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Abstract (English) 

In this interview study we have investigated how masculinity is created in young, 
heterosexual males, and how the relationship between their sexuality and identity is 
perceived. We have studied this in relation to the use of the social media Instagram. Through 
a thematic analysis we have found that (1) the informants view being emotional and 
considerate as more desirable attributes, and distance themselves from traditionally masculine 
attributes, which becomes the foundation for creating a new form of masculinity. (2) There’s 
a discrepancy between the attributes that informants find desirable and the practices that they 
take part in, as they aren’t able to completely avoid masculine norms. (3) The same awareness 
about the gender regime results in different approaches, as some informants take part in 
sexual content on social media in an effort to approve women’s sexuality, whereas some 
informants actively abstain from sexual content to not sexualise women. Both of these 
approaches result in sustaining the gender hierarchies, where the informants are positioned at 
the top. (4) The awareness about their privileges as heterosexual men becomes a form of 
masculinity creation in itself, as it gives them the ability to distance themselves from other 
men. (5) The informant has previously not reflected on the relation between sexuality and 
identity, as their identities are in accordance with social norms. Our conclusion is that issues 
concerning gender equality and upheaving the patriarchal system are not solved by focusing 
on individuals. While awareness of gender regimes might improve men's attitudes towards 
feminist ideology, it also becomes part of reinforcing the system of hegemonic masculinity, 
and thus consolidating the patriarchal system. The aim should rather be to focus on structural 
solutions, to reconstruct societal views on gender, which in the long run would benefit both 
men and women as equals. 

  

Key words: Masculinity, gender, hegemonic masculinity, gender practices, identity, sexuality, 
social media, Instagram. 
Nyckelord: Maskulinitet, genus, hegemonisk maskulinitet, genuspraktiker, identitet, 
sexualitet, sociala medier, Instagram. 
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 1.0 Inledning & Bakgrund 
Mäns identiteter är under omvandling. Både män och kvinnor reflekterar idag kring genus och 

jämställdhet. Synen på manligt och kvinnligt ifrågasätts och omförhandlas. [...] Maskulinitetsforskning 

har länge betonat hur ett grundläggande drag i skapandet av mansnormer varit, att män ska distansera 

sig från kvinnlighet, intimitet och framförallt homosexualitet (SOU 2014:6, s. 66).  

Detta är ett citat ur regeringens utredning om män och jämställdhet från 2014. Precis som det 

är konstaterat står det klart på vilka premisser maskulinitet traditionellt sett formas och 

påverkar män i olika avseenden. Men vi kan också läsa att mäns identiteter är under 

omvandling, vilket ger skäl att stanna upp och fundera. Om identiteter hos gruppen män 

förändras, bör vi kunna anta att maskulinitet också gör det. Eller betyder det snarare att män 

håller på att separera sig från de genuskodade manlighetsnormer som annars i stor 

utsträckning har en inverkan i, om inte alla, många människors liv? 

 Att i dagens samhälle försöka rama in grupper av människor efter olika sociala 

kategoriseringar kan vara svårare än någonsin förut. Med en alltmer individualiserad och 

fragmentiserad kultur i väst är motiven till de handlingar som genomförs av människor i 

relation till varandra svårare att förklara. Till följd av en globaliserad och digitaliserad värld, 

där helt nya sociala fält har uppstått på kort tid, är människors identiteter i högre utsträckning 

diversifierade och motsägelsefulla. En konsekvens av detta är att det kan vara svårare att 

studera individer i ett samhälle utefter de konventionella ramar som finns att tillgå för att 

identifiera vilka sociala kategoriseringar som har betydelse och på vilket sätt de har betydelse 

(Lindgren 2017, s. 3-4, 18).  

 I den här intervjustudien är vi intresserade av maskulinitet och hur den formas 

hos unga heterosexuella män, då vi vill sätta fingret på den omvandling av mäns identiteter 

som påstås ske och skapa en djupare förståelse kring maskulinitetsskapande idag. För att på 

ett trovärdigt sätt ha en chans att ringa in ett förändrat identitetsskapande bland unga män 

krävs att vi inkluderar delar av samhället som representerar delar av den förändring som sker, 

och utifrån ovanstående har vi anledning att förvänta oss att maskulinitetsskapandet i viss 

utsträckning kan behöva begripliggöras på andra sätt än med de referensramar som idag 

fångar in den traditionella maskuliniteten.  

 Simon Lindgren (2017) menar att samhället idag går att definiera i termer av ett 

digitalt samhälle och relaterar det till den typ av kommunikation, de media, som utmärker det 

samhälle vi lever i idag jämfört med tidigare skeden i historien. Idag är vi omringade av 

digitala medier och i takt med att vi gör oss alltmer beroende av dem integreras de desto mer i 
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våra liv, vår vardag och samhället. De media som finns tillgängliga för oss har en avgörande 

betydelse för de ramar och det handlingsutrymme som karaktäriserar samhället, och är 

samtidigt centrala för hur individer och grupper av individer relaterar till samhället och dess 

sociala liv (Lindgren 2017, s. 3-7). Användning av sociala medier har en anknytning till hur 

människor skapar sin identitet. Genom att lägga upp texter, bilder, videor och kommentera 

andras inlägg och så vidare, konstruerar vi vår person och hur vi vill uppfattas (Lindgren 

2017, s. 83). 

  Då samhället blir mer och mer integrerat med digitala medier har vi valt att 

studera maskulinitetsskapande på det sociala mediet Instagram. Maskulinitetsskapande kan 

dock inte reduceras till att enbart relatera till sociala medier, utan sker i många olika sociala 

fält i olika sociala kontexter. Vi kommer därför se sociala medier som ett fält för att studera 

hur maskulinitetsskapande kommer till uttryck. Vår ambition att lyfta den digitala kontexten 

till social verklighet i övrigt; att betrakta sociala medier som en integrerad del av övrigt socialt 

liv och därmed se det som ett lika betydelsefullt socialt fält jämfört med andra delar av 

samhället.  

 Vi kan läsa i citatet från regeringens utredning att synen på vad som är manligt 

ifrågasätts och omförhandlas. Det är en sak att förändras i tanken och i sitt resonerande, men 

en annan att skifta i beteende och handlande. Att påstå att manlighet ifrågasätts och 

omförhandlas säger lite om förändringsprocessen i hur maskulinitet praktiseras, vilket bör ses 

som en viktig del i maskulinitetsskapande. 

 Då vi i den här studien är intresserade av hur maskulinitetsskapande ser ut hos 

unga heterosexuella män är det också intressant att se hur relationen ser ut mellan deras 

sexualitet och identitet. Maskulinitet, och könsidentitet, konstrueras i relation till 

heteronormativa föreställningar, och maskulinitetsskapande hos heterosexuella män kan då 

antas relatera till sexualitet (Ambjörnsson, 2016, s. 53). 

  

2.0 Syfte & Frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur maskulinitetsskapande ser ut hos unga, heterosexuella 

män, samt hur relationen mellan informanternas sexualitet och identitet ser ut. 

Följande frågeställningar avser vi att besvara: 

• Vad identifierar informanterna som eftersträvansvärt och vad tar de avstånd ifrån, i 

termer av maskulinitet? Hur kan det förstås? 
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• Finns det någon skillnad på vad informanterna anser vara eftersträvansvärt och vad de 

faktiskt praktiserar, i termer av maskulinitet? Hur ser den skillnaden ut? 

• Hur kommer sig informanternas medvetenhet kring genus och jämställdhet i uttryck på 

sociala medier? 

• Vilken betydelse har informanternas medvetenhet kring sin position som 

heterosexuella män för deras maskulinitetsskapande? 

 

3.0 Teori & Tidigare Forskning 
Undersökningen är präglad av ett genusteoretiskt perspektiv och är tätt förankrad med den 

kunskapsteoretiska tradition som finns etablerad inom den riktningen (se Metod). Nedan 

presenteras de teoretiska angreppssätt och den tidigare forskning som ligger till grund för det 

område studien gör anspråk på att bidra med fördjupad kunskap inom.  

3.1 Maskulinitet & Sociala Medier 

Studien rör sig inom ett genusvetenskapligt fält, vilket har satt premisser för teoretiska 

grundantaganden som undersökningen bygger på. Framförallt handlar det om att se gränserna 

mellan manligt och kvinnligt som socialt konstruerade och därmed föränderliga över tid 

(Butler, 2007, s. 69, 78; Ambjörnsson 2016, s. 92-93; Kimmel 1987, s. 11-14; Gemzöe 2015, 

s. 148). Det bör följaktligen finnas stöd i tidigare forskning för att maskulinitetens omfång 

och dess innehåll varierar, och att maskulinitet på senare tid, i en digitaliserad kontext, skiljer 

sig från förr. 

 Andra Siibak (2010) genomförde i hennes fallstudie en undersökning om hur 

maskulinitet konstrueras på internetsidan Rate, ett populärt socialt medium bland ungdomar i 

Estland. Studien utfördes genom att granska profilbilder hos manliga deltagare för att se hur 

de presenterade sig själva visuellt i deras community. Resultatet visade att de män, vars bilder 

undersöktes, gav uttryck för ett mångfasetterat maskulinitetsskapande, då innehållet på 

bilderna varierade beroende på vilken målgrupp de var riktade till. Framförallt kunde Siibak 

dra två slutsatser; dels att maskulinitetsskapande på sociala medier rör sig bortom traditionella 

bilder av maskulinitet och inkluderar element som tidigare har relaterats till kvinnlighet (att 

vara passiv, framställa sig som ett romantiskt objekt); och dels att det finns en tydligt 

etablerad medvetenhet hos användarna kring vilka bilder som ska delas i vilka sammanhang 

och att bilderna ska ha en stor variation vad som porträtteras (Siibak 2010, s. 418-420). 
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3.2 Heteronormativitet & Homosocialitet 

Vidare ger det genusvetenskapliga fältet i sammanhanget två väsentliga begrepp att förhålla 

sig till. Det ena är heteronormativitet, ett begrepp som åsyftar att inte se heterosexualitet 

förknippad med människans fortlevnad, utan som ett i samhället dominerande sätt att 

organisera sin sexualitet på. Genom att se heterosexualitet som en norm går det att identifiera 

hur samhället i bredare bemärkelse strukturerar upp vad som är eftersträvansvärt och inte, i 

relation till det heteronormativa (Ambjörnsson 2016, s. 47-48; Butler, 2007, s. 55-57). Det 

ingår i logiken bakom heteronormativitet att knyta an till manligt och kvinnligt, eftersom för 

att kunna spänna upp ramar för heterosexualitet (den sexuella relationen mellan män och 

kvinnor) måste manligt respektive kvinnligt vara formulerat. Maskulinitet har därför en 

förankring i heteronormativitet, vilket tydliggörs av att den traditionellt sett legitimerar sig 

själv genom att peka ut avvikande (icke-maskulina) beteenden som homosexuella 

(Ambjörnsson 2016, s. 53, 94-95; Gemzöe 2015, s. 148-149; Butler, 1993, s. 125-126). 

 Det andra begreppet är homosocialitet, ett begrepp som relaterar till 

heteronormativitet och är en del av maskulinitetsskapande. Homosocialitet uppmärksammar 

hur relationer mellan män struktureras efter en åtrå av kvinnor. Män stärker sina relationer 

genom att etablera heterosexuella relationer med kvinnor, “inte minst för att de, genom sin 

solidaritet med varandra, också säkrar sin överordning gentemot kvinnor” (Ambjörnsson 

2016, s. 134; Sedgwick, 1985, s. 3-5).  

 Flood (2008) undersökte i sin studie hur relationer mellan män, deras 

homosocialiserande, formar, och organiserar, deras heterosexuella relationer till kvinnor. 

Studien baserades på sjutton semistrukturerade intervjuer med män i åldrarna 18-26. 

Informanterna identifierade sig som heterosexuella och definierades som “heterosexuellt 

aktiva män”.  

 Studien visade på fyra sätt som homosocialitet organiserar mäns sociosexuella 

relationer till kvinnor; (1) Mäns vänskapsrelationer till andra män prioriteras över vänskaper 

med kvinnor; (2) sexuell aktivitet är viktigt för att erhålla maskulin status; (3) heterosexuellt 

sex kan vara ett medium för manlig sammanhållning; (4) mäns sexuella narrativ är formade i 

homosociala, maskulina kulturer. Mäns tillämpning av genuspraktiker är i sammanhanget en 

form av homosocial utövning, där män uppträder, både framför och för, andra män och 

således söker bekräftelse från dem. Flood menar vidare att det finns en stark koppling mellan 
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maskulinitet och de manliga, homosociala relationer som bygger på kriterierna ovan (Flood 

2008, s. 355-356). 

 Den här undersökningen är en tydlig illustration på hur mäns agerande relaterar 

till könade praktiker som bygger på en hierarkisk ordning, både mellan män och gentemot 

kvinnor. Det står klart att homosocialitet, heteronormativitet och maskulinitet hänger ihop. 

 

3.3 Feministiska Män 

I citatet från regeringens utredning står det även skrivet “Både män och kvinnor reflekterar 

idag kring genus och jämställdhet.” (SOU 2014:6, s. 66). Där finns anledning att fundera över 

vilka, i detta fall, män som åsyftas. Nog för att män generellt kan ha börjat reflektera över 

genus och jämställdhet mer än tidigare, i linje med samhällsinriktningen i stort, men rimligtvis 

borde det gå att identifiera grupper av män som uttryckligen står för en sådan hållning. 

 Vår utgångspunkt i sammanhanget är att det ligger en betydelse i att ta ställning 

och kalla sig själv feminist. Om vi kokar ner feminismen i två beståndsdelar, med vetskapen 

om begreppets och disciplinens gränslösa mångfald, kan vi påstå följande: En feminist anser 

att (1) det finns ett maktförhållande mellan könen, där  kvinnor är underordnade män, och (2) 

står för att detta förhållande bör förändras (Gemzöe 2014, s. 16). Att kalla sig själv feminist 

kräver i det avseendet en medvetenhet om sin egen position och sin sociala omgivning, som i 

sin tur bör ha någon form av inflytande på individens attityder och identitetsskapande.  

 Silver, Chadwick och Anders (2018) undersöker i sin studie skillnaderna mellan 

grupper av män som kallar sig feminister och grupper av män som inte kallar sig feminister, i 

relation till könsroller och maskulinitet. Då de genomför en kvantitativ studie använder de 

olika mått för att få indikationer på hur informanterna upplever sin strävan efter att förhålla 

sig maskulint och hur det känns att inte kunna leva upp till den typen av könsroller. 

Forskarnas resultat visar att män som kallar sig feminister känner sig mindre stressade över att 

inte kunna leva upp till stereotypa mansroller, såsom att uttrycka rädsla, fråga om vägen eller 

inte vara vältränad, jämfört med män som inte kalla sig feminister (Silver, Chadwick & 

Anders 2018, s. 285-287). 

 Utifrån det här kan vi konstatera att det framstår sannolikt att män som kallar sig 

feminister har en viss distans till traditionella maskulinitetsnormer, åtminstone i jämförelse 

med grupper av män som inte väljer att kalla sig feminister. I ett led av detta har vi 

sociologiska motiv att studera dessa typer av män, det vill säga män som har en etablerad 

medvetenhet kring sin egen position och hur den relaterar till omgivningen. 
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 Feminism är en rörelse, såväl politisk som akademisk, där gruppen män inte är 

huvudpersoner. Likväl, menar Kimmel (1998, s. 68), är det viktigt för medvetna män att 

ansluta sig till den. Detta av flera anledningar, där det bland annat handlar om att stå allierad 

med kvinnor: “Det är helt enkelt rätt att stödja feminism. Men där finns också andra 

belöningar att hämta för feministiska män, såsom rikare och lyckligare relationer till kvinnor 

och barn.” (Kimmel 1998 refererad i Gemzöe 2014, s. 150). Men är det så enkelt att medvetna 

män, genom att alliera sig med feminismen, bara bidrar till att utmana patriarkatet och bana 

väg för jämställdhet? Med den här studien vill vi problematisera medvetna mäns roll och 

undersöka hur deras medvetande relaterar till maskulinitetsskapande. 

3.4 Maskulinitetsteori  
Två av de mest centrala teoretiska begreppen för analysen är Connells hegemoniska 

maskulinitet och Yancey Martin gendering practices & practicing gender. Hegemonisk 

maskulinitet är det mest centrala perspektivet och löper som en röd tråd genom analysen av 

det empiriska materialet. För att redogöra för begreppen har vi delat upp texten i tre delar: 

praktiserande, struktur och idealbilder.  

 

3.4.1 Praktiserande 

Connell skriver att genus är “ett sätt att att organisera social praktik” (Connell, 1995, s 109). 

Vardagslivet organiseras genom olika genusprocesser som ständigt konstrueras av, och 

genom, de interaktioner som äger rum mellan människor i samhällets alla skikt. Detta görs i 

relation till en reproduktiv arena, definierad av “den mänskliga reproduktionens kroppsliga 

strukturer och processer till vilka vi kan räkna åtrå, samlag, barnafödande och barnavård, 

kroppsliga genusskillnader och genuslikheter” (Connell 1995, s. 109). Genus, och då även 

maskulinitet, är inte något som kan reduceras till ett kroppsligt fenomen, utan måste förstås 

som en social praktik, som hela tiden refererar till mänskliga kroppar, och det som dessa 

kroppar gör (Connell, 1995, s. 110). För att tydliggöra vad som menas med sociala praktiker 

används Yancey Martins begrepp practicing gender. Med practicing gender menar Yancey 

Martin en mängd olika sammanhängande handlingar människor gör som de har ett praktiskt 

medvetande om, vilka specifikt relaterar till att agera på ett manligt, eller kvinnligt, sätt. Det 

är själva beteendet, och kan relatera både till fysiska handlingar och till hur diskurser formas 

på ett könat sätt (Yancey Martin, 2003, s. 354). Det är dock viktigt att nämna att 

praktiserandet av kön inte behöver vara medvetet. I själva verket är det ofta gjort oreflekterat. 

Även om kön i vissa situationer praktiseras medvetet, så är det mer lämpligt att se det som 
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någonting som görs omedvetet (Yancey Martin, 2003, s. 355). 

  Yancey Martin menar att praktisera kön inte enbart är en aktivitet, utan utgörs 

av ett flertal olika moment som sammanhållet bildar en könad praktik, t.ex. hur man rör sig, 

hur man pratar, om man tar mycket plats eller är högljudd. Om målet är att uppfattas som 

manlig eller kvinnlig, så behöver man bemästra de enskilda momenten (Yancey Martin, 2003, 

s. 354). De som är skickliga på att praktisera kön, vilket de flesta är, kan nästan utan 

ansträngning bete sig på ett sätt som motsvarar deras könstillhörighet. Yancey Martin menar 

också att man måste lära sig att bete sig manligt eller kvinnligt - det krävs träning för att bli 

skicklig på att praktisera kön (Yancey Martin, 2003, s. 355).  Det är också viktigt att nämna 

att Yancey Martin menar att man inte praktiserar kön generiskt. Hon menar att man gör det på 

ett specifikt sätt - att praktisera maskulinitet och att praktisera femininitet är således olika 

företeelser som bör skiljas åt (Yancey Martin, 2003, s. 355).  

  Utifrån dessa premisser kan vi förstå maskulinitet och den dynamik, varaktigt 

föränderlig över tid och kontext, som medföljer (Connell 199, s. 110). Connell hänvisar aldrig 

till en enhetlig, ömsesidigt uteslutande maskulinitet: “Vilken maskulinitet som helst är, [...], 

samtidigt placerad i en rad olika relationsstrukturer, som kan följa olika historiska banor. 

Följaktligen är maskulinitet, liksom femininitet, alltid motsägelsefull och splittrad” (Connell 

1995, s. 111). Lika mycket som det innebär relevans av att tala i termer av maskuliniteter, ger 

det grund för att konstatera dess oundvikliga interaktion med andra sociala strukturer och 

kategoriseringar. Att studera verkligheten genom att applicera hegemonisk maskulinitet bör 

göras med andra relevanta strukturer i beaktning, såsom klass, “ras”, globala orättvisor etc. 

(Connell 1995, s. 112-113; De los Reyes, Molina, Mulinari, 2012, s. 25).  

3.4.2 Struktur 

Hegemonisk maskulinitet är ett sätt att identifiera hur maskulinitet är mångfaldigt, att det inte 

finns en enhetlig bild av vad maskulinitet är. Styrkan hos hegemonisk maskulinitet som 

verktyg är inte bara att identifiera ett flertal maskuliniteter, utan även att kunna studera 

maskuliniteternas relationer mellan varandra. En förutsättning för att se logiken bakom 

maskuliniteternas ordning, och vad deras förhållande präglas av, är att förstå hegemonin i 

hegemonisk maskulinitet. Hegemonin är samhällets kulturella dominans, vilken i betydande 

utsträckning bygger på dominans och underordning i genusrelationerna, både mellan män och 

mellan män och kvinnor. Den hegemoniska maskuliniteten, menar Connell , är den praktik 

som “innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet” 

(Connell 1995, s. 115) och genom legitimiteten erhålls, av samhället betraktat, den ledande 



   
 

 11 of 45  
 

positionen. 

 Ett viktigt element inom hegemonisk maskulinitet är dess ständiga anpassning 

efter omgivningens ifrågasättande av dominansens legitimering. Det finns inbyggda 

mekanismer i form av allmänt accepterade strategier som används av grupper för att 

distansera sig från genomskådade lösningar och på så vis kunna konstruera en ny hegemoni. 

Vad som anses legitimt för att hävda sin dominans i en tid och en kontext kan i en annan 

anses illegitimt, något som kommer leda till anpassning. Detta understryker vikten av att se 

hegemonin som en historiskt föränderlig process (Connell 1995, s. 115).  

  Yancey Martin lyfter också hur det finns system som sätter upp ett ramverk för 

hur man praktiserar genus. Hon gör det med begreppet gendering practices, som syftar till de 

olika praktiker som finns tillgängliga då man kommer i kontakt med sammanhang som 

präglas av genus. Dessa praktiker kan vara sociala, kulturella, diskursiva, fysiska med mera, 

och påverkar hur människor agerar i olika situationer. Genom dessa praktiker görs det möjligt 

för personer att praktisera maskulinitet, eller femininitet. Praktiker är i sig inte förenat med de 

personer som utövar dem, utan är tillgängliga för personer att göra i olika sociala kontexter. I 

enlighet med sociala praktiker kan man agera på ett manligt- eller ett kvinnligt sätt, men inte 

vid samma tillfälle (Yancey Martin, 2003, s. 354).  

  Gendering practices är inlärt sen barndomen och accepteras i nästan alla delar av 

det sociala livet. Det är närvarande i skolor, relationer, arbetsplatser, religion och sociala 

rörelser. Man antar dessa praktiker nästan automatiskt och oreflekterat, vilket bibehåller 

sociala ojämlikheter och återskapar genusordningen (Yancey Martin, 2003, s. 352). På ett 

liknande sätt menar Connell att den hegemoniska maskuliniteten återskapas genom kulturella 

strukturer. Hon menar att en grupp män kan upprätthålla sin ledande position i samhället 

genom de kulturella förhållandena som hegemonin medför. På så vis kan en form av 

maskulinitet bli upphöjd över andra former av maskulinitet (Connell, 1995, s. 115), vilket 

legitimeras genom sociala normer och ideal kring hur man förväntas agera och tänka.   
 
3.4.3 Idealbilder 

De sociala och kulturella praktiker som nämndes ovan har en stark koppling till de 

mekanismer som upprätthåller den hegemoniska ordningen mellan könen. Då det är en viss 

form av maskulinitet, den hegemoniska, som kulturellt höjs över andra, så bildas en hierarki 

där den specifika formen av maskulinitet blir en eftersträvansvärd idealbild. Idealbilden av 

maskulinitet, den hegemoniska maskuliniteten, fungerar för att legitimera hierarkin (Connell, 



   
 

 12 of 45  
 

1995, s. 115).  

  Den logik som upprätthåller systemet kan behöva förklaras närmare. Faktum är 

att det antagligen är relativt få män som lever upp till den ideella maskulinitetsbilden i den 

sociala verkligheten, vilket kan tyckas vara aningen paradoxalt. Connell menar att man bör 

uppmärksamma hur vissa män är delaktiga i att upprätthålla den hegemoniska ordningen, utan 

att för den skull vara hegemoniska ideal. Dessa delaktiga män drar nytta av det patriarkala 

systemet, utan att själva stå i patriarkatets framkant. Så, trots att få män lever upp till den 

normativa standarden är det något som majoriteten av alla män drar fördel av, då de 

tillgodogör sig de fördelar som följer av den patriarkala ordningen - alltså kvinnors 

underordning (Connell, 1995, s. 117). Även om de flesta män inte lever upp till en idealbild 

av vad en man borde vara så förutsätter det hegemoniska systemet att kvinnor är 

underordnade männen, vilket innebär att män tjänar på att systemet upprätthålls. Genom detta 

blir också särskiljningen av män och kvinnor, och manligt och kvinnligt, en viktig del för 

upprätthållandet av den hegemoniska maskuliniteten. Vidare handlar det även om den 

hegemoniska maskulinitetens förmåga att interagera med andra delar av det sociala livet:  

Gender is made in schools and neighborhoods through peer group structure, control of school space, 

dating patterns, homophobic speech, and harassment. In none of these cases would we expect 

hegemonic masculinity to stand out as a sharply defined pattern separate from all others. A degree of 

overlap or blurring between hegemonic and complicit (delaktig) masculinities is extremely likely if 

hegemony is effective (Connell & Messerschmidt 2005, s. 839).   

Vad som anses vara idealbilden av maskulinitet är långt ifrån statiskt, utan kan tvärtom 

framstå som tvetydigt. En central del i det teoretiska ramverket är dess ambiguitet. Det ligger i 

den hegemoniska maskulinitetens inbyggda mekanismer att skapa en dissonans mellan 

människors faktiska liv och de idealistiska modeller som finns, eftersom det är ett sätt på 

vilket relationer mellan män och kvinnor präglas (Connell & Messerschmidt 2005, s. 838). De 

normer och värderingar som lägger grunden för hur sociala praktiker formas är skapade 

genom inlärning, och påverkar hur personer praktiserar sina respektive kön. Det som 

uppfattas som den hegemoniska maskuliniteten är konstant under förhandling (Connell & 

Messerschmidt, 2005, s. 844). I ett väl fungerande hegemoniskt system är det svårt att urskilja 

vart gränsen går mellan den hegemoniska mannen, och de som inte lever upp till den normen. 

 

4.0 Metod 
Då vi är intresserade av att förstå meningsskapande processer i relation till maskulinitet 



   
 

 13 of 45  
 

använder vi oss av en socialkonstruktionistisk utgångspunkt, där vi ser genusrelationer som 

socialt skapade. Socialkonstruktionismen innebär att kunskap inte är något passivt som finns 

att upptäckas, utan att det är något som aktivt skapas, konstrueras, av människor. Därmed 

betonas vikten av historiska och sociokulturella dimensioner i sammanhanget, det vill säga att 

konstruktionerna bygger på delade uppfattningar om praktiker, omgivning, språk, kultur och 

så vidare (Creswell & Poth 2018, s. 24; Schwandt 2001, s. 197). 

    Det mest fruktbara sättet att generera förmerad kunskap utefter ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv är således att forskare och informant möts som jämlikar 

och tillsammans formulerar premisserna för det undersökta fenomenets riktning (Lincoln & 

Egon 2016, s. 39-41), och därför var det naturligt att gå vidare med att genomföra intervjuer i 

undersökningen. För att vara tydliga med hur vi själva förhåller oss till maskulinitet och hur vi 

har gått till väga för att studera maskulinitetsskapande hos våra informanter kommer vi i 

nästkommande stycken gå in mer på hur arbetet har fortlöpt. Nedan följer en redogörelse för 

förförståelse, urval och rekrytering, intervjuguide, genomförande av intervjuer, analysmetod, 

etiska överväganden, och arbetsdelning.  

4.1 Förförståelse 

Inom kvalitativ forskning är reflexivitet ett viktigt begrepp (Lincoln & Egon, 2016, s. 39-41). 

Med reflexivitet menas att man som forskare tar ett kliv bakåt för att begrunda sina egna 

subjektiva uppfattningar om det man studerar och hur det kan komma ha effekt på studiens 

resultat. Att uppmärksamma sin egen subjektivitet kan också bidra till djupare insikter 

forskaren annars inte skulle kunna nå (Ehn, klein, 1994, s. 10). Reflexivitet innebär att man 

måste bli “medveten om sin egen medvetenhet” (Ehn, Klein, 1994, s. 11), och att man måste 

uppmärksamma relationen mellan produktionen av kunskap och den kontext som kunskapen 

är skapad i. Alvesson och Sköldberg skriver att alla referenser till empirin enbart är tolkningar 

av empirin och ska inte ses som objektiva bilder av verkligheten (Alvesson, Sköldberg, 2017, 

s. 20). Det blir då viktigt att reflektera över var dessa tolkningar kommer från.  

 Vi bakom studien delar vissa avgörande karaktärsdrag för hur vi kan relatera till 

maskulinitet och unga mäns maskulinitetsskapande. Vi båda är unga män i åldrarna 23-25. En 

av oss är heterosexuell och den andra är bisexuell, vilket innebär att vi kan relatera väl till 

andra män med en sexualitet som är strukturerad efter en attraktion till kvinnor. Vi har båda 

ett etablerat intresse för genus- och maskulinitetsfrågor. Den ena av oss har tidigare studerat 

genusvetenskap, medan den andra har ett ideellt engagemang för jämställdhetsarbete bland 

män.Vårt val att studera maskulinitet blev således naturligt för oss.  
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 Att som män studera maskulinitet kräver att vi förhåller oss reflexivt till vårt 

material, då mycket av det vi skriver i uppsatsen också kan relateras till oss själva. Det är 

viktigt för oss att reflektera över hur vi också är en del av de problem som vi skriver om, och 

att vi inte hänvisar våra resultat som det andra män gör. Detta kommer vi diskuteras vidare 

under den slutliga diskussionen av uppsatsen (se Diskussion & Slutsats). 

    Att vi på flera sätt delar egenskaper med våra informanter anser vi vara en 

styrka inför vårt analysarbete. I vår kvalitativa ansats, där vi ser kunskaps- produktionen som 

en interaktiv process mellan datamaterialet och forskaren, vill vi understryka värdet av vår 

förförståelse i relation till informanterna och studiens syfte. Genom möjligheten att kunna 

relatera till våra informanter på flera plan har vi haft förutsättningar att skapa oss en djupare 

förståelse, göra ingående tolkningar och dra nyanserade slutsatser. Hur vi tolkat deras 

reflektioner kring maskulinitet och maskulinitetsskapande har på så vis stora likheter med hur 

vi själva förstår dessa fenomen. Även om vi anser att detta är en styrka för studien så kan det 

också bli till en nackdel, då våra tolkningar också kan vara reflektioner av oss själva. På så vis 

kan det begränsa oss i vår analys, vilket vi har behövt förhålla oss till under analysarbetet. 

Detta har vi också behövt förhålla oss till i analysen.  

 

4.2 Urval & rekrytering 

I linje med etablerad praxis inom kvalitativ forskning har vi använt oss av ett strategiskt urval, 

vilket innebär att vi har valt ut informanter efter de individer som har möjlighet att generera 

sådant datamaterial som är relevant för undersökningen (Creswell & Poth 2018, s. 157). De 

kriterier vi hade för vårt strategiska urval var unga, heterosexuella män i åldrarna mellan 18-

30. En del av urvalet var också att informanterna aktivt skulle  använda Instagram i deras 

vardag. Anledningen till det var för att vi anser sociala medier vara en central del i unga 

personers liv, då samhället blir alltmer sammanvävt med digitala medier.  

    Vår strävan i införskaffandet av informanter var att uppnå så stor bredd som 

möjligt, för att hitta informanter med olika relation till de relevanta urvalskriterierna. Detta 

möjliggör bättre villkor att fånga upp fler perspektiv inom samma fenomen (Creswell & Poth 

2018, s. 159). Vi har varit konsekventa med att informanterna ska uppfylla de formulerade 

kriterierna för urvalsgruppen, för att säkerställa relevans och kvalitet i datamaterialet, och 

utefter det har vi i viss utsträckning haft ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet har 

varit en förutsättning för att möta de begränsningar som funnits i undersökningen, vad gäller 
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tid och resurser (Creswell & Poth 2018, s. 159), något som ständigt har vägts mot en strävan 

att få en så stor bredd som möjligt hos informanterna. 

  Under rekryteringsprocessen hörde vi oss för med vänner och kollegor och 

frågade om de kunde koppla ihop oss med informanter som uppfyllde urvalskriterierna, samt 

verkade vara intresserade av att delta i studien. Vi lade även upp inlägg på sociala medier 

riktade mot målgruppen, för att nå ut till fler potentiella informanter. När intressenter började 

höra av sig valde vi ut 5 personer med så stor bredd som möjligt. Samtliga informanter 

rekryterades inom ramarna för vårt sociala nätverk och hade mer eller mindre tydlig koppling 

till oss. Det fanns krav på att det inte skulle finnas en etablerad kamratskapsrelation mellan 

intervjuare och informant, för att inte påverka studiens resultat. En viss koppling ansåg vi 

dock kunde vara positivt, för att lättare skapa ett avslappnat samtalsklimat under intervjuerna. 

    Eftersom vi kom i kontakt med våra informanter genom vårt sociala nätverk 

delade de flesta många uppfattningar med oss. Flera av våra informanter visade en 

medvetenhet kring genusfrågor och var medvetna om att deras position som heterosexuella 

män är priviligierad. Det var inte en del av vår initiala avgränsning, men det har påverkat 

vilka resultat vi fick ut och hur vi har analyserat datamaterialet. 

 Vidare finns det andra aspekter av urvalet som kan ha påverkat vår analys. Vi 

har inte haft någon uttalad avgränsning gällande socioekonomisk klasstillhörighet, vilket 

betyder att vi inte har kunnat göra en analys av betydelsen av klass för maskulinitetsskapande. 

De flesta informanter kommer från en medelklassbakgrund, vilket också kan osynliggöra 

andra samhällsklasser i analysen. Alla informanter var vita, vilket begränsar studiens resultat 

angående etnisk tillhörighet och “ras”.  

 

4.3 Intervjuguide  
Parallellt med rekrytering av informanter sammanställde vi en intervjuguide med hjälp av 

Lantz (2013) och Kvale (2014) (se bilaga). Intervjuguiden anpassades för en mer öppen 

intervjuform för att ge informanter en möjlighet att själva berätta om vad de ansåg vara 

centralt. Frågorna var utformade efter vad Lantz benämner som riktade öppna intervjuer. Vid 

riktade öppna intervjuer är det viktigt att ha en god förförståelse för det ämne som studeras, 

och frågeområden är på förhand valda för att passa sammanhanget (Lantz, 2013, s. 73). I 

guiden fanns alla frågeområden som intervjun ämnade att få svar på, med följdfrågor på varje 

område om det skulle behövas under intervjuns gång. Intervjuerna inleddes med mer 

generella, enklare bakgrundsfrågor, för att sedan gå vidare till frågor med djupare anknytning 
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till identitet och maskulinitet. Detta gjorde vi för att inleda intervjuerna med frågor som inte 

skulle uppfattas alltför personliga, vilket skulle kunna blivit obekvämt för informanten.  

  

4.4 Genomförande av intervjuer 

Då intervjuerna rörde maskulinitet och identitet, vilket kan vara känsliga ämnen, ansåg vi att 

det var bättre att göra intervjuerna var för sig så att det skulle skapa en bekvämare miljö för 

våra informanter. Att bara vara en intervjuare gjorde det lättare för oss att skapa en god 

kontakt med våra informanter, vilket också kunde ge oss bättre, och mer uppriktiga svar 

(Kvale, 2014, s. 170). Under intervjuerna var det vissa gånger som vi fick gå in mer aktivt i 

samtalen, för att förtydliga vissa frågor. Vissa tillfällen krävde att vi fick dela med oss av egna 

erfarenheter. Detta angreppssätt var dels användbart för att skapa en bättre kontakt med våra 

informanter, men fungerade också för att stimulera informanterna till ytterligare reflektioner 

som de annars kanske inte skulle nå (Kvale, 2014, s. 199).   

Vi gjorde intervjuer med 5 personer, som pågick mellan 43-65 minuter. Intervjuerna 

hölls under våren 2019 i Umeå. Alla intervjuer spelades in, och efter att de var gjorda 

transkriberades de med hjälp av dataprogrammet Inqscribe. När vi transkriberade intervjuerna 

försökte vi behålla flera talspråkliga element och markera pauser som informanterna tog för 

att tänka över sina formuleringar. Det gjorde vi för att kunna fånga informanternas svar så 

rättfärdigt som möjligt. Efter att intervjuerna var transkriberade sorterades några pauser och 

interjektioner bort så att svaren skulle bli lättare att förstå. 

 

4.5 Analysmetod 

Efter att transkriberingen av intervjuerna var färdiga började vi arbetet med att bearbeta 

datamaterialet. Den analysmetod som vi valde att använda var tematisk analys, då vi hade för 

avsikt att identifiera mönster och teman i de intervjuer som vi genomfört. Tematisk analys 

blev en passande metod, då det också går att kombinera med många teoretiska ramverk 

(Braun & Clarke, 2006, s. 81). Det var således enkelt att kombinera med de teorier som vi 

utgick ifrån inför uppsatsen, samt det socialkonstruktionistiska perspektivet. Den tematiska 

analysen, i linje med socialkonstruktionismen, har också gett oss incitament att förhålla oss 

transparent gentemot vår analys och våra slutsatser (Lincoln & Egon, 2016, s. 39-41). 

  Vi påbörjade bearbetningen av vår data i enlighet med de steg som Braun och 

Clarke (2006) beskriver. Vårt första steg i att bearbeta datamaterialet var att vi läste igenom 

de transkriberade intervjuerna för att få en helhetsbild av datamaterialet och för att få en första 
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bild av vilka underliggande teman som kunde bli framträdande. Det hjälpte oss också att få en 

god kännedom av vårt material, vilket kom att bli användbart inför analysen. Vi gick sedan 

vidare till att göra en första, initial kodning av materialet. I den första kodningen försökte vi 

vara så textnära som möjligt. Koderna formades utifrån datamaterialet, snarare än från 

tidigare teoretisk förståelse (Braun & Clarke, 2006, s. 89) och vi gjorde vad Maguire och 

Delahunt kallar för “öppen kodning”, det vill säga att vi inte hade koder som vi utgick ifrån, 

utan skapade nya koder under processens gång (Maguire & Delahunt, 2017, s. 3355). Vi 

försökte koda så mycket av intervjuerna som möjligt, för att inte missa delar som kunde 

komma bli intressanta senare i arbetsprocessen.  

 När vi hade kodat all data gick vi vidare till att leta efter kategorier bland de 

koder vi identifierade. Vi började med att försöka placera alla koder i varsin kategori, för att 

upptäcka så många mönster som möjligt. Efter att vi hade kategoriserat våra koder, och alla 

koder hade hittat ett hem, visade sig vissa kategorier vara mer intressanta och relevanta än 

andra. Som Braun och Clarke (2006, s. 90) skriver kommer vissa teman urskilja sig som mer 

centrala, allteftersom man får en klarare bild av de mest betydelsefulla aspekterna av 

materialet. Under processen valde vi ut några kategorier som kom att bilda några centrala 

teman, och visade sig lägga grunden för analysen. Efter att vi valt ut teman gick vi återigen 

igenom våra koder, för att mer selektivt placera de koder som relaterade till våra teman. De 

teman som vi identifierade var (1) avståndstagande och ideal, (2) diskrepans, (3) medvetet 

förhållningssätt, (4) medveten man och (5) oreflekterat ämne. (För kodningsschema, se 

bilaga) 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Att genomföra en studie som berör människors könsuppfattning och identitet har 

oundvikligen inneburit kontakt med känsliga ämnen, vilket förde med sig noggranna 

forskningsetiska överväganden. Vid kvalitativa intervjuer är det av yttersta vikt att ta hänsyn 

till de individer som medverkar i forskningen, vad gäller deras värdighet, integritet och 

frivillighet. Med det som utgångspunkt förhöll vi oss i undersökningen till vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer och dess huvudregler: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

    Rent praktiskt har det resulterat i en tydlig kommunikation mellan forskare och 

informant vid skedet före inspelning och intervju. Informanterna fick ta del av information, 

både muntligt och skriftligt, om syftet med studien, vilka ämnen som skulle beröras, hur 
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datamaterialet skulle behandlas, samt vad deras egen rätt gällande frivillighet och möjlighet 

till avbrott var. De fick information om att inspelningarna skulle raderas efter 

transkriberingen, och att allt material skulle avidentifieras så att det inte skulle gå att koppla 

det till dem personligen. Informanterna informerades även om att datamaterialet endast skulle 

användas till denna studie och endast av oss. Samtliga deltagare gav ett samtycke, både 

muntligt och skriftligt.  

  Under det analytiska arbetet har det också varit viktigt att ta hänsyn till vissa 

etiska frågor. Vi har genomgående försökt framställa våra informanter på ett så etiskt korrekt 

sätt som möjligt. Då vi i analysen skriver om maskulina strukturer och beteenden har vi 

behövt fundera på hur vi framställer våra resultat i relation till våra informanter, för att 

försäkra oss om att vi framställer dem på ett värdigt sätt. Detta har vi gjort genomgående i det 

analytiska arbetet genom att diskutera med varandra, och tillsammans komma fram till hur vi 

formulerar våra resultat. När man skriver om privilegierade grupper i samhället kan 

informanter ibland bli mer eller mindre upprörda vilket är något vi har behövt acceptera då vi 

skrivit uppsatsen. 

 

4.7 Arbetsdelning 

Vi har genom hela arbetsprocessen haft ett väl fungerande samarbete. Vi har båda varit 

delaktiga i samtliga delar av arbetsprocessen. När vi har delat upp arbetet, och skrivit olika 

stycken, har vi varit involverade i varandras texter; dels genom att läsa igenom och ge 

synpunkter; och dels genom att diskutera de ämnen som vi skriver om. Det är därför svårt att 

urskilja vem som har burit ansvaret för de olika delarna i uppsatsen.  

     Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss. Detta gjorde vi för att kunna vara 

mer effektiva under intervjufasen, men också för att vi ansåg att det skulle kännas tryggare för 

våra informanter att bli intervjuad av en person istället för två. Vi transkriberade och 

kodade  sedan de intervjuer vi själva gjort. Det resterande analysarbetet gjorde vi sedan 

gemensamt.  

 

5.0 Resultat & Analys 

Nedan presenteras informanternas (A, B, C, D och E) svar i relation till 

maskulinitetsskapande, genom frågor som berörde manlighet, identitet och sociala medier 

(Instagram). De övergripande teman vi identifierat, som har en direkt koppling till 
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frågeställningarna, är Avståndstagande, Praktiserande, Medvetet Förhållningssätt, Medveten 

Man och Oreflekterat Ämne. Empiri och teori varvas löpande och presenteras efter varje tema.  

Ett centralt tema för studien, som genomsyrar alla delar i analysen, är hur flera av 

informanterna är väl medvetna om sina positioner som heterosexuella cismän1, och att de är 

medvetna om att de gynnas av sina privilegierade positioner. De har också god förståelse för 

att deras perspektiv inte behöver vara det självklara för andra människor. Detta kom fram då 

vi i intervjuerna pratade om sexualitet, och om hur det relaterar till deras identitet. 

Informanterna menade att deras sexualitet inte har en central del för deras identitet, men de 

var också öppna med att de inte behöver lägga vikt vid det för att deras sexualitet inte går mot 

normen. I analysen som följer menar vi att den medvetenheten, som har visat sig vara 

närvarande i informanternas resonerande, är central för den typ av maskulinitetsskapande som 

identifieras.  

 

5.1 Avståndstagande 

Vad informanterna identifierar som eftersträvansvärt och vad de tar avstånd ifrån 

 

I kommande avsnitt kommer vi presentera temat avståndstagande. I temat redogörs det för 

vad informanterna identifierar vara eftersträvansvärda egenskaper, vilka egenskaper de anser 

vara dåliga egenskaper som de tar avstånd ifrån och hur det kan förstås.  

Under ett skede av intervjun fick informanterna reflektera kring vilken typ av man de 

vill vara, samt vilken typ av man de inte vill vara.  Detta gjorde det möjligt att identifiera 

vilka egenskaper de anser vara eftersträvansvärda och vad de tar avstånd ifrån, i förhållande 

till maskulinitet och manlighet. I samtliga resonemang kunde vi se att det fanns mönster kring 

vad som upplevs positivt respektive negativt. Alla informanter uttryckte det eftersträvansvärt 

att ha en god relation till sina känslor, vara inlyssnande, omtänksam och vara någon som är 

lätt att prata med. Samtidigt tog de aktivt avstånd från att vara känslokall, våldsam, stängd och 

jobbig. Det kan tänkas uppenbart med ett avståndstagande från egenskaper som generellt ses 

som negativa, men det stannar inte riktigt där. Informant C resonerar kring ett annat 

avståndstagande som berör traditionell maskulinitet. Han har lärt sig att det finns specifika 

manliga beteenden att hålla sig ifrån, vilket hjälper honom att vara en bra man:  

 

                                                           
1 En person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet. Cis är latin för ”på samma sida”. 
(Från RFSL’s begreppsordlista. https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/begreppsordlista/) 

https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/begreppsordlista/
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Jag har haft tur med rätt förebilder och människor i min omgivning. Då har jag blivit påmind rätt tidigt 

nu, som tur är, att vara på ett sätt, alltså specifikt sätt. Inte ‘Jag ska vara på ett specifikt sätt’, utan ett 

specifikt sätt att inte vara på... Ja, jag skulle ändå påstå att jag kan leva upp till att vara en bra man, typ. 

(Informant C) 
 

I citatet säger informant C att han har lärt sig ta avstånd från ett visst sätt att vara på, vilket 

utifrån kontexten kan utläsas som ett avståndstagande från en specifik typ av maskulinitet. 

Det blir än tydligare hos informant E som säger att han inte vill vara macho:  

 
Vilken typ av man jag skulle vilja vara? Eh, har vi några undergrupper? Typ, machomän...Nej, jag 

skulle inte vilja vara en machoman. (Informant E) 
 

När informanterna reflekterar kring hur de ser sig själva i relation till maskulinitet är den röda 

tråden att ta avstånd från det, samtidigt som att de uttryckligen förknippar begreppen 

maskulinitet och manlighet med egenskaper hos en schablonbild av vad en traditionell, 

stereotyp man är. Betyder detta att deras identiteter inte är relaterade till maskulinitet? Precis 

som Connell (1995) konstaterar finns det inte en maskulinitet, utan flera maskuliniteter, som 

alla ingår i olika genusprocesser och är en del av sociala praktiker som anpassas och 

förändras, både över tid och efter kontext. En viktig poäng med Connells resonemang kring 

hegemonisk maskulinitet, en poäng som vi kommer lyfta ett flertal gånger i analysen, är att de 

strategier som finns för att legitimera hegemonin, dess position och dess auktoritet är 

föränderliga och utbytbara: “När villkoren för patriarkatets försvar förändras så undergrävs 

basen för att en viss typ av av maskulinitet ska kunna hävda sin dominans. Nya grupper kan 

utmana gamla lösningar och konstruera en ny hegemoni” (Connell 1995, s. 115). I viss 

utsträckning är det precis detta informanterna ger uttryck för i sina reflektioner kring 

maskulinitet. Den traditionella bilden av en man med högt våldskapital och aggressiv 

framtoning har utmanats, vilket gör att dessa män har tagit avstånd från det, och istället 

anammat nya strategier där det är mer förmånligt att identifiera sig med egenskaper som  att 

ha tillgång till sina känslor och vara vänlig, vilket traditionellt sett ansetts kvinnligt. 

 Även om den hegemoniska maskuliniteten i den här kontexten till synes har 

tagit ett aktivt kliv från en positiv inställning till våld betyder det inte att männens ställning 

inte är fortsatt präglad av en maktrelation där auktoritet är en nödvändighet för att bibehålla 

sin ställning: “Det är det framgångsrika hävdandet av auktoritet snarare än direkt våld som är 

hegemonins kännetecken” (Connell 1995, s. 115). Hur speglas detta bland informanterna? 

Informant E reflekterar över vilken typ av man han skulle vilja vara och nämner då 
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egenskaper som skulle hjälpa honom hävda sin auktoritet, nämligen att sträva efter mer 

pondus:  

 
Vilken typ av man känner jag att jag skulle... Men det är ju min egenskap, men jag hade ju gärna varit 

en lite mer... man med lite mer pondus, kanske. Fast det handlar ju inte om maskulinitet, det är ju mer 

en egenskap i hur man är. (Informant E). 
 

När informant B sätter ord på vilken typ av man han skulle vilja vara pratar han om att vara 

självsäker och veta vad man vill: 

 
Men då, liksom, den typ av man jag vill vara, det är ju, liksom, då någon som är säker i sin sexualitet. 

Nån som kan, sådär, veta vad den personen vill. För att det är ju nånstans också, såhär, sexigt, att veta 

vad man vill, alltid. Så det, den typen av man jag vill vara är ju nån som vet vad den vill. (Informant B 

om maskulinitet relaterat till sexualitet). 
 

Här kan vi se att informanterna ger uttryck för en strävan efter egenskaper som är tätt 

förankrade till auktoritet, alltså pondus, självsäkerhet och att veta vad man vill. Det blir 

således tydligt att den “nya” maskuliniteten, som strävar efter egenskaper som traditionellt 

sett inte varit i fokus bland män, fortfarande innefattar en legitimering av auktoritet, i linje 

med Connells (1995) resonemang. 

 Vidare går det att identifiera att avståndstagandet fortsätter vara närvarande. 

Faktum är att själva avståndstagandet hos informanterna är en konsekvent del av hur de 

förhåller sig till maskulinitet, som begrepp och som koncept. Ovan uttrycker informant E en 

strävan efter pondus, något som utifrån sett kan relateras till ett maskulinitetsskapande (vilket 

vi också gör), men vi ser att han i direkt anslutning konstaterar motsatsen, nämligen att det 

snarare har med personlighet än maskulinitet att göra. Den analys vi gör är att det 

konsekventa och aktiva avståndstagandet i sig blir en del av ett maskulinitetsskapande, utefter 

den hegemoni som dominerar bland informanterna och deras kontext. Med andra ord 

identifierar vi informanternas legitimering av auktoritet och avståndstagande från maskulinitet 

som ett utövande av hegemonisk maskulinitet. Det är i förlängningen kopplat till privilegiet 

att tillhöra normen - att se pondus som “en egenskap i hur man är”, att se det som en 

individuell egenskap, bygger på att se det ur ett normativt perspektiv (Ambjörnsson 2016, s. 

59-60; Connell 1995, s. 115-117). 

 Sammanfattningsvis tar de flesta av informanterna avstånd från flera av de 

egenskaper som traditionellt anses vara maskulina. Egenskaper som att vara känslokall, 
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våldsam och macho anses alltså vara negativa egenskaper, medan det anses positivt att vara 

öppen med sina känslor och att vara omtänksam. Att se traditionellt manliga egenskaper som 

negativa lägger grunden för att ta avstånd från den traditionella bilden av maskulinitet, till 

förmån för en ny syn på maskulinitet. Detta är en central del i hur resterande teman ska 

förstås.  

 

5.2 Diskrepans 

Skillnaden mellan vad informanterna anser vara eftersträvansvärt och vad de faktiskt 

praktiserar 

 

I följande avsnitt kommer vi analysera temat diskrepans. Temat syftar till att förklara 

skillnaden mellan de egenskaper som uppfattas som eftersträvansvärda, och vad som faktiskt 

praktiseras. Flera informanter har gett uttryck för att de inte alltid agerar på det sätt som de ser 

som mest eftersträvansvärt, vilket sker både medvetet och omedvetet. 

De män vi intervjuat har uppgett att de inte strävar efter att vara män som passar in i 

den traditionella mansrollen, och att de tar avstånd från den typen manlighet som de anser 

vara negativ. De ser det snarare mer eftersträvansvärt att vara öppen med sina känslor, att vara 

inlyssnande, omtänksam och, som flera informanter uttryckte det, att vara en “snäll man”. 

Men även om de ser den traditionella manligheten som negativ, och någonting som de explicit 

inte strävar efter, är det någonting som inte alltid speglas i det faktiska görandet av 

maskulinitet.  

  Som Yancey Martin (2003) skriver relaterar medvetandet och det faktiska 

görandet av kön till varandra, men kan ändå skiljas åt, då medvetandet inte alltid resulterar i 

ett liktydigt agerande. Ett återkommande tema i våra intervjuer var hur flera informanter 

uppgav att det finns en diskrepans i hur de ansåg sig vilja agera i vissa situationer, och hur de 

faktiskt agerar i dem. Informant A beskriver hur det kan vara svårt att som man vara öppen 

med sina känslor, även om det är en sak som han själv önskar att han kunde göra oftare:  

 
Det är svårt att känna att man kan, typ, släppa ut känslor lika ofiltrerat, utan att det väcker nån typ av 

reaktion från sin omgivning. Eh... Om jag vill vara ledsen eller om jag vill, jag vet inte, vara känslosam, 

så blir det, liksom, att man får en tanke att ‘beroende på min omgivning, är det värt det, liksom?’, ‘orkar 

jag hantera om det uppstår en situation?’, eller om folk skulle tycka på nåt visst sätt, liksom. ‘Är det inte 

lättare att bara ignorera det? Och ta det själv sen.’ (Informant A) 
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Informanten säger att det är svårt att vara öppen med sina känslor, för att han inte vill riskera 

att få en negativ reaktion från sin omgivning. Han reflekterar också kring att det här är 

paradoxalt, då han anser att det vore bättre om män pratade mer om sina känslor och att det är 

en uppfattning som han menar att de flesta har. Han säger också att han uppfattar att män 

sällan är öppna med sina känslor:  

 
Det var längesen jag hörde att någon sa att det är fjolligt att visa känslor, eller att det är omanligt att visa 

känslor. Det är ju snarare tvärtom. Men jag skulle fortfarande säga att det finns en väldigt stor avsaknad 

av det. I alla fall i min omgivning. Det är fortfarande väldigt ovanligt om du jämför med... i alla fall om 

du jämför det manliga mot det kvinnliga könet. (Informant A) 
 

Att vara öppen med sina känslor anses inte vara en dålig, omanlig egenskap. Snarare anses det 

vara något positivt, och är förenligt med den nya synen på maskulinitet som informanterna ger 

uttryck för. Trots det så säger sig informant A ha svårt med att vara öppen med sina känslor, 

med rädsla för hur det ska uppfattas av personer i omgivningen. De egenskaper som 

informanten menar är eftersträvansvärda, och som han medvetet har en vilja att agera utifrån, 

skiljer sig från de praktiker som konstituerar den traditionella maskuliniteten. Det uppstår då 

en motsättning mellan hur man tänker kring en situation och hur man agerar i situationen. 

  Yancey Martin (2003) beskriver den skillnaden med hjälp av begreppen 

“gendering practices” och “practicing gender”. Med gendering practices syftar Yancey Martin 

till de olika praktiker som finns tillgängliga att agera utifrån, då man kommer i kontakt med 

sammanhang präglade av genus. Agerandet kan vara både i enighet med, eller i motsättning 

till, dessa praktiker, och det är genom dessa praktiker som det är möjligt för personer att 

praktisera kön  - att bete sig på ett manligt, eller kvinnligt, sätt (Yancey Martin, 2003, 354). 

För informant A finns det en skillnad i den bild av manlighet som han helst strävar efter och 

den bild av manlighet som finns i de sociala sammanhang som han är en del av. Även om den 

bilden är någonting som delas av många andra är det inte någonting som återspeglas i 

görandet av maskulinitet. Bilden av män som mer känslosamma och inlyssnande stämmer väl 

överens med den nya synen på maskulinitet som återfinns bland informanterna, men 

återspeglas inte i flera av de sociala sammanhang där kön praktiseras. 

  Att tänka på ett sätt, och agera på ett annat, kan göras medvetet som i exemplet 

tidigare. Informanten är medveten om att han inte agerar efter det han själv anser vara mest 

eftersträvansvärt, på grund av att det inte är kodat som en maskulin praktik. Att agera på ett 

sätt som strider mot ens värderingar kan också vara oreflekterat och omedvetet. Informant C 
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beskriver hur han anser det vara lättare att agera enligt maskulina normer än att gå mot dem i 

de situationer där kön praktiseras. Detta kommer till uttryck när informanten pratar om 

skillnaden på hur det är att umgås med tjejer och att umgås med killar:  

 
Jag skulle nog tro att jag hellre är den lite jobbigare, bröligare, snubben bland ett par tjejer än om jag är 

den här... lilla fjanten med ett killgäng, typ. Så tror jag att jag skulle känna, eh, men att jag inte tycker 

jag borde känna kunna känna så. Eller, såhär, det känns som att det är lättare nånstans att, eh, men, ‘Jag 

bara är så. Jag är lite jobbig ibland.’, till ett par tjejer än att försöka förklara till massa killar att ‘Det är 

okej att vara såhär, och det är så fler av er också borde... eller vill... känna sig lite mer vulnerable, 

liksom’. (Informant C) 
 

Att vara en “jobbbig, brölig snubbe” anser informanten är lättare än att vara en “liten fjant”, 

då det är mer i linje med de praktiker som finns tillgängliga i de sammanhang som 

informanten befinner sig i. Även om han uppger att han inte vill vara en person som kvinnor 

tycker är jobbig, så är det ett beteende som är lättare att falla in i än att agera på ett sätt som 

bättre skulle representera hans åsikter. På ett liknande sätt menar informant B att man ibland 

kan tillåta vissa beteenden, även om man själv inte anser att det är önskvärt. Till exempel kan 

han i vissa situationer acceptera att manlig dominans förekommer, då det går i linje med idéer 

om hur man ska bete sig som en man: 

 
[M]an låter, alltså, en manlig dominans äga rum, för att det finns idéer om vad manlighet ska vara, och 

då att det även är... Och då finns det också ett skäl att låta just sån här manlig dominans äga rum, för 

att  det finns nån... för att det finns väl kanske som programmerat sedan tidigare, så att man accepterar 

det. (Informant B) 
  

Citatet belyser att det finns tankar om vad manlighet är och hur man ska bete sig, vilket får 

betydelse för hur man agerar. Då man agerar utifrån de praktiker som finns tillgängliga, så 

praktiserar man kön på ett sätt som inte överensstämmer med bilden av hur man vill agera. 

Informant B menar att han i vissa situationer kan tillåta att det förekommer “manlig 

dominans”, vilket han beskriver som att man ska “call the shots” och “peka med hela 

handen”. Att i vissa situationer tillåta män vara dominerande går emot det informanterna 

menar att de vill göra i egenskap av män, men är något som i stunden kan göras omedvetet 

och oreflekterat. Det är, som informanten säger, “programmerat sedan tidigare”, och är ett 

invant beteende som är inbäddat i de sammanhang där könade praktiker tillämpas. 

  I likhet med det Yancey Martin beskriver som “gendered practices” och 
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“practicing gender” finns det, bland våra informanter, sociala, könade praktiker som påverkar 

hur de beter sig på ett maskulint sätt (Yancey Martin 2003, s. 354). I sociala sammanhang kan 

de agera på ett sätt som skiljer sig från det sätt som de anser bäst representera deras 

uppfattningar. I vissa situationer agerar de på ett sätt de vet går mot deras egen vilja, på grund 

av att det inte är ett agerande som de tror andra kommer acceptera. I andra fall agerar de på ett 

sätt som går mot sina åsikter utan att de själva reflekterar över det, då de agerar i enlighet med 

de sociala och kulturella praktiker som finns tillgängliga.  

 

5.3 Medvetet Förhållningssätt 
Hur samma slags medvetenhet kring könsordning resulterar i skilda förhållningssätt 

 

Följande avsnitt behandlar två aspekter av hur informanterna resonerar kring sexuellt innehåll 

på Instagram, som illustrerar hur samma slags medvetande kan resultera i olika 

förhållningssätt. I de delar av intervjuerna som lyfts nedan har informanterna fått svara på 

huruvida sexuellt innehåll finns närvarande i deras Instagramflöde, samt deras inställning 

sådant material. 

 

5.3.1 “Jag har ganska svårt att, typ, ösa bekräftelse på en människa som ber om det 

väldigt mycket” 

När informant E pratar om sexuellt innehåll på Instagram relaterar han det till användare som 

vill ha uppmärksamhet. Han menar att kvinnokroppar används i syfte att generera likes och på 

så vis hävda sin popularitet, vilket informanten ser igenom: 

  
Och många använder såklart lite nakna tjejer, eller halvnakna tjejer, för att få upp sina likes. Men det är 

jag nog ganska trött på. Jag har en väldigt nära vän som är, varit, feministisk förespråkare. Och då har 

man ju, liksom, fått samma tankar och åsikter som henne. (Informant E) 
  

Informanten ger uttryck för en medvetenhet kring att nakna kvinnokroppar exploateras i syfte 

fånga hans uppmärksamhet, men genom att vara medveten om detta har han en möjlighet att 

distansera sig och ta avstånd från det genom att inte ge såna bilder uppmärksamhet. Själva 

medvetenheten kring kvinnors underordnade position, och hur detta utnyttjas genom att 

reducera kvinnor till sexuella objekt, blir i sig underlag för ett avståndstagande. Vi kan 

jämföra med informant A, som, istället för att tala i termer av uppmärksamhet, relaterar 

sexuellt innehåll på Instagram till användare som söker bekräftelse. Informant A har tidigare i 
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intervjun uttryckt att han kopplar sexuellt innehåll till bekräftelsesökande och fortsätter med 

att förklara att han har svårt att ge bekräftelse till personer som ber om det på det sättet: 

  
Jag har ganska svårt att, typ, ösa bekräftelse på en människa som ber om det väldigt mycket. Eller jag 

tycker det är en väldigt otilltalande egenskap. Eh, och om jag nu skulle börja associera den människan 

med en person som behöver väldigt mycket bekräftelse, eller framförallt bekräftelse från andra än de 

närmast den, eh, så skulle jag nog reagera när en sån människa börjar söka bekräftelse från mig. Jag 

skulle ha svårare att ge den människan bekräftelse. (Informant A) 
 

I likhet med citatet från informant E ger informant A uttryck för en snarlik process, där 

bekräftelse genom sexuellt innehåll relateras till ett beroende av att framstå som attraktiv inför 

omgivningen och därför vilja få intygat av andra att man är åtråvärd. En medvetenhet kring 

detta leder till att ta avstånd från att ta del av den mekanismen och resultatet blir att inte gå 

med på att bekräfta sådant material. 

 Vi kan se att den här typen av avståndstagande, som bygger på en medvetenhet, 

stämmer överens med Connells modell för hegemonisk maskulinitet och dess underordnande 

logik. Logiken innebär att grupper av människor sorteras hierarkiskt efter hur de relaterar till 

vad som är kulturellt eftersträvansvärt. Det ingår i logiken att de grupper som är hierarkiskt 

underordnade bekräftar de överordnade gruppernas position, vilket innebär att kvinnor som 

grupp bekräftar mäns ställning genom att identifieras ta del av icke-eftersträvansvärda 

kulturella praktiker. Intentionerna hos informant E och A må vara genuina, men resultatet av 

deras förhållningssätt blir att de urskiljer grupper av människor som är positionerade längre 

ifrån hegemonin jämfört med dem själva, vilket upprätthåller deras egen ställning. I det här 

specifika fallet riktar det sig mot Instagramanvändare som är sexuellt explicita, och håller 

genom det upp överordningen för informanterna i egenskap av medvetna män (Connell 1995, 

s. 116-117). 

Avståndstagandet från att ge bekräftelse till de som ber om det ger oss underlag för 

vidare analys. Att relatera bekräftelsesökande till en svaghet, och därmed till något negativt, 

kan ses som en representation för två parallella processer. Dels handlar det om att sträva efter 

självständighet - någon som behöver bekräftelse är inte självständig. En strävan efter 

självständighet ses som en strävan efter auktoritet, vilket, enligt Connell (1995, s. 115), 

opererar som den yttersta strategin för att bekräfta hegemonin, och är därmed kodat som något 

maskulint. Dels handlar det om ett avståndstagande från kvinnlighet, som i sammanhanget är 

kopplat till att vara beroende av andra, alltså motsatsen till att vara självständig. Ett utpekande 
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av bekräftelsesökande som något att ta avstånd ifrån berövar de gruppernas anspråk på 

auktoritet och bekräftar därigenom ordningen i den hegemoniska maskulinitetens struktur 

(Connell 1995, s. 115). I det här avseendet kan vi se att en del informanter, genom sitt 

avståndstagande, ger uttryck för att utöva hegemonisk maskulinitet. En självständig man är 

överordnad en icke-självständig kvinna, vilket upprätthålls genom att se bekräftelsesökande 

som något negativt och vända dessa människor ryggen. 

 Ovanstående resonemang visar att den hegemoniska maskuliniteten inte bara 

rangordnar maskuliniteter inbördes mellan män. I lika stor utsträckning bygger den på 

föreställningar om femininiteter och kvinnor, som konsekvent separeras från manlighet och 

identifieras som icke-eftersträvansvärt och underordnat (Connell 1995, s. 115). 

 

5.3.2 "’Kul’,  hoppas att hon får många likes.” 

Den andra grenen med samma typ av medvetenhet, men som leder till ett annat förhållnings- 

sätt, hittar vi uttryck för hos informant B. Nedan får han frågor om hur sexuellt innehåll på 

Instagram påverkar honom och hans inställning till sånt innehåll. Han ser det som något 

positivt och som en del av övrigt innehåll på Instagram: 

 
Intervjuare: När du stöter på sånt här material i flödet, vad är din... vad tänker du då, liksom? 

 
Informant: Mm... najs! 
[...] 
Jag vet inte... Det är väl, liksom, bara kul att den lägger upp såna bilder, sådär. Sen så, liksom, påverkar, 

vet jag inte. Men det är redan en del av min helhetsbild av en person, så att det blir, liksom... Det blir 

bara en till bild, tror jag. 
 

Det verkar onekligen som att han likställer sexuellt innehåll med annat material, som en del 

helhetsbilden. Samma informant får sedan frågan hur han skulle reagera om någon som inte 

brukar lägga upp sexuellt innehåll på Instagram skulle börja göra det, och han har en fortsatt 

positiv inställning till fenomenet: 

 
Ja, men, jag skulle nog reagera, okej "kul", och sen hoppas att hon får många likes, så att det blir en 

confidence booster. Sådär. Så jag tycker det är bra, sådär. Sen så, man får göra vad man vill, så... 
 

Det framstår som att han upplever det positivt att personer som lägger upp sexuellt innehåll på 

Instagram kan få ökad bekräftelse av andra genom just det sexuella innehållet. Informanten 
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säger också under intervjun att ambitionen är att se sexuellt innehåll som likvärdigt med 

övrigt material på Instagram, i ett led att vilja behandla alla människor likadant. 

 Konsekvensen av detta förhållningssätt är mindre förvånansvärt. Även i det här 

fallet må intentionen vara god, men följden blir att agerandet tar del av den hegemoniska 

maskulinitetens upprätthållande. Att bekräfta sexuellt innehåll på Instagram kan nämligen ses 

som en mekanism för att reproducera och cementera de strukturer som underordnar kvinnor 

genom att de sexualiseras och i detta bekräftas av främst män (Connell, 1995, s. 115-117). 

Vidare går det att relatera till heteronormativitet, som bygger på ett system där normer och 

vad som är eftersträvansvärt är strukturerat efter mäns åtrå till kvinnor, och män och kvinnor 

som skilda kategorier av människor. Praktiker som bekräftar den ordningen i en 

heteronormativ kontext legitimeras av omgivningen och belönas (Ambjörnsson 2016, s. 47-

48; Butler, 2007, s. 55-57). De informanter som väljer att se sexuellt innehåll på Instagram 

likställt med annat material och därav bekräfta sådant innehåll kan betraktas ta del av en 

heteronormativ struktur och reproducera dess system, eftersom deras bekräftelse bygger på en 

åtrå mellan män och kvinnor och att bejaka könsspecifika attribut. 

 Några av informanterna är noga med att ta avstånd från sexuellt innehåll och 

menar att det inte är något de är intresserade av när de använder Instagram, medan andra 

informanter ser mer positivt på sådant innehåll och menar att det kan vara ett sätt för 

människor att visa en sida av sig själv. Det ena synsättet handlar om en medvetenhet kring att 

sexuellt innehåll på Instagram är en del av förtryckande strukturer som objektifierar, främst, 

kvinnor, och därför tar de aktivt avstånd från sådant innehåll, även om avståndstagandet i sig 

innebär att exkludera vissa människor. Det andra synsättet handlar om en medvetenhet kring 

att sexuellt innehåll traditionellt ses som något negativt, och att genom att istället bekräfta 

sådant innehåll tar de aktivt ställning för att en person inte är sämre för att den lägger upp 

sexuellt innehåll, trots att den bekräftelsen i sig reproducerar destruktiva strukturer som 

innebär att, främst, kvinnor belönas och bekräftas genom deras kroppar. Det här sätter fingret 

på hur informanternas medvetenhet kring vad sexuellt innehåll innebär och hur deras 

resonemang, båda konsekventa med deras syn på saken, leder till kontrasterande 

förhållningssätt, som var för sig har en förankring i ett maskulinitetsskapande relaterat till 

hegemonisk maskulinitet. 
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5.4 Medveten Man  

Att medvetenhet om sin egen position är ett maskulinitetsskapande i sig 

 

I följande avsnitt kommer det redogöras för temat medveten man, vilket syftar till hur flera 

informanter är medvetna om deras privilegierade positioner som heterosexuella män och hur 

denna medvetenhet också bidrar till deras maskulinitetsskapande. 

I ett skede av intervjuerna var vi intresserade av hur informanterna såg på kopplingen 

mellan deras sexualitet och identitet, alltså vilken betydelse deras sexualitet har för 

identiteten. Informant E säger att han skulle se sin identitet mer påverkad av hans sexualitet 

om han inte vore heterosexuell och tillhörde normen:  

 
Hur viktig min sexualitet är för min identitet? Eh, säkerligen viktigare än vad jag kan tro själv, då man 

är som priviligerad. Att vara cis, så jag ser det ju inte som ett så stort problem. Men jag förstår ju att om 

man inte känner, asså, att ens sexualitet inte stämmer överens med, kanske lag, religion eller sociala 

normer, så förstår jag att det är ett mycket större problem, än för mig. (Informant E) 
 

Egentligen finns det inget anmärkningsvärt i det informanten uttrycker, eftersom att det inte 

finns någon motsättning mellan hans identitet och sexualitet, varken relation till honom själv 

eller till omgivningen. Däremot är han i sitt svar tydlig med att han är medveten om just detta, 

att han är en del av normen och att det privilegiet ger honom fördelen att inte behöva ge plats 

åt sexualiteten gentemot hans identitet. Informant B bekräftar: 

 
Intervjuare: Hur viktig är din sexualitet för din  identitet för vem du är? 

 
Informant: Jag vet inte. Jag tycker inte att det känns så viktigt. 

 
[...] 

 
Jag vet inte, men jag tror också, om jag skulle ha nån läggning som inte skulle vara en del av 

majoritetssamhället, skulle det inte bli [så].  
 

I en annan del av intervjuerna svarar två andra informanter på en fråga om deras syn på sex. 

De säger att det finns fler sätt att se på det än som de ser det:  
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Men, asså såhär, helst tänker jag ju då på att...Okej, men att ha sex med en tjej, för att jag är 

heterosexuell. Jag förstår ju andra praktiker, och sånt finns, men om jag bara ska prata om det, så... 

(Informant D) 
 

Min bild av sex är när två personer har sex, med varandra. Och rent spontant får jag väl upp först en tjej 

och en kille, men... ja, men det behöver det inte [vara]. (Informant C) 
 

Även här skiljer sig inte informanternas syn på saken från normen, som i det här fallet är att 

ha sex med kvinnor, utan det är deras medvetenhet om sin position i frågan som är kontentan 

av budskapet.  

 Precis som nämndes i analysens inledande tema kan de strategier som 

legitimerar den hegemoniska maskuliniteten förändras. Den bas som hegemoniska 

maskuliniteten vilar på kan skifta så att en annan typ av maskulinitet kan komma att hävda 

dominans, beroende på kontext, och således legitimera den hierarkiska ordningen (Connell, 

1995, 115). Genom att uppmärksamma hur de är medvetna om att de, med anledning av deras 

identiteter, innehar privilegierade positioner, legitimeras deras ställning i den hegemoniska 

ordningen. 

 I den här situationen finns dock en väsentlig skillnad från första temat. Här tas 

inget avstånd från normen. Informanternas ställning stämmer helt överens med den 

dominerande strukturen i majoritetssamhället, vilande på en patriarkal, heteronormativ 

ordning. Ändå framstår det som att de aktivt avskiljer sig från andra grupper av män i deras 

förhållningssätt. Om informanterna själva är raka med att deras perspektiv motsvarar den 

hegemoniska maskulinitetens riktning, som återfinns hos hegemoniska och delaktiga män, hur 

kan de ändå distansera sig från den traditionella maskuliniteten? Det framstår som att detta 

möjliggörs genom själva medvetenheten. Männen de separerar sig själva från kan förvisso ha 

samma syn på saken, men de saknar en medvetenhet kring sin position i sammanhanget. 

Medvetenheten blir i sig en mekanism för ett maskulinitetsskapande. De tycker samma sak 

som andra heterosexuella män, i det här fallet gällande sexualitet och synen på sex, men 

eftersom att de är medvetna om att de tycker det till följd av att de är just heterosexuella män 

kan de distansera sig från andra icke-medvetna män. 
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5.5 Oreflekterat ämne 

Hur informanterna inte har reflekterat om relationen mellan deras sexualitet och identitet 

 

I följande avsnitt presenteras det femte temat - oreflekterat ämne. I temat diskuterar vi hur 

flera informanter uppgav att de frågor vi ställde om sexualitet och  maskulinitet kopplat till 

identitet inte hade reflekterats över tidigare, och vad det kan bero på.  

Mot slutet av varje intervju tilläts informanterna att dela med sig av tankar kring hur 

de upplevde att svara på frågor gällande sexualitet och maskulinitet relaterat till dem själva, 

deras identitet och deras vardag.  Här fanns det en tendens till osäkerhet och tveksamhet bland 

flera informanter, något som visade sig i deras svar. Informant A medger att han uppfattade 

intervjun svår, och var förvånad över att han inte tidigare har reflekterat över sin sexualitet 

och maskulinitetsskapande:  

 

 
Eh, jag blev nog ändå lite förvånad över hur lite jag har reflekterat över de här grejerna. Och, även om 

jag brukar kunna redogöra för, liksom, vad jag tycker eller känner för saker jag inte tänkt på tidigare, så 

var det här ändå ovanligt svårt. (Informant A)  
 

Informant B menar också att han inte tidigare har reflekterat över de här frågorna. Han menar 

även att det är för att han inte anser att det är någonting han behövt göra: 

 
Ja, men, att min sexualitet bär vikt för min identitet. Ja, men det känns som ändå att det påståendet 

flyger. Ja, alltså jag har inte reflekterat på det, gett det nåt utrymme... Eller om jag tänker på det igen, så 

är det klart, det har ju nåt värde där nånstans. Om man säger såhär, min sexuella identitet… min 

sexuella läggning gentemot min identitet är väl oreflekterad, för att det har inte behövts reflekteras på. 

(Informant B) 
 

Båda informanterna säger att de inte tidigare har reflekterat över hur deras identitet relaterar 

till maskulinitet och sexualitet. Om detta kan vi konstatera två saker. Det ena relaterar till 

informanternas ställning i frågan. I egenskap av att informanterna är heterosexuella cismän 

har de kunnat inta en position som ger dem möjligheten att inte behöva reflektera i frågan, då 

heterosexualitet i sig är ett steg mot hegemonisk maskulinitet, sett till den kulturella 

dominansen i samhället som helhet (Connell 1995, s. 116). Hegemonisk maskulinitet har en 

inneboende mekanik som är underordnande, vilket innebär att det som inte tillhör den 

kulturella dominansen, i det här fallet icke-heterosexualitet, på ett eller annat sätt stängs ute 
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och avlegitimeras. Informanternas egen heterosexualitet hålls genom den mekanismen 

legitim, vilket tillåter deras sexualitet och, kanske ännu hellre, deras maskulinitet vara 

oreflekterad. Det bör understrykas att det här inte på något vis säger något om huruvida 

informanterna stänger ute, eller avlegitimerar, icke- heterosexualitet, utan att deras position 

möjliggörs av en underliggande struktur som upprätthåller en sådan ordning (Connell 1995, s. 

116-117). Faktum är att flera informanter själva visar en medvetenhet kring detta. Både 

informant E och informant A menar att de är privilegierade, och informant E menar att det är 

anledningen till att han inte tidigare har behövt reflektera kring sexualitet och maskulinitet:  

 
Hur viktig min sexualitet är för min identitet? Eh, säkerligen viktigare än vad jag kan tro själv, då man 

är som privilegierad. Att vara cis, så jag ser det ju inte som ett så stort problem. (Informant E) 
 

Jo men, såhär, uppenbara privilegier, alltså... I många situationer är man ju uppenbart gynnad. 

Exempelvis inför det kvinnliga könet. (Informant A) 
 

Båda informanterna är anser sig själva vara privilegierade, och av den anledningen har de inte 

samma behov av att reflektera kring hur deras identitet är påverkad av deras sexualitet och 

deras könstillhörighet. Det gör att ämnet i fråga till stor del är oreflekterat bland 

informanterna, något som tillåts av den position de erhåller utifrån deras relation till den 

hegemoniska ordningen. 

    Det andra som kan härledas från informanternas osäkerhet och icke-

reflekterande i ämnet är återigen kopplat till ett avståndstagande. Att vara sig själv och inte 

låta sina beteenden influeras av den traditionella bilden av maskulinitet är i sig en del av 

strävan efter det hegemoniska, då det i den givna kontexten är en strategi för att distansera sig 

från den synade “macho-mannen” och bibehålla sin position (Connell 1995, s. 115). Ett led av 

detta innebär att en reflektion kring, och därmed kanske ett erkännande av, hur ens identitet 

relaterar till maskulinitet kan ses som en förlust, eftersom det kan upplevas som att ens 

personlighet ramas in efter heteronormer och maskulinitetsnormer. En konsekvens av ett 

sådant avståndstagande gör att informanterna kan ha skärmat av sådana reflektioner och 

därför har svårt att sätta ord på det. Om de väl sätter ord på det har de förlorat. Informant A 

beskriver hur han upplever att man kan bli anklagad för att ha fel åsikter om man uttrycker sig 

på vissa sätt, vilket leder till att man ofta blir passiv då ämnet diskuteras:  
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Eh... jag tror också det är ett sånt ämne där man ofta kanske är lite passiv. Det är ganska få som är 

snabba med att ta ställning, för att det är ett känsligt ämne, och man kan bli väldigt anklagad för att ha 

en viss typ av åsikt, eller ta ställning på ett visst sätt. (Informant A) 
 

Informanten upplever sig själv passiv i samtal om maskulinitetsnormer, då det är ett ämne 

som han menar är känsligt. För att inte uppfattas vara en person med vissa åsikter, som 

informanten inte delar, är han mer återhållsam då ämnet diskuteras. Genom att inte delta i 

diskussioner om maskulinitet, och att inte sätta ord på relationen mellan sin identitet och 

maskulinitet, möjliggörs han att inte låta sig definieras av maskulina normer. Detta gör det 

också möjligt att ta avstånd från maskulinitet, och att distansera sig från bilden av “macho-

män”. Således kan ett oreflekterat förhållningssätt vara en del i ett maskulinitetsskapande. 

 

6.0 Diskussion & Slutsats 

I denna studie har syftet varit att undersöka hur maskulinitetsskapande ser ut hos unga, 

heterosexuella män, vilken betydelse deras position som heterosexuella män har för 

maskulinitetsskapandet, samt hur relationen mellan deras sexualitet och identitet ser ut. I vårt 

resultat och våra analyser har vi sökt svar på våra frågeställningar (se Syfte & 

Frågeställningar) och kommit fram till följande. 

 (1) Informanterna har en förändrad syn på vad som är eftersträvansvärt och inte, 

i relation till den traditionella mansbilden, vilket är ett beteende som stämmer överens med en 

ny strategi för att upprätthålla den hegemoniska maskuliniteten. Den förra “strategin” är i 

sammanhanget genomskådad, och genom den anpassning informanterna gör bibehålls deras 

position i den hegemoniska ordningen. Anpassningen praktiseras genom att de tar avstånd 

från att vara “macho” och strävar efter att vara inlyssnande och i kontakt med sina känslor. 

Vad informanterna anser eftersträvansvärt, i termer av maskulinitet, är alltså egenskaper som 

traditionellt ligger utanför manliga idealbilder. Istället tar de avstånd från egenskaper som 

uttryckligen förknippas med traditionell maskulinitet. Det här kan förstås som ett nytt 

maskulinitetsskapande i en kontext där premisserna för att legitimera sin position som man är 

förändrade. Genom att anse traditionellt kvinnliga egenskaper som eftersträvansvärda och 

genom att ta avstånd från att vara en macho-man utövar informanterna i sammanhanget 

hegemonisk maskulinitet. 

 (2) Det finns en diskrepans mellan vilket agerande informanterna anser vara 

eftersträvansvärt och hur deras agerande faktiskt ser ut.  Deras medvetenhet kring sin egen 

position gentemot omgivningen gör att de har tydliga idéer om att ta avstånd från beteenden 
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som ingår i vad de har identifierat som maskulint, men i olika situationer, ibland medvetet, 

ibland omedvetet, faller de in i sådana handlingsmönster likväl. Detta relaterar till de 

genuspraktiker som alltid finns närvarande och har en viss påtryckande effekt på människor i 

sociala situationer. Informanterna förhåller sig helt enkelt till strukturer som står i kontrast till 

deras eget medvetande. Exempelvis tar det sig i uttryck angående att visa sig känslosam: De 

tycker att det är något man bör kunna göra i egenskap av man, men drar sig för att göra det i 

sociala situationer då det hamnar i konflikt med genuspraktiker, i synnerhet maskulina 

praktiker. 

 (3) Informanternas medvetenhet kring genus och jämställdhet, illustrerat genom 

deras användning av Instagram och deras inställning till sexuellt innehåll på Instagram, 

resulterar i två skilda förhållningssätt. I ena fallet tar de avstånd från sexuellt innehåll, med 

vetskapen om att sådant innehåll reproducerar destruktiva könsnormer, vilket får 

konsekvensen att de grupper av människor som lägger upp sådant material används för att 

bekräfta deras egen överordnade position. I andra fallet är de positivt inställda till sexuellt 

innehåll, med anledning av att ta avstånd från en syn om att sådant material är något negativt, 

då det leder till stigmatisering av redan underordnade grupper. Konsekvensen av det är att 

bejakandet av sexuellt innehåll riskerar reproducera patriarkala strukturer och reducera 

användare till sina kroppar. 

 (4) Den påtagligaste skillnaden mellan informanterna och den maskulinitet, 

alltså de typer av män, de tar avstånd ifrån är inte själva handlandet, beteendena eller 

åsikterna. Skillnaden ligger i medvetandet självt. Det innebär att medvetenheten om sin egen 

position som heterosexuell man, och vilken betydelse det har, är ett maskulinitetsskapande i 

sig. Synen på sex belyser det väl: Informanternas syn på sex stämmer överens med den norm 

de själva tillhör, något de inte tar avstånd från, och gör att deras syn de facto inte skiljer sig 

från den traditionella maskuliniteten. Men genom att vara medvetna om sin egen position, och 

även understryka andras rätt att se sex annorlunda, distanserar de sig och använder 

medvetandet som en mekanism för ett alternativt maskulinitetsskapande. Informanternas 

medvetenhet ligger i sammanhanget till grund för ett utövande av hegemonisk maskulinitet.  

  (5) Flera av informanterna har tidigare inte reflekterat över hur sexualitet och 

maskulinitet har påverkat deras identitet. Även om de visar en medvetenhet kring frågor som 

gäller jämställdhet och genusfrågor har de inte fullt ut reflekterat över det i förhållande till sig 

själva. Detta är relaterat till att informanterna är heterosexuella män, och därmed är högt upp i 

den hegemoniska hierarkin. Genom den hegemoniska maskuliniteten underordnas de former 

av maskulinitet som är icke-heterosexuella, medan heterosexualitetens privilegierade ställning 
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legitimeras. På så vis tillåts informanternas heterosexualitet, och maskulinitet, förbli 

oreflekterad. Utöver det kan det oreflekterade förhållningssättet ses som ett led i ett alternativt 

maskulinitetsskapande, då det gör att informanterna undviker att ramas in efter formulerade 

maskulinitetsnormer. 

 Siibak (2010) visade i sin studie att unga män använder sociala medier för att 

framställa sin maskulinitet på ett mångfasetterat sätt. Detta innebär, även i linje med Lindgren 

(2017), att sociala medier används av dessa unga män för att skapa sig själva; sociala medier 

används för att konstruera en bild av hur man uppfattas och därmed vem man är (Siibak 2010, 

s. 418-420; Lindgren 2017, s. 83). Vår studie bekräftar att sociala medier används som ett 

verktyg för att konstruera sin egen maskulinitet och identitet. Informanterna reglerar vilket typ 

av material de tar del av för att innehållet ska stämma överens med hur de själva vill uppfattas 

av omgivningen. När en av informanterna ger uttryck för att ta avstånd från sexuellt innehåll 

på Instagram kan det ses som ett sätt att sträva efter en bild av hur män ska vara, och därav 

vara ett led i maskulinitetsskapande.  

 Vidare, i undersökningen av Silver (2018) indikerades att män som identifierar 

sig som feminist är mindre oroliga över att leva upp till stereotypa mansroller, jämfört med 

andra grupper av män. Utefter de mekanismer bakom maskulinitetsskapande hos medvetna 

män som har identifierats i den här undersökningen kan vi dra vidare slutsatser. I de kontexter 

feministiska män befinner sig i kan den hegemoniska maskuliniteten vara formade efter andra 

villkor, och därmed leda till att egenskaper tillhörande den traditionella, stereotypa mansrollen 

inte är lika eftersträvansvärda. Således innebär det inte att feministiska män står längre ifrån 

maskulinitetsnormer jämfört med andra män, utan att deras normer ser annorlunda ut och 

ligger till grund för en annan sorts maskulinitetsskapande. I linje med det skulle det gå att 

argumentera för att feministiska män är mindre oroliga för att leva upp till stereotypa 

mansroller för att det inte är en lika stor del av deras maskulinitetsskapande. De har inget att 

förlora på att inte leva upp till sådana egenskaper det inte är eftersträvansvärt. 

Något som funnits ständigt närvarande under uppsatsprocessen är reflektioner kring 

vilket anspråk vi gör genom att konsekvent förhålla oss till en genusteoretisk ansats. Vår 

ambition är att vara lika konsekventa med en tydlighet om att de slutsatser vi har dragit är 

strängt förknippade till det perspektiv vi har anlagt. För det första är vi väl medvetna om att 

det går att ha en helt annan infallsvinkel i en sån här typ av studie och komma fram till andra 

slutsatser. Däremot, i linje med Connell, är vi övertygade om att ett genusperspektiv är 

avgörande för att sätta fingret på identitetsskapande processer, oavsett teoretisk riktning 

(Connell 1995, s. 113). Vidare, en central del för att kunna göra större anspråk är att i det 
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genusteoretiska perspektivet även inkludera andra betydelsefulla sociala kategoriseringar, 

något Connell (1995, s. 113) understryker i sin redogörelse för hegemonisk maskulinitet. 

Dessvärre har vi inför denna undersökning inte haft förutsättningar att generera datamaterial 

för att kunna dra slutsatser kring exempelvis klass, “ras”, med mera. Till den här sortens 

undersökning vore det intressant att gå vidare med att titta närmre på klass, för att synliggöra 

hur olika kulturella kontexter, baserat på socioekonomisk bakgrund, interagerar med hur 

maskulinitetsskapandet ser ut.  

 Att skriva uppsatsen har varit en självrannsakande process. Vi har behövt 

begrunda konsekvenserna av vår egen medvetenhet. Då vi båda är män som studerar 

maskulinitet och gör anspråk på att förstå mekanismer för maskulinitetsskapande kan vi inte 

bortse från vårt eget deltagande i maskulinitetsskapandet. Vi kan alltså inte se våra resultat 

som någonting utanför oss, snarare är vi en del av de processer som vi beskriver.  

 Med vår uppsats hävdar vi att avståndstagande från hegemonisk maskulinitet 

och medvetenhet kring sin egen position är ett maskulinitetsskapande. Uppsatsen har ett 

kritiskt förhållningssätt till maskulinitetsnormer och som författare är vi delaktiga i samma 

process. Precis som för våra informanter blir vår medvetenhet kring genusfrågor en del av vårt 

maskulinitetsskapande. Med andra ord, genom denna studie sker en distansering från 

maskulinitetsskapande och därmed bidrar vi till etableringen av en ny maskulinitet, vilket 

legitimerar vår ställning i den hegemoniska maskuliniteten.  

 Det finns ingen ambition att påstå huruvida dessa mekanismer, på individnivå, 

är positiva eller negativa. Däremot menar vi att varken problemet eller lösningen ligger på 

individnivå, och därför krävs det att lyfta blicken. 

 

6.1 Slutsats 

Ingen av informanterna i vår studie har explicit uttryckt att de identifierar sig med att vara 

feminist, vilket inte heller var något av urvalskriterierna, men med den information de delade 

i intervjuerna har vi anledning att betrakta informanterna som om de tillhör den kategorin, det 

vill säga feministiska män (vidare förklaring, se tidigare forskning). Kimmels ståndpunkt 

kring att medvetna män bör stå allierade med feminismen, eftersom det är det enda rätta, 

bidrog till undersökningens riktning, då det fanns en ambition att nyansera den bilden. Det ska 

läggas till att Kimmel (1998, s. 57-68) själv, när han diskuterar ämnet i samband med 

huruvida män bör utöva feminism, är väl medveten om att mäns förhållande till feminism inte 

är helt oproblematisk. Patriarkatet, i sin helhet, gynnar alltid gruppen män, vilket gör att män, 
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oavsett om de vill det eller inte, förkroppsligar en privilegierad ställning gentemot kvinnor. Ur 

det perspektivet finns det en konflikt mellan att vara man och feminist. Inte minst 

uppmärksammas det av den flyktväg som är exklusiv för män: “[Men] can always retrait if the 

going gets tough or dangerous. This would be especially true for heterosexual, white men, 

who can slide seemingly without effort, into the arenas of privilege, which often remain 

invisible to those who have it” (Kimmel 1998, s. 62).  

 Enligt oss illustrerar ovanstående att för män att identifiera sig som feminist, 

eller ha en medvetenhet kring genus och jämställdhet att betraktas relatera till att vara 

feminist, kan vara en del i ett maskulinitetsskapande, och därmed bidra till att stärka mäns 

position i relation till kvinnor snarare än att bidra till ökad jämställdhet. Det är inte så enkelt 

att medvetna män, i egenskap att vara medvetna, bidrar till utmana patriarkatet eller hjälper 

till i strävan mot ett mer jämställt samhälle. Lösningen kan inte enbart ligga hos individers 

medvetande. I sammanhanget bör vi dock inte förminska effekten av ett feministiskt 

medvetande hos män i deras liv. Ett ifrågasättande av stereotypa mansroller kan leda till 

förbättrade, och mer jämställda, förhållanden i exempelvis hemmet, där män tar större del i 

socialt ansvar och i att vara omhändertagande (Kimmel 1998, s. 62). 

 Till synes verkar det som att maskulinitetsskapande alltjämt relaterar till en 

hegemonisk ordning och på ett eller annat sätt handlar om att positionera sig över människor i 

sin omgivning. Antingen är man inte medveten om sin roll och reproducerar ett internaliserat 

system, eller så är man medveten om den och istället deltar i skapandet av ett alternativt 

system som bygger på samma ordning och logiker. Detta kan tyckas framstå som tämligen 

hopplöst, utifrån tanken att vilja sträva efter ett jämställt samhälle, där manligt och kvinnligt 

värderas lika högt.  

 Vår slutsats är att resultaten och analysen i studien säger mindre om 

informanterna och den grupp av individer de representerar i sammanhanget, och mer om vad 

det faktiskt innebär att leva i ett patriarkalt samhälle. Regeringens utredning om män och 

jämställdhet lyfter en splittring i utvecklingen av det svenska samhället. Å ena sidan finns det 

en rad delar i den traditionella bilden av maskulinitet som aktivt ifrågasätts och utmanas; allt 

från inställning till barnomsorg till attityder mot homo- och transsexualitet, medan det å andra 

sidan samtidigt växer fram kontrasterande samhällsmönster: 

 
… dagens Sverige [präglas] också av antifeministiska strömningar, hat mot kvinnor på internet, 

rapporter om sexuella trakasserier och våld. Maskulinitetsforskaren Thomas Johansson pekar på att 

bilden av ‘ny manlighet’ krockar med rapporter om våld och sexuella övergrepp och att det ofta är svårt 
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att kombinera iakttagelserna av positiva förändringar med statistik om kvinnors lägre löner och större 

hushållsansvar och den segregerade arbetsmarknaden. Tecken på att mansnormer förändras syns 

parallellt med att ojämställdheten kvarstår och tar sig nya former. (SOU 2014:6, s. 60) 
 

Självklart är det svårt att säga exakt vad utvecklingen beror på, och antagligen handlar det om 

ett flertal processer som alla på sitt sätt påverkar samhällsriktningen och människors 

handlande. Det står dock klart att det är långt mer komplext än att vägen till ett jämställt 

samhälle, där män, kvinnor och personer med annan könstillhörighet lever på samma villkor, 

bygger på enskilda individers insikter om att den patriarkala strukturen är destruktiv och 

måste rekonstrueras. 

 Denna studie har, med hjälp av att se maskulinitetsskapande som en del av att 

reproducera och upprätthålla en maktordning som bygger på ett underordnande av kvinnor 

och en legitimering av manlig dominans, gett underlag för att framhålla att patriarkala 

strukturer inte är något som går att undkomma på den samhällsarena som vi idag utövar vårt 

sociala liv. Den viktigaste poängen att understryka är således att i strävan efter jämställdhet 

och i den feministiska organiseringen, som i dagens samhälle är det tydligast formulerade 

motståndet mot patriarkatet (Connell 1995, s. 111), bör fokus ligga på att i grunden 

undergräva de strukturer som tillåter patriarkatets fortsatta existens.  

 Att åstadkomma något i den riktningen kräver säkerligen åtskilliga incitament 

för ett  grundligt förändringsarbete. Ett sådant är fortsatta studier kring mekanismerna bakom 

maskulinitetsskapande, för att på så vis få djupare förståelse för hur det konstrueras och 

reproduceras. Som nämnt tidigare, är det högst relevant att genomföra en liknande studie med 

hänsyn till klasstillhörighet, för att identifiera fler nyanser i maskulinitetsskapande bland olika 

socioekonomiska kontexter. Vidare kan det vara intressant att studera maskulinitetsskapande 

hos, av samhället, marginaliserade grupper av män, som t.ex. homosexuella män eller icke-

vita män, för att se om dessa i högre utsträckning är beroende av att bekräfta hegemonisk 

maskulinitet, till följd av deras lägre positionering, eller om de tar större avstånd, eftersom att 

de potentiellt kan ha behövt reflektera i ämnet mer. 
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Bilaga 1: Utdrag från kodningsschema 

Citat, utdrag Kod Kategori Tema 

Eh, att det inte bara ska vara massa 

coola handslag med killar, utan man kan 

kramas med andra killar också. 

Kan kramas Eftersträvansvärda 

egenskaper 

Avståndstagande 

och ideal 

Alltså jag försöker vara så inte jobbig 

man att vara med, om det... om man kan 

säga så, eller, såhär,. Ja, att man inte är 

den som de... som tjejer inte vill ha i 

närheten, liksom.  

Vill inte vara 

en jobbig man 

Eftersträvansvärda 

egenskaper 

Avståndstagande 

och ideal 

Jag tänker att jag har väl en ganska, 

såhär, negativ bild av maskulinitet, 

kanske. Så att jag skulle väl hellre vilja 

vara en, såhär, ah, en snäll man än en, 

asså, såhär, en mans-man typ. 

Ser 

maskulinitet 

som negativt 

Avståndstagande 

från maskulinitet 

Avståndstagande 

och ideal 

Kanske en mesig man, hade jag nog 

undvikit att vara... Nej, jag är nog 

ganska, jag är nog inte supermacho. 
 

Vill inte vara 

macho 

Avståndstagande 

från maskulinitet 

Avståndstagande 

och ideal 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Uppvärmningsfrågor 

• Berätta lite om dig själv. 

• Hur kommer det sig att du använder Instagram? 

 

Användning av instagram 

• Berätta lite om hur du använder Instagram. 

• Hur ser ditt instagramflöde ut? Vilken typ av innehåll finns vanligtvis? 

• Vilken typ av konton följer du?  

• Hur ofta använder du Instagram?  

• Under vilka tillfällen på dygnet?  

• Hur mycket tid lägger du på Instagram per dag?  

 

Funktion (För sig själv) 

• Varför använder du Instagram? 

• Fyller användandet av instagram någon funktion för dig? (Socialt, kreativt, 

tidsfördriv, bekräftelse)  

• Tycker du om Instagram? Varför/varför inte? 

• Skulle du klara dig utan Instagram eller skulle det påverka dig negativt/kännas 

svårt? 

Egenanvändning 

• Vad lägger du upp på Instagram?  

• Hur ofta? 

• Vad är det du har i åtanke när du lägger upp material på Instagram?  

• (många likes, vara rolig, vara snygg/cool/åtråvärd, dela information, 

självpresentation, följa normen, bryta normen, ta ställning)  

Sexualitet 

Syn på sex 

• Vad är sex? Vad är din bild av sex? 

• Vad tycker du behövs för att något ska vara sex? 
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• Om du tänker dig själv i en sexuell situation, vad är viktigt för att det ska 

kännas bra? 

• Vad är sexualitet för dig? 

Hur sexualiet formas 

• Vad har format din sexualitet? 

• Om du tänker på sexualitet som en drivkraft att söka kärlek, kontakt, närhet. 

Vad skulle du säga har format den drivkraften? 

• Är den driften styrd av andra motiv/känslor/normer? 

• Hur viktig är din sexualitet för din identitet?  

Normer och ideal (bl.a. maskulinitet, heteronorm, genus) 

• Vilken typ av man känner du att du skulle vilja vara/inte vara?  

• Vilken typ av man är du? (Våld, dominans etc.)  

• Var tycker du att du ser bilder av den mannen?  

• Vilka slags kontexter: reklam, tv, film, sociala medier, på stan o.s.v. 

• Hur upplever du att det är att leva upp till den bilden? 

• Påverkar den bilden hur du förhåller dig till andra män och kvinnor?  

  

• (Finns det normer kring manlighet som har att göra med sexualitetsnormer? Hur 

relaterar det till dig?) 

Koppling Instagram och sexualitet 

Sexuellt implicit innehåll 

• Finns det innehåll på ditt Instagramflöde som i sig inte är särskilt sexuellt, men som 

som kan uppfattas så?  

• När du ser sånt, vad tänker du?  

• Påverkar såna bilder dig?  

• Varför inte/på vilket sätt? 

• Följer du konton som lägger upp sånt innehåll, d.v.s. “sexuellt implicit”?  

• Vad är anledningen till att du följer/inte följer de kontona?  

• Vad får du ut av det? 

• Har du byggt någon sorts relation med de kontona? 
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• Påverkar den relationen hur du uppfattar dom? 

• Hur känner du när du ser sånt innehåll? 

• Om någon du följer skulle börja lägga upp sånt, hur skulle du känna då? 

• Är det skillnad på vem som lägger upp sånt? 

• Förändras din uppfattning om personer som lägger upp sånt när du följt dem 

länge? 

• Påverkas hur du ser kvinnor utanför Instagram (IRL)? 

• (Vad tänker du om tjejer/kvinnor som lägger upp sånt innehåll? Vänner, influencers 

o.s.v.) 

  

Läs upp: Beskrivning av vad sexualitet är (WHO)  

Sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet. Den finns i energin som 

driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och 

väcka känslor samt röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och 

gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa. 
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