellan uttryck som 

male-bonding, gängfetischism och lusten att bilda herrklubbar. 

 

Under en observation på en av de sista träningarna innan tävlingen Men’s Cup 4 delar de 

träningstid och bassäng med elit-konstsimmerskorna på Forsgrénska badet. Henrik och Laine 

skojar om sig själva, som grupp.  

 

Henrik; Flytta på er tjejer nu kommer killarna! Henrik säger: ”Vi är en maskin!” Laine fyller i; 

“Välorganiserad!”, och de fyller ömsom i “Väloljad!” ”Välsmord” “Vi bara väller fram!” “Inget kan stoppa 

oss!”29 

 

Skrattet hänger i luften och brister ut, och det här sättet att tala om sig själva visar på en 

självmedvetenhet självförståelse av den här bilden av mannen som “en maskin”, någon som 

väller fram och tar plats med stor kraft. Även om det är med humor och ironi.  

                                                             
27 Ambjörnsson s.14 

28 Connell s.86 

29 Fältanteckningar 17/4-11 
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4       ATT SKAPA MENING OCH IDENTITET 

 

Med stöd i sociologen Anthony Giddens tänkte jag i det här kapitlet behandla identitet och även 

meningsskapande. Identitet och tillhörighet är inte lika självklart i dagens samhälle, där traditionella 

ramar och gränser suddats ut. I denna nya ”gränslösa” värld vi nu lever i blir det möjligen 

viktigare att skapa sig en identitet och upprätta nya ramar. Hur formas en identitet som 

konstsimmare? Med meningsskapande försöker jag beröra vad det är som gör att någonting 

upplevs som betydelsefullt och meningsfullt. Vad jag riktar mitt intresse mot är vad det är som 

gör att dessa män har hållit ihop i snart tio år. När det gäller vad konstsimmet får för betydelse 

för deltagarna i SKs:H i deras vardag så tror jag att både välmående och en känsla av 

meningsfullhet har kommit till följd av konstimmet. Att göra något en längre tid är också i sig 

identitetsskapande, och jag tänker mig att kontinuiteten i träningen skapar en slags trygghet i 

tillvaron. Identitet, meningsskapande och välmående tycks här går hand i hand. Med Sarah 

Ahmed kommer jag även se på hur strävan efter en identitet kan se ut, och hur tingen stärker en 

identitet. Slutligen kommer jag återigen med hjälp av Connell se på hur den manliga kroppen blir 

politisk och hur maskuliniteten förändras, samt beröra begreppet queer. 

 

4.1      Välmående och kontinuitet  

 

Under min första deltagande observation vid ett träningstillfälle på GIH badet, slogs jag av hur 

vitala den här gruppen män såg ut. De hade just börjat sin torrträning, dvs att de går igenom 

rörelserna i programmet på land, innan de hoppar i vattnet. Min andra fältobservation började 

med ett möte som SKs:H hade med en Brittisk filmregissör på restaurangen på Södra station i 

Stockholm.   

 

Min andra observation börjar med att vara med på ett möte på restaurangen i Södra Station, med en engelsk 

filmregissör som kommit för att planera en kommande spelfilm, baserad på dokumentären ”Män som 

simmar”. Jag kommer dit lite senare, och diskussionen är i full gång, men det är också andra som droppar in 

efter mig. Lars frågar mig ”Hur går det med avhandlingen?” och jag förklarar att det bara är en 

kandidatuppsats, och att om det vore en avhandling skulle jag följa dem i flera år.  De går igenom saker och 

frågor kring avtal och så. Regissören berättar vad han älskar med filmen, att den är ”honest, playfull and 

witty”, och jag känner igen den känslan för filmen. Jag, Lennart och Lars pratar lite kring saker och hur det 

började med konstsimmet för dem, de skämtar och spånar om att, nu i samband med filmen, att det ska göras 

en opera, Tv-serie, tecknad serie etc om dem. Med tanke på hur mycket uppmärksamhet de får. Vi 
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promenerar sen till badet, den engelska filmregissören är också med så jag är inte ensam betraktare den här 

gången. Det bisarra i situationen kan bli påtagligt när de ligger i barnbassängen och gör ”tjocka masken”, en 

form där de ligger två och två parallellt i rad så att den gemensamma kroppen bildar en tjock rörlig ”mask”. 

Tony ropar ”Hjääälp” när han åker in bassängkanten för att den helt enkelt egentligen är för liten för den här 

formen de gör. Det är både Katta och de själva, bl.a. Lars, som ger direktiv, och Katta kan till exempel ropa 

”Upp med rumpan, upp med rumpan!” vilket jag väl känner igen från mina egna träningar då det handlar 

om hållningen när man ligger i vattenytan. Eftersom att Lars till stor del gjort programmet så faller det 

naturligt att han ibland tar kommando, ”Lyssna på trummorna nu, då ska ni hoppa!”. Självklart är det en 

lustig syn med ett gäng män i fyrtioårsåldern i en barnbassäng. Att det blir en lekfull stämning faller sig 

ganska naturligt, och det känns nästan så långt ifrån ”herrklubb” man kan komma. Mycket av det som sägs 

handlar om vart någons fot ska va på en annans kropp, eller när Laine plötsligt uppmanar; ”Var inte rädd, 

Jesus sa också; var inte rädd!” I slutet av kvällen konstaterar Katta att den bästa kommentaren den här 

kvällen var när Dylan sa ”Det här är helt normalt!”; vuxna män ligger och flyter i en barnbassäng, och en 

tränare, en etnolog, en Brittisk filmproducent står vid sidan av. Dylans kommentar blev som ett försök att 

korrigera det absurda i situationen.30 

 

 

Det är väldigt intressant och roligt att se och höra deras kommentarer och plötsliga reflektioner 

över det bisarra i situationen. Det finns en självdistans, men också en slags självmedvetenhet sida 

vid sida. Att de skojar om att figurera eller bli porträtterade i olika slags medier visar på en 

öppenhet, att konstsimmet inte behöver vara begränsat inom ramen för ett idrotts- eller sport 

sammanhang utan kan utvecklas till just vad som helst. Det visar också att identiteten som 

konstsimmare är trygg och stabil. Sam berättar om hur allt fick substans, när allt rullade igång.  

 

Alltså det växte fram, ganska fort, ett stort engagemang, hos mig och hos de flesta i det här 

laget. Ganska fort. Vilket jag tror berodde på att vi hade väldigt kul ihop, både i det vi gjorde, 

det var väldigt roligt att lära sig någonting nytt, och det var väldigt roligt att, det bisarra i det 

hela. Och vi hade en väldigt bra personkemi, eller gruppkemi vi hade väldigt kul. Och den här 

kreativa processen som att ta fram ett program var ganska demokratisk och de flesta fick 

komma till tals och vissa var, gjorde det mer än andra och eh.. den administrativa processen 

som jag har varit inblandad i har också varit väldigt rolig och lustfylld och festlig, för att vi 

blandar någonstans eh, djup seriositet med humor, och det är nästan (skratt från oss båda) den 

bästa humorn tycker jag, alltså att ha skoj på allvar. Ehhh. Och eh då blev det så att det tog en 

del tid i anspråk, vi tränade på torsdagkvällar, ett tag tränade vi även på tisdagkvällar. Då var 

jag sambo med en tjej, vi eh det slutade med att hon sa “Nu får du välja konstsimmet eller 

mig” och då sa jag att “Då väljer jag konstsimmet” och så gick jag ut genom dörrn. 

 

                                                             
30 Fältanteckningar 17/3-11  
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Sam säger att blandat med träningarna har de också haft många viktiga möten som kan vara allt 

ifrån att ta en bärs till att ha ett viktigt möte med hela föreningen. Under den här tiden har de 

flesta antingen varit eller blivit småbarnsföräldrar, och de flesta har en partner där hemma och ett 

heltidsjobb.    

 

Konstsimmet är formaliserat så tillvida, att på torsdagar ses vi - punkt. Vi är inte ett grabbgäng 

som bara ses för att hinka bärs.. eller gubbgäng börjar man väl bli kanske.. utan vi har en kärna 

som är våran verksamhet, och kring det, dricker vi öl och träffas utanför osv.  

 

 

Konstsimmet har således funnits där hela tiden, som en fast punkt i tillvaron, oberoende av 

relationer, jobb och övriga delar av livet. I den nutida världen, som socionomen Anthony 

Giddens kallar senmoderniteten, skapas självet reflexivt. Tilliten har en central betydelse då vi 

praktiskt ska engagera oss i ett oändligt virrvarr av möjligheter som präglar dagens samhälle. Vi 

lever i en global värld där gränserna mellan det lokala och globala suddats ut. Att ha en “livsstil” 

har blivit viktigare, ju mer traditionerna förlorat sitt grepp.31 Giddens skriver vidare:  

 

Känslan av personlig meningslöshet, att livet inte har något värdefullt att erbjuda, blir ett 

fundamentalt psykiskt problem i senmoderniteten. Detta fenomen bör förstås mot bakgrund 

av en bortträngning av de moraliska frågor som vardagslivet ger upphov till, men som 

förvägras svar. “Existentiell isolering” är inte så mycket en fråga om att individerna skiljs från 

varandra, utan att det är ett avskiljande från de moraliska resurser som är nödvändiga för ett 

fullvärdigt och tillfredställande liv. Självets reflexiva projekt genererar program för 

förverkligande och behärskande.32 

 

 

En reaktion mot det här är en livspolitik som handlar om självförverkligande på både individuell 

och kollektiv nivå. I det här fallet kan man se på konstsimmet som en del av ett 

självförverkligande, - konstsimmet kan ge mening och möjligen fylla de ”luckor” av känslan av 

meningslöshet som livet kan ge upphov till. Då jag hade för avsikt att belysa hälsoaspekten som en 

del av välmående, frågar jag Sam: ”Men sen måste det betyda mycket också hälsomässigt fysiskt 

och psykiskt tänker jag?” så skrattar Sam och svarar: 

  

                                                             
31 Giddens, Anthony Modernitet och självidentitet - Självet och samhället i den senmoderna epoken, 1997 s. 9-16 

32 a.a. s.17-18 
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Fysiskt försämrar det hälsan, skulle jag vilja säga. För att alla röker och dricker öl. Men har du 

sett alltså, ALLA i det här laget röker när vi ses. Hur vanligt är det att 100 % av människor 

som är över 40 år röker, - det är väldigt ovanligt. 

 

Vi skrattar båda åt detta, och jag har under min studie fått korrigera min bild av männen som 

simmar och den här första - om man så vill - ”idealiserande” bilden av dem som hälsosamma. 

Således började jag fokusera på meningsskapandet snarare än någon allmän “hälsa”.  

 

4.2      Identitet och mening 

 

Jonas menar att konstsimmet blivit väldigt meningsskapande. Efter 30, då livet börjar se ut “som 

det bara gör, år ut och år in”, då man oftast pluggat färdigt, skaffat barn m.m. så har konstsimmet 

blivit som ett “ställföreträdande lekrum”. Att det inte blev innebandy eller korpfotboll beror inte 

bara på att det upplevs som för tråkigt rent innehållsmässigt, men även tråkigt som identitet. 

Konstsimmet går hela tiden att utveckla och de strävar alltid efter att gå utanför ramen, Jonas 

förklarar: “Det finns för många gamla punkare i det här gänget för att bara sköta sig, utan att hitta 

saker som man kan göra med det här konstsimmet utanför bassängen också.” 

 

Då jag frågat Lennart om konstsimmet som menings- och identitetsskapande svarar han att det 

ger en balans i tillvaron. Att plötsligt ha en form, en grej och ett projekt att bygga kring, som inte 

har med vare sig jobb eller familj att göra, utan att det är deras eget lilla projekt, menar han är 

betydelsefullt. Konstsimmet blir ett sammanhang med ett gäng “lekkamrater” där det finns 

utrymme för fantasi och lekfullhet, något som de flesta män med familj och jobb inte har tillgång 

till. Lennart föreställer sig hur den vanliga “livsvägen” för män i hans ålder annars utvecklar sig, 

(med lätt ironiserande ton);  

 

Ja, vi börjar ses liksom några gånger per termin och dricker lite öl, och sen så ses man nångång 

om året och sen ses man ibland när det är 50-års fest och så är det alltid liksom ba’ relaterat till 

typ, fest eller alkohol eller amen liksom nånting sånt.   

 

 

Vidare beskriver Lennart det som att det nu finns “Många gränssnitt i tillvaron där man annars 

kanske hade suttit med färre, och jag tror ju fler sådana ytor man har desto rikare blir livet.” 
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Med SKs:H i bakhuvudet så dyker Rickards konstaterande i filmen upp, att SKs:H är “…en 

protest mot livets meningslöshet”. Man skulle kunna se det som att deras reflexiva projekt blev 

konstsimmet, eller att konstimmet blev svaret på frågan om livets mening. 

 

Anthony Giddens skriver:  

 

Att kreativt engagera sig i andra och i objektvärlden är utan tvivel en fundamental del av den 

psykiska tillfredställelsen och upptäckten av “moralisk mening”. Vi behöver inte ta vår tillflykt 

till någon mystisk filosofisk antropologi för att inse att upplevelsen av kreativitet som ett 

rutinfenomen utgör ett grundläggande stöd för känslan av självaktning och därmed psykisk 

hälsa.33  

 

 

Spåren av en ungdomlig ”punkar/rock” - identitet lever kanske kvar, sådant som att röka och 

dricka öl hör en typ av ung manlighet till, men trots cigaretterna och ölen som går åt i samband 

med träningen så tror jag att välmående är en följd av konstimmet. Men kanske blir det ett sätt att 

befästa en manlig identitet i utövandet av en kvinnlig sport. Och då denna ungdomliga identitet 

tillkännager sig är det också i den vitala lusten att utveckla konstsimmet.  

 

Kontinuiteten i att träffa varandra och träna en gång i veckan ger en viss trygghet i tillvaron och 

“stadga”, som Sam uttrycker det.   

 

Allting i livet är skört allting i livet kan ta slut när som helst, vare sig det handlar om en, alltså 

man kan gå ut på gatan och bli överkörd, eller en relation kan ta slut, eller man kan få sparken 

från sitt jobb, eller såna här saker som människor identifierar sig mycket med, eh ett 

parförhållande eller en yrkesroll eller något sånt, eller en fritidssysselsättning, allting kan ta slut 

eller man kan göra slut med allting i princip. Eh och det kostar på att vara i mycket energi, att 

ha ett visst jobb som kräver ett visst mått av engagemang, en relation är inte en dans på rosor 

hela tiden och det här laget är, har varit skitmycket jobb, för vissa av oss. Eller alla har lagt ner, 

investerat väldigt mycket tid i det, vissa har gjort det ännu mer liksom. Och det har inte bara 

varit hurra, och festligt, festligt, utan det har varit mycket jobb, och konflikter och missmod, 

att man inte känner för det eller, men ändå så har alla fortsatt och alla tar, mer eller mindre sitt 

ansvar, eller sitt delansvar, och däri ligger det meningsskapande tror jag, att vi hjälps åt och att 

summan av det hela blir större än detaljerna.  

 

 

                                                             
33 a.a. s.54 
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Utöver den kroppsliga hälsan, ser jag meningsskapandet - här genom konstsimningen som en viktig 

aspekt av hälsa och välmående. Den manlighet som visas upp är visserligen en sådan som gillar 

att röka och dricka, men också en kreativ och projektinriktad manlighet som inte nöjer sig med 

att sjunka in i ett slags vardagligt vanemässigt lunk. De känner sig inte hemma i en ”ointressant” 

identitet som en medelålders man som spelar innebandy då och då. Jag tror att de här männen 

gärna vill vara lite intressanta, bryta mot normen och förverkliga sig själva genom att hålla på 

med, i det här fallet konstsim, där de får utlopp för en kreativitet, fantasi och musikalitet.   

  

Sarah Ahmed för en diskussion om hur vi inom fenomenologin kan fråga oss vilka sorts objekt 

kroppar dras till. Hon analyserar hur kroppar tenderar att orientera sig mot vissa objekt mer än 

andra.  

 

Including not only physical objects (the different kinds of tables) but also objects of thought, 

feeling, and judgment, as well as objects in the sense of aims, aspirations, and objectives. I 

might “orientate” myself around my writing, for instance, not simply as a certain kind of work 

(although it is that, and it requires certain objects for it to be possible), but also as a goal: 

writing becomes something that I aspire to, even as an identity (becoming a writer).34 

 

 

Resonemanget är väldigt intressant, när man tänker på vilka människor (objekt) man dras till. 

Oftast dras man till andra som man har något gemensamt med, som man delar visioner, 

värderingar eller mål med. Även om alla deltagare i SKs:H inte kände varandra till en början så 

har de flesta sysslat med musik på något sätt, de har ett gemensamt punk-ursprung och strävar 

efter att ha ett rikt och meningsfullt liv.  

 

Objekt är här också ting, och de som blir nödvändiga för konstsimmarna är, badbyxor, badmössa, 

simglasögon och näsklämma.  Dessa objekt blir nödvändiga för själva utförandet av konstsim, de 

är också attribut som utomstående känner igen, kopplat till simning. Vi identifierarar på så sätt 

dessa ting med simning. Attributen i sig kan stärka dem emellan som grupp, och konstsimmare. 

Det är alltså inte bara vad de gör utan även dessa nödvändiga ting, attribut, objekt som stärker 

identiteten som konstsimmare. Ahmed presenterar också ett begrepp genom Heidegger 

”equipmentality”35 som handlar om att saker eller objekt har en ”in-order-to” struktur. Badbyxor, 

                                                             
34 Ahmed, Sara Queerphenomenology - Orientations, Objects, Others 2006 s.56 

35 a.a. s.46 
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badmössa, simglasögon och näsklämma är attribut man kopplar till både simning och konstsim, 

och de är också högst nödvändiga för konstsimmet. Att de sedan tar konstsimmet ett steg längre, 

och t.ex. uppträder på musikfestivaler, porträtterats i dokumentärfilm etc. ser jag som en strävan 

efter något mer. Att göra dessa saker visar på en strävan att synas, visa upp, dela med sig av 

fenomenet Stockholm Konstsim Herr. På något sätt attraheras de kanske av rampljuset ändå, något 

som bekräftas av att Laines konstaterande om den häftiga känsla det gav att uppträda inför 

tiotusen personer på Popaganda-festivalen i Stockholm. 

 

De använder sina kroppar för att skapa en bild, ett program med mönster till musik, vilket i sig 

blir en fulländad estetisk upplevelse att titta på. Bassängen och simhallen är ett rum som de kliver 

in i, och som blir en ram för lek, träning och allvar. Efternamnet på baksidan av badbyxorna, 

alltså rumpan, blir ett något komiskt sätt att visa att det här är en sport bland andra. Och det är 

också ett sätt att stärka denna strävan efter att bli tagna på allvar, dels inom idrotten i stort, dels 

den egna identiteten som idrottsman.  

 

4.3     En ny maskulin identitet 

 

Connell betonar genom sin teori att maskulinitet är något som uppkommer vid särskilda tider och 

platser, och alltid är föremål för förändring.36 Det finns ett ökat behov av maskulina idealbilder, 

när religionen förlorat sin legitimitet. Vid sidan av den hegemoniska maskuliniteten uppkommer 

alternativ, om den homosexuella maskuliniten har varit huvudalternativet så finns det fler 

avarter.37 Genom något som Connell kallar en utvägspolitik är det möjligt för heterosexuella män 

att motsätta sig patriarkatet, och att finna vägar bort från den värld som består av hegemonisk 

och delaktig maskulinitet. Som Giddens antyder menar även Connell att social handling är 

kreativ.38 Genom genusöverträdelser tar män avstånd från en skillnadssymbolism, d.v.s. en 

motsättning mellan femininitet och maskulinitet.39 Genus är en struktur baserad på sociala 

relationer, och är därmed öppen för reformer. Från början handlade det mest om kvinnofrågor, 

men innefattar idag som bekant i lika stor grad maskulinitetsfrågor.40 

                                                             
36 Connell s.197 

37 a.a. s.223-224 

38 a.a. s.227 

39 a.a. s.230 

40 a.a. s.233 
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Social rättvisa i genusrelationerna innebär inte något krav på likformighet. Connell föreslår vidare 

att det är genom en avgenusifiering, - ett försök att demontera den hegemoniska maskuliniteten, 

som en rättighetsbaserad social rättvisepolitik kan uppnås, eftersom mönster av 

skillnad/dominans är så djupt rotat i kulturen. Då den hegemoniska maskuliniteten även 

manifesteras i kroppsreflekterande praktiker måste dessa förändras för att en social rättvisepolitik 

ska vara möjlig. Connell föreslår ett återförkroppsligande, att man söker annorlunda vägar att 

använda, känna med och visa upp manliga kroppar.41 På så sätt blir deras kroppar politiska. 

Maskulinitet förändras inte bara i och genom genuspolitiken, utan i situationer som uppkommer 

och genom vad män gör tillsammans. Connell ser att de bästa möjligheterna för en 

maskulinitetspolitik finns i skärningspunkten mellan genus och andra strukturer. Connell hänvisar 

till exempel till situationer där män strävar efter solidaritet mellan män, men att det inte behöver 

ha en direkt koppling till maskulinitet.42 Det deltagarna i SKs:H gör är en slags genusöverträdande 

praktik, som på sätt och vis bidrar till att förminska motsättningen manligt/kvinnligt, som 

Connell ovan talar om, i och med att de visar att konstsim inte är en sport förbehållen kvinnor.  

 

Att utöva figurativ konstsim innebär att ligga i vattnet och med hjälp av varandras kroppar skapa 

rörelsemönster, det kräver ett nära samarbete där de är nära varandra, håller och drar i varandra. 

Lennart beskrev detta som något som till en början kunde ta emot lite, hos några. ”Att ha någons 

fot i ansiktet är inte så trevligt”. Men de som behövde komma över detta har gjort det, i alla fall 

tillräckligt. Ja, både utifrån sett och inifrån kan det nog minst sagt upplevas lite ”wonky” att ha 

någons fot i ansiktet. Ahmed sätter ord på det som kan uppfattas som queer, i motsats till vad 

människor uppfattar som ”straight” eller för att använda ett vanligare ord, ”normalt”.  

 

In being straight, for example, one’s desire follows a straight line, which is presumed to lead 

toward the “other sex”, as if that is the “point” of the line. The queer orientation might not 

simply be directed toward the “same sex”, but would be seen as not following the straight 

line.43 

 

                                                             
41 a.a. s.236-238 

42 a.a. s.242 

43 Ahmed s.70 
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Begreppet queer går alltså att applicera på andra områden än sexuell dragning. Precis som en 

”queer orientation” inte behöver handla om att dras till samma kön, behöver det heller inte ha 

med sexualitet att göra, som i det här fallet. En grupp män som ligger i en bassäng, håller och drar 

i varandra för att skapa mönster och närmast organiska formationer kan uppenbarligen uppfattas 

som queer, eller ”wonky”, för omgivningen och betraktare utifrån. Deltagarna i de flesta andra 

manliga konstsimlag i världen är de facto homosexuella, när SKs:H för några år sedan var i Italien 

för Men’s cup och besökte en radiostation förvånades intervjuaren och närmast ifrågasatte att det 

inte var det, varpå Rickard svarade att alla sporter är till för både män och kvinnor. Även om man 

kan ifrågasätta hur jämställt Sverige är, så ses Sverige som ett föregångsland i omvärlden när det 

gäller jämställdhetsfrågor, och kanske är fenomenet Stockholm Konstsim Herr en spegling av detta 

faktum. Jag ser Stockholm Konstsim Herr som ett exempel på en manlighet som varken är rädda 

eller ängsliga för hur de uppfattas. De har hållit på i snart tio år, och nu har ett till herr lag i 

konstsim börjat träna i Sverige.  

För att placera SKs:H på den ”maskulinitets-karta” som Connell tecknar, så ser jag SKs:H i en 

marginaliserad utkant, en maskulinitet som är delaktig, men som rör sig mot något nytt, en ny 

omgestaltad maskulinitet i en slags utvägspolitik där de indirekt ifrågasätter och motsätter sig en 

uppdelning mellan manligt och kvinnligt (maskulint och feminint). Mitt i denna motsexistiska 

politik kan de agera typiskt ”grabbigt” och uppvisa ”typiskt manliga drag”. En grabbighet som 

kanske också blir ett komplement, eller en försäkran om att de trots allt är män (manliga) även 

om de sysslar med denna traditionellt feminina, kvinnliga idrott.  

Genom att visa upp sina kroppar på en kvinnlig arena begår de en genusöverträdelse. Med Ahmeds 

terminologi skulle man kunna se grabbigheten som en straight reading som rättar till det vi skulle 

kunna uppfatta som queer, eller ”off line”, med män som utövar konstsim. På så sätt blir 

grabbigheten ett sätt som rätar ut det som blivit snett.44  

 

 

 

                                                             
44 a.a. s 71-72 
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5          AVSLUTANDE DISKUSSION 

5.1         Diskussion 

I den här uppsatsen har jag diskuterat maskulinitet, identitet och meningsskapande. Genom mina 

deltagande observationer och intervjuer med några av deltagarna har jag fått en känsla för hur de 

ser och upplever konstsimmet, deras manlighet och hur den manifesterar sig i denna hittills 

kvinnliga idrott. Det är väldigt intressant att se att samtidigt som de bryter med manliga normer 

och tar avstånd från vissa mansbilder, så bekräftas vissa drag som man kan se som typiskt 

manliga. På så sätt skapas en ny manlig identitet, en manlighet à la 2000-tal, som är socialiserad in 

i ett jämställt Sverige, men tar det ett steg till. De beträder en kvinnlig arena och gör det men en 

slags manlig självklarhet, men med stor respekt för kvinnliga konstsimmerskor och utan att för 

den skull göra det på bekostnad på kvinnor - för att den motsättningen behöver inte finnas där. 

Den ritualiserade och regelbundna formen kring deras träning ger ett utrymme för både 

konstsimmet och de själva att utvecklas. Jag har inte studerat dessa män i deras hem eller på deras 

arbeten, och kan inte redogöra för hur deras maskulinitet kommer till uttryck där. Det är genom 

deras identitet som manliga konstsimmare jag har studerat dem, och det är där jag tycker mig se 

de delar som Connell talar om, utvägspolitik, avgenusifiering och återförkroppsligande. När man betraktar 

dem på nära håll kan en grabbighet absolut göra sig gällande, men när man studerar dem i en 

större samhällelig kontext, vad de gör utifrån deras position i samhället, så får de en betydelse i 

politisk mening. De har inspirerat andra män i Sverige till att skapa ett till konstsimlag, precis som 

de första kvinnliga fotbollsspelarna en gång inspirerat andra flickor som velat spela fotboll. 

Genom genusöverträdelsen de begår, och genom att de bokstavligen står för ett nytt och 

annorlunda sätt att visa manliga kroppar, så bidrar de till denna sociala rättvisepolitik som 

Connell talar om, och möjligen en omvärdering av genusrelationer, vad som ”är manligt och 

kvinnligt”.  

Jag har också tittat på meningsskapande och identitet genom SKs:H. Konstsimmet har blivit det 

rum i tillvaron, det livsprojekt, som hela tiden kan utvecklas. Mina intervjuer och observationer 

har visat att det är betydelsefullt för välbefinnandet att ha något projekt utöver familj och jobb. 

Vad som bidrar till tryggheten och känslan av mening är den kontinuerliga träningen, men allt vad 

det innebär omkring. De har också ständigt nya mål att jobba mot, vare sig det handlar om en 

tävling eller ett annat projekt som en uppvisning eller föreställning. Detta bidrar till identiteten 

som konstsimmare. De agerar på denna kvinnliga arena och visar upp en maskulinitet som står 

för något nytt. Samtidigt som de bevarar och befäster sin manliga identitet, så motsätter de sig det 
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skillnadstänkande mellan manligt och kvinnligt, när det gäller att vissa sporter skulle vara manliga 

respektive kvinnliga. Det är oerhört viktigt för det personliga välbefinnandet att identifiera sig 

som något. Vad detta något är kan självklart variera från person till person. Vare sig det handlar 

om att vara förälder eller att ha en yrkestitel, så kan det som räcker för den ena inte vara nog för 

en annan. Med kreativiteten kan vi enligt Giddens tillföra moralisk mening och ett stöd för 

självkänslan. Konstsimmet berikar tillvaron och ger ett rikare liv, och just engagemanget har 

betydelse för både känsla av mening och psykisk hälsa.  

I december 2011 går jag och ser Män emellan, en föreställning och samarbete mellan SKs:H och 

danskoreografen Eva Lilja. Föreställningen visas på Forsgrenska badet i Stockholm.  

Män emellan är en föreställning som rymmer mycket. På en timme lyckas de gestalta många olika 

sidor av manlighet. Det är grabbigt, pojkigt, gubbigt, manligt. Det är allvarligt, lekfullt, 

humoristiskt, absurd, vackert och rasande. Ena stunden får de bassängen att skälva av guppande 

vågor, en annan stund glänser vattenytan av stillhet, medan simmande män i kostym under 

vattnet med stigande bubblor ur munnen skapar en vacker poetisk syn, som manar till en stunds 

eftertanke.  

De gör rockstjärneposer i par, springer längs bassängkanten, kör radiostyrda båtar, filosoferar, 

sjunger, brottas, bråkar, tänker högt, dricker bärs, och simmar - och på det här sättet gestaltar de 

alla olika sidor av att vara man. Föreställningen innehåller också några ”tal”. Rickards tal står för 

den mer upproriska sidan; De får göra vad de vill, de tar plats, breder ut sig, bråkar, slåss, skriker 

sjunger. De gör det för att de kan! Bryr sig inte om vad omgivningen tycker. Henriks tal är mer 

ödmjukt, reflekterande över att vara man i dag. Han talade om tolerans, och solidaritet, vikten av 

och strävan efter dessa. Men att det också är något som kan vara svårt. 

Självreflekterande och medvetet gestaltas dessa olika sidor av manlighet, - den mer ”bråkstolliga” 

anarkistiska sidan finns där, men även en annan mer ödmjuk, medveten om sitt ansvar till t.ex. 

solidaritet.   

Så, mot bakgrund av de nära tvåtusen år i det inledande citatet, så är det kanske inte så märkligt 

att det pågår en ”konflikt” inom maskuliniteten/maskuliniteter, - ett undersökande och prövande, 

vart den står idag och vart den är på väg.  
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5.2          Förslag på fortsatt forskning 

Att vi hade mer kontakt med oss själva förr i tiden kanske låter som en klyscha, men det urbana 

moderna samhället som många av oss lever i idag, innehåller ju många vardagliga moment som 

kan ligga i vägen för vår kontakt med oss själva. Då tror jag att kreativiteten, vare sig det handlar 

om att spela ett instrument, sy, simma eller skriva får oss att komma oss själva nära igen. 

Kreativiten, konsten och kulturen har således en viktig roll i våra liv. Förr i tiden var ju de flesta 

arbeten närmare hantverket, och hantverket är närmare kreativiten. Dessutom har vi så många 

syntetiska och tekniska element i våra vardagliga liv att ha att göra med, som datorn, vilket jag 

också tror ökar behovet av natur och kultur. Man skulle kunna göra mer djupgående 

undersökningar av sambandet mellan välmående och kreativitet.  

Identitet är som sagt intressant att undersöka när traditionella ramar lösts upp. Hur och vad 

identifierar man sig med idag? Hur går man tillväga för att skapa sig en identitet? Finns det 

skillnader mellan yttre och inre identiteter? Självupplevd och tillskriven?  

Jag upplever sambandet mellan praktik och politik som viktigt och intressant. Just att genom vad 

vi gör finns ett ansvar för det samhälle vi lever i och hur det omskapas i en ständigt pågående 

process. Det är i praktiker och i debatter d.v.s. i och med vad vi säger och vad vi gör som en kraft 

till förändring ligger vad gäller värderingar, mentalitet och politiska förändringar. Det är intressant 

att se på vad som händer när människor, som sociala varelser, tar ett steg i en oväntad riktning 

och hur det i längden kan påverka värderingar och mentalitet. Det är ofta så att när väl en, eller 

några väl har tagit ett steg så vågar fler därefter. Det gäller i både stort och smått, och det finns 

såväl historiska som dagsaktuella exempel på det. Man skulle alltså kunna undersöka dynamiken 

inom sociala relationer, hur de upprätthålls, påverkas och förändras. Och det skulle kunna göras 

kopplat till genus, klass eller etnicitet.  
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6           KÄLLOR OCH LITTERATUR  

 

6.1       Otryckta källor  

Intervjuer 

Sam Victorin 

Född 1966  

Intervjudatum 110416 

Intervjuns längd: 1 timme 

 

Lennart Ploom 

Född 1965 

Intervjudatum 110417 

Intervjuns längd 22 minuter 

 

Jonas Beckman  

Född 1968 

Intervjudatum 110503 

Intervjuns längd 1 timme 

 

Utställning http://www.regionmuseet.m.se/kristianstads_konsthall_sport-i-konsten.htm 

Artikel www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/utstallning-sport-i-konsten 

www.sksh.se 

www.skneptun.se  

 

 

 

http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/utstallning-sport-i-konsten
http://www.sksh.se/
http://www.skneptun.se/
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