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Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ studie som ämnar studera hur unga män kan uppfatta manliga ideal samt 

förhålla sig till dessa. Studien genomfördes genom fokusgruppsintervju med bilder som 

hjälpmedel och har därefter analyserats utifrån en tematisk innehållsanalys. Materialet har 

genom Connells teorier om den hegemoniska manligheten analyserats och delats in i fem 

olika teman som behandlar kropp, sexualitet, självförtroende, familj och ambivalens. Genom 

dessa teman identifierades hur fokusgrupperna tydligt beskriver bilden av idealmannen som 

en ung, stark, vacker, sexuellt aktiv, muskulös man med ett gott självförtroende. Deltagarna i 

fokusgrupperna identifierar sig med denna idealbild och upprätthåller därigenom de hierarkier 

som finns män emellan. Trots denna identifikation visar de ett tydligt avståndstagande från 

idealbilden. Fokusgrupperna identifierar idealet som ett hinder för en ung mans 

identitetsskapande och önskar att det i framtiden ska komma att förändras. 
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1. Inledning 
Media har under många år framställt kvinnan och den kvinnliga kroppen som ett objekt. 

Fokus har legat på skönhet och sexualisering av kroppen. Runt om detta har det skapats 

många diskussioner kring hur den eftersträvansvärda kvinnliga idealkroppen ska eller bör se 

ut. En feminin, attraktiv kvinna har länge framställts som späd och smal och många olika 

forum har ifrågasatt denna skapade idealbild som ett hot mot många kvinnors självkänsla och 

hälsa (Mendelson, Mendelson, & Andrews, 2000). Stora diskussioner om den kvinnliga 

kroppen har uppstått vilket har lett till att fler versioner av vad som anses vara en kvinnlig 

idealkropp har presenterats. Mäns kroppar har genom historien inte objektifierats på samma 

sätt som kvinnornas kroppar, utan har när de framställts i media haft en praktisk funktion 

snarare än en estetisk funktion (Ekenstam, 1987). 

 

På senare tid har dock debatten kring den manliga kroppen och olika manliga ideal ökat. I dag 

uppmanar massmedier till ett muskulöst ideal för män (Peterson, Tantleff-Dunn & Bedwell, 

2006). Detta kan bland annat ses genom att granska utbudet av veckotidningar där fler och 

fler lättklädda män visas upp på framsidan och tillströmningen till gymmen har ökat. Kända 

mäns kroppar studeras i dagsläget lika detaljerat som kvinnors när strandsäsongen närmar sig. 

Det dyker upp fler och fler tips i kvällstidningarna om hur en man enklast bygger den ultimata 

kroppen med “tio enkla steg till större biceps och magrutor”. Liknande typer av tips som 

riktar sig till kvinnor och hur de snabbast kan forma sina kroppar har länge varit aktuella i 

media. 

 

För oss som författat denna uppsats står det klart vad som anses vara idealbilden av en kvinna 

samt vilka åsikter som finns kring denna bild. Bilden av hur idealmannen ser ut känns dock 

inte lika tydligt framträdande och framförallt ser vi inte att samma diskussion och 

problematisering finns kring den manliga idealbilden som det gör kring den kvinnliga. Detta 

gör att vi i denna studie har intresserat oss för att undersöka hur unga män kan uppfatta 

manliga ideal samt förhålla sig till dessa. Vi tror att en ökad förståelse för vad som anses vara 

manligt ideal kan öka medvetenheten och skapa en mer jämställd diskussion där både det 

manliga och det kvinnliga får utrymme. Vi anser även att vetskapen om hur unga män och 

kvinnor upplever det att leva i samtid med dagens idealbilder bör vara lika stor för båda 

könen. I en studie om hur unga män och kvinnor reflekterar över sina kroppar och hur det 

speglar deras mående framkommer att unga män mår dåligt över sina kroppar men att det inte 

uppmärksammas på samma sätt som för kvinnor (Coffey, 2013). Vi intresserar oss inte i 

denna studie över jämförelse mellan män och kvinnor utan fokuserar endast på män och 

manliga ideal. Detta för att vi anser att vetskapen om hur unga män kan uppleva manliga ideal 

inte är lika stor som vetskapen om unga kvinnors.  

 

Genom denna uppsats hoppas vi kunna bidra till kunskapen om hur en ung man idag kan 

uppleva manlighet och manliga ideal. De kvinnliga idealen har länge ansetts vara en källa till 

problem för unga kvinnor och deras självbild. Vi tror att i och med att nu även män idealiseras 

och objektifieras så kommer även unga mäns självbild att kunna påverkas negativt av detta. 

Studier visar att massmedias budskap om smala och muskulösa kroppar kan påverka individer 
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(Morrison, Morrison & Hopkins, 2003). Olivardia, Pope, Borowiecki & Cohane, (2004) 

menar att kroppsmissnöje angående muskelmassa och vikt kan ha en inverkan på mäns 

självbild. En negativ självbild leder för många människor till ett sämre välmående vilket kan 

komma att göra att dessa unga människor söker hjälp hos en skolkurator eller annan 

samtalskontakt. Därför tror vi att en djupare kunskap kring manliga ideal kan ge olika 

yrkesgrupper som kommer att arbeta med ungdomars välmående en bättre förståelse för hur 

det kan vara att vara ung man i dag.  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att studera hur unga män kan uppfatta manliga ideal samt förhålla 

sig till dessa. 

 

- Vad anser unga män vara manligt? 

- Vilken betydelse har kroppen för manlighet? 

- Hur förhåller sig männen till idealbilden? 

- Anser männen sig leva upp till idealbilden? 

2.1 Avgränsningar 
För att svara på studiens syfte ville vi att de unga männen skulle vara i åldern 20-30 år, 

studera på akademisk nivå med samhällsvetenskaplig grund samt tala svenska.  

3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
Då mycket av tidigare forskning kring manlighet och maskulinitet är gemensamma med de 

teorier som finns i det gällande ämnet presenteras dem i denna studie under en och samma 

rubrik. Först kommer det presenteras kort kring maskulinitetsforskningens historia och sedan 

vilka teoretiska utgångspunkter som använts i studien. 

 

Män har genom historien varit de som tagit störst plats i det offentliga rummet och har 

därigenom även ansetts som normen för människan (Ekenstam, 1998). Under 1970-talet 

började feministrörelsen att ifrågasätta denna norm och därav också mansrollen. Mansforskare 

som Connell (2008) menar att traditionella mansideal är ett hinder för jämställdheten. 

Förutom maskulinitetsforskning i förhållande till jämställdhetsfrågor har forskningen också 

fokuserat på manlighet och hur manlighet konstrueras för män i förhållande till andra män 

(Connell, 2008).  

 

Manlighet är en viktig del av en mans identitetsskapande där kroppen starkt hänger samman 

med en mans identitet. Den hårda kroppen har länge har symboliserat idealet för en manlig 

kropp. Genom gymkulturen och en mer utseendefixerad syn på kroppen ökar bilden av detta 

ideal ständigt. En strävan efter att skapa samt bibehålla den perfekta kroppen blir en väsentlig 

del av att bibehålla ett gott självförtroende (Johansson, 2014). 
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Turner (2008) förklarar genom begreppet representation hur framgång hänger samman med 

en persons förmåga att kunna visa upp en god presentation av sin kropp. Genom detta 

förklarar han hur den vackra, unga och hårda kroppen har blivit ett signalement för status och 

lycka. Detta fenomen ger upphov till ett förakt mot feta och anorektiska människor som på 

grund av sitt utseende antas vara olyckliga. 

 

Studier har visat att män är aktiva i skapandet av maskulina identiteter. Det har visats att en 

mans egen förståelse över hur väl han lever upp till den hegemoniska manligheten påverkar 

hur han beter sig (Connell, 2008; de Visser and Smith, 2006). Studien ”not a very manly man” 

(de Visser, 2008) grundar sig på uttalanden från unga män som benämner sig som ”inte så 

manliga”. Den visar på hur unga män som är medvetna om att det inte lever upp till den 

hegemoniska manligheten förkastar dess innebörd, och hittar andra sätt att definiera sig som 

män. En man förklarar hur han kompenserar sin fysiska svaghet och korta längd med att vara 

en auktoritär lagkapten. En annan förklarar hur han varken är dominant eller aggressiv, vilket 

han associerar med manlighet, och nämner sig som mer tystlåten och försiktig. Trots detta 

tycker han att han är manlig, bara inte den manligaste av män. Han förklarar det vidare som 

att han tycker att bilden av den hegemoniska manligheten är skrattretande och förkastlig och 

att han därav aktivt valt att inte vara en del av den. Detta ses emellertid inte som ett enkelt val 

då manlighet starkt hänger samman med identitetskapande för en man och den som avviker 

från den hegemoniska manligheten ses ofta direkt som feminina och omanliga (Connell, 2008; 

McQueen & Henwood, 2002). 

 

Aspekter som inom forskning kring unga män visar på att en man avviker från den 

hegemoniska manligheten är att inte vara heterosexuell. Studier visar på att unga män 

uppmuntras till att tala om och att utföra heterosexuella samlag. Genom att heterosexualitet 

ses som positivt, eftersträvansvärt och manligt är det något som unga män lever upp till för att 

inte behöva sticka ut från normen (Richardson 2010). 

 

Wetherell och Edley (1999) är två forskare inom området som menar att Connells teorier om 

den hegemoniska manligheten inte är tillräckliga för att förklara hur män skapar och 

upprätthåller könsmaktsordningen i samhället. Vi är beredda att hålla med Wetherell och 

Edley om detta och har därför valt att komplettera denna teori med två andra teorier, vilka är 

Doing gender samt identitetsteorin. Följande teorier för studien presenteras här nedan. 

3.1 Maskulinitetsforskning 
Mycket av dagens maskulinitetsforskning vilar på en socialkonstruktionistisk grund. 

Begreppet socialkonstruktionism innebär att de olika begrepp som vi använder oss av för att 

förstå vår omvärld och dess uppbyggnad har tagit form och fått sin betydelse genom det 

sociala samspelet mellan människor (Burr, 2003). Connell (2008) samt Kimmel (2007) säger 

att kön inte enbart konstrueras i förhållande till varandra utan att de interagerar parallellt 

tillsammans med andra olika kategoriseringar som klass, ålder, religion och etnicitet. De 

menar att maskulinitet och femininet skapas då kön ständigt interagerar med de andra 

kategoriseringarna och ens position inom de kategorierna. Det resulterar i att det finns olika 

variationer av vad som ses som manligt respektive kvinnligt inom varje kategori. Vidare 
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förklarar Kimmel (2007) samt Burr (2003) att maskulinitet är under ständig förändring och 

skapas över tid och rum, men även socialt och kulturellt, och därför betyder maskulinitet olika 

saker vid olika tidpunkter och i förhållande till olika människor.  

 

Den sociala konstruktionen skapar vad som är rätt och fel, samt normalt och onormalt i vår 

värld. Genom hur vi talar om något så skapas exempelvis vad vi antar vara den korrekta 

definitionen av en manlig man. Tillslut så ses den specifika definitionen av en manlig man 

som den naturliga definitionen och det blir därför svårt att se att det till en början var 

människan själv som skapade denna definition. Detta leder till att det är svårt att ifrågasätta de 

antagna normerna (Järvinen, 2002). 

 

Det räcker inte med att acceptera att det finns mer än en form av maskulinitet och att se de 

skillnader som finns mellan dessa former, utan det måste diskuteras kring deras egna inbördes 

relationer som då skapar hierarkier (Connell, 2008). Det kan ses till en maskulinitet och dess 

variabler så som sexualitet, klass och etnicitet och se att i den rådande könsmaktsordningen så 

är mannen överordnad kvinnan. Samtidigt finns en hierarki mellan männen där olika sorters 

maskuliniteter är överordnade varandra. Det är framförallt hierarkin männen mellan som varit 

relevant i denna studie och därav det perspektiv som använts vid analysen (Connell, 2008; 

Kimmel, 2007). 

 

Connell (2008) har skapat en tredelad modell där hon redogör för de olika könsrelationerna 

män kan befinna sig i. Denna tredelade modell består av hegemonisk manlighet, delaktighet 

samt marginalisering. 

3.1.1 Hegemonisk manlighet 

För att förstå begreppet hegemonisk manlighet så måste först begreppet hegemoni förklaras. 

Ordet hegemoni myntades av teoretikern Gramsci i samband med hans analys över 

klassrelationerna i samhället. Han avsåg att använda det i form av att det finns olika hierarkier 

i samhället som upprätthålls genom att de mest betydelsefulla godtar denna hierarki. 

Hegemoni appliceras i flera olika sammanhang och gäller både en grupp och en enskild 

individ som anses stå högre än andra grupper eller individer (Connell, 2008). 

 

Hegemonisk manlighet är ett begrepp som tillskrivs män och endast män (Connell, 2008). 

Connell lånade Gramscis begrepp hegemoni och använde det i princip på samma sätt som 

Gramsci gjorde, dock här för att beskriva hierarkin bland manliga könsroller som finns i 

samhället. Den hegemoniska manligheten är den som står högst i hierarkin och som 

symboliserar det idealistiska sättet att vara man på vid en given tidpunkt. Antalet män som 

kan uppfylla den positionen är så få att den ses som ett ideal och kan därför ses som något så 

abstrakt som en filmkaraktär. Detta innebär att de som befinner sig i toppen av den 

hegemoniska manligheten och därmed är mäktigast är de som är mest iögonfallande. 

Exempelvis kan en man med mycket pengar och en framgångsrik karriär befinna sig högt upp 

inom hierarkin när han är på jobbet men samtidigt långt ned i hierarkin i sitt privatliv. Den 

hegemoniska manligheten är inte någon fast karaktärstyp utan ser olika ut beroende på 
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variabler så som klass och etnicitet. De som innefattas i den hegemoniska manligheten är 

dock alltid män inom dominerande positioner (Connell, 2008).  

3.1.2 Delaktig manlighet 

Även om det är väldigt få män som strikt lever upp till den hegemoniska manligheten så kan 

många män ändå få ta del av fördelarna den ger genom den delaktiga manligheten. Connell 

(2009) menar att majoriteten av alla män tillhör den delaktiga maskuliniteten. Att vara del av 

den delaktiga manligheten ses som en accepterad position för en man. En position som delger 

en man en viss status bland andra män, dock inte samma status som den hegemoniska 

manligheten ger (Connell, 2009). 

3.1.3 Marginalisering 

De män som inte får samma möjlighet som de delaktiga att ta del av hegemoniska 

manligheten kan benämnas som marginaliserade. Marginalisering kan sägas höra samman 

med den relation som uppstår mellan olika dominanta och underordnade manligheter i 

samhället. Som exempel ses i vårt västerländska samhälle homosexuella män som 

underordnade gentemot heterosexuella män, vilket har påvisats genom diskriminerande 

lagstiftningar och våld. De maskuliniteter som innehåller aspekter av femininitet placeras som 

marginaliserade. För att bryta marginalisering krävs något som kallas för ett 

motsatsförhållande. Ett motsatsförhållande är en eftersträvansvärd egenskap som kan 

kompensera för en mindre eftersträvansvärd egenskap. Behovet av ett motsatsförhållande för 

att kompensera för femininitet krävs för att bryta marginaliseringen för en homosexuell man. 

Ett sådant motsatsförhållande kan vara någon annan egenskap som delas med de män som 

uppfyller den hegemoniska maskuliniteten, som exempelvis makt och pengar (Connell, 2008). 

3.2 Giddens identitetsteori 
Kroppen har blivit en viktig del i vårt identitetsskapande idag och är ett viktigt verktyg för att 

kunna ge uttryck för identitet. Genom kroppslig kontroll och kroppsmedvetenhet klarar 

individer av att reglera ansiktsuttryck och andra rörelser som hjälper oss att kommunicera 

med omvärlden. Genom denna kommunikation med omvärlden skapar individen sedan sin 

identitet (Giddens, 1991).  

 

När Giddens (1991) talar om identitet skiljer han på personlig och social identitet. Den 

personliga identiteten är individens upplevelse av sig själv. Faktorer som möjlighet till 

handlingsförmåga, frihet och valmöjlighet anses vara det viktigaste vid utformningen av en 

personlig identitet. Individens samspel med omgivningen påverkar också hur individen 

upplever sig själv som person. Den sociala identiteten kopplas samman med på vilket sätt 

andra uppfattar individen samt på vilken plats i den sociala hierarkin som de placerar 

individen. En person kan därav vara del av flera olika sociala identiteter samtidigt, exempelvis 

kan en person vara både pappa, polis, make och miljöpartist. Den sociala identiteten kan alltså 

vara något som en person har gemensamt med andra individer och vara något en person 

tillskriver sig för att känna tillhörighet och gemenskap med en specifik grupp (Giddens, 

1991). 
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En individ kan omvärdera sina personliga egenskaper efter olika situationer i livet, allt detta i 

förhållande till större sociala sammanhang, vilket Giddens (1991) benämner som 

rekvalificering. Individer har en benägenhet att rekvalificera sig på ett djupare plan när det 

handlar om viktiga övergångar i deras liv eller när de ska fatta ett avgörande beslut (Giddens, 

1991). 

 

Yttre faktorer spelar alltså en stor roll i skapandet av identiteter, både gällande den sociala och 

den personliga identiteten. Detta innebär att förutsättningarna för identitetskapande förändras 

över tid. De möjligheter som omgivningen ger individen samt hur individen utnyttjar dessa är 

avgörande för en individs identitetsskapande (Giddens, 1991).  

3.3 Doing gender 
Begreppet ”doing gender” (att göra kön) myntades av West och Zimmerman (1987). Med 

begreppet menas att människor genom olika sociala processer skapar kön snarare än att de 

fysiska skillnader som finns mellan en man och en kvinna utgör kön. Att göra kön innebär 

att egenskaper kan tillskrivas en individ beroende på om denna är en kvinna eller en man och 

är därav alltså något som konstrueras via språket istället för något som är biologiskt givet. 

Samhället konstruerar könen genom hur de i olika sammanhang framställs att en kvinna 

respektive en man bör vara (West & Zimmerman, 1987). Det är samhället och socialisering 

som ger kropparna en innebörd och en mening. Kön konstrueras ofta i förhållande till 

varandra, det vill säga ses manligt och kvinnligt som varandras motsatser och det ena skulle 

inte existera utan det andra (Connell, 2009). 

 

Kön skapas i motsatsförhållande till varandra, precis som det manliga är beroende av det 

kvinnliga, är det heterosexuella beroende av det homosexuella för att kunna vara vad de är. 

Det betyder att människor identifierar sig själva genom att se vad de inte är. Om någon ska 

bete sig som en manlig man bör denne alltså inte bete sig enligt vad som samhället ser som 

kvinnligt (Butler, 2005; Connell, 2009). Enligt Burr (2003) skapar vi dessa kategoriseringar 

över manligt och kvinnligt redan som barn för att enklare förstå världen och våra funderingar 

kring densamma. Vad som ses som manligt och vilka likheter och olikheter som finns mellan 

kvinnor och män är därigenom ingenting definitivt utan är flytande och är skapade av oss 

människor. Ett begrepp som ordet man har därför ingen som helst mening förrän vi genom 

språket och kategoriseringar konstruerar mannen och därigenom ger ordet man en mening. Att 

göra kön skapar precis som socialkonstruktionismen skillnader mellan olika kategorier (Burr, 

2003; Connell, 2009). Ett exempel på dessa skillnader är den hierarkiska ordning som skapats 

män emellan (Connell, 2009).   

3.4 Användning av teori och begrepp 
Connells (2008, 2009) olika teorier om maskulinitet dyker upp i många sammanhang som 

berör manlighet och maskulinitetsforskning. Med detta uppmärksammat har vi valt att 

använda oss av Connells teorier som utgångspunkter i analysen av denna studie. Connells 

(2008) teorier om maskulinitet förutsätter att det finns en hegemonisk manlighet. Därför 

kommer vi att vara uppmärksamma på hur deltagarna skulle benämna denna form av 
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manlighet samt hur de skapar denna manlighet och hierarkiska ordning genom sina idealbilder 

av manlighet. 

 

Större delen av dagens maskulinitetsforskning grundar sig i ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv och det blir därför den naturliga utgångspunkten i analysen av materialet. 

Begreppet innebär att vi har valt att förstå manlighet som något konstruerat och därigenom 

som något föränderligt. Därför kommer begreppen att göra kön samt socialkonstruktionism att 

användas för att studera hur några unga män konstruerar och upprätthåller manliga ideal och 

hierarkier. 

 

Giddens (1991) identitetsteori är välkänd inom många områden och förklarar i 

samstämmighet med socialkonstruktionismen (Burr, 2003) samt att göra kön (Connell, 2009; 

West & Zimmerman, 1987) hur en persons identitet skapas och förändras över tid och rum. 

Eftersom att vi anser att manlighet är något som starkt hänger samman med identiteten för en 

man har vi valt att använda oss av dessa teorier för att få förståelse för hur manliga ideal kan 

påverka de unga männens sätt att se på din egen identitet. 

4. Metod 
Under detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Genom att förklara metodens olika 

delar på tydligast möjliga vis avser vi att påvisa genomskinlighet genom hela studien (Guba & 

Lincoln, 1994). Kapitlet kommer att klargöra hur och varför valet av metod gjordes, hur 

litteratursökningen genomfördes samt hur urvalet av deltagare såg ut i förhållande till att 

besvara studiens syfte. Här tydliggörs även hur analysen av det insamlade materialet såg ut, 

samt egna reflektioner över den valda metoden och även huruvida de etiska aspekter som 

finns beskrivna har följts. Studien har ett deduktivt förhållningssätt där utgångspunkten varit 

att kroppen är en viktig del i mans identitet och ett manlig ideal. Vi har inte haft för avsikt att 

pröva en tes utan endast förhållit oss utifrån detta perspektiv (Bryman, 2011).  

 

Genomgående under hela studien har vi arbetat gemensamt med materialet. Vi har under hela 

processen suttit bredvid varandra för att lättast kunna diskutera och samarbeta kring de olika 

delarna. För datainsamling, bearbetning och framställnings av intervjuguide m.m. har ett 

gemensamt ansvar förelegat. Nyström har haft det huvudsakliga ansvaret för analysen och 

Sjösten har haft det huvudsakliga ansvaret för teori och kunskapsöversikt. Dock har båda varit 

delaktiga genom att vi korrekturläst varandras texter och på så vis influerat varandras arbete. 

Analys av material och resultat har hela tiden utförts gemensamt, detta för att se att materialet 

tolkas liknande av oss båda. 

4.1 Val av metod 
Valet av metod blev kvalitativ metod då det är den metod som bäst skulle svara till syftet för 

studien. Kvalitativ intervjumetod syftar till att skapa förståelse för ett visst fenomen genom 

intervjuer. Den ger en möjlighet att gå på djupet i samtalen och därigenom få bättre förståelse 

för deltagarnas upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). Den kvalitativa intervjun är en 
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metod som ger många fördelar i form av möjligheter till att vidga perspektiv, där vi får chans 

att ställa frågor och följdfrågor och återkoppla så att vi tolkat deltagarna rätt (Bryman, 2011).  

 

Denna studie har haft sin utgångspunkt i fokusgrupper med en semistrukturerad intervjuguide 

och bilder som hjälpmedel. Fokusgrupper är en form av kvalitativ metod där en typ av 

gruppintervju utförs. Denna form fokuserar på fri diskussion där forskaren ställer frågor öppet 

till gruppen istället för till varje enskild deltagare (Wibeck, 2000). Vissa ämnen och fenomen 

upplevs på olika sätt av olika människor och en diskussion kring dessa ämnen kan därför 

generera en vidare kunskapsförståelse. Då det var gruppdiskussionen kring manlighet som var 

intressant för studien valdes fokusgrupper som metod. 

 

En semistrukturerad intervjuguide innebär att förutbestämda, övergripande teman och frågor 

skapas som vägledning för fokusgruppsintervjun. Genom detta kan fokusgrupperna diskutera 

kring de valda temana samtidigt som det finns möjlighet för vidare följdfrågor ifrån oss som 

genomför studien (Wibeck, 2000). 

 

Varför bilder valdes som hjälpmedel i fokusgrupperna var för att detta enligt Rose (2001) kan 

generera flera olika synsätt på samma bild, samt skapa bra diskussioner. I dagens samhälle 

anses vårt visuella sinne vara viktigt för inhämtandet av information. Vi lever nu i en värld 

där kunskap såväl som många former av underhållning är visuellt konstruerad. Vad vi ser i 

form av bilder anses därför vara viktigt, kanske till och med ännu viktigare än den 

information vi kan höra och läsa oss till (Rose, 2001). Vi är ständigt omgivna av olika former 

av visuell teknologi som exempel tv, film, reklam, tidningar och sociala medier (Bergström, 

2012). I vissa sammanhang görs en skillnad över vad vi ser och på vilket sätt vi ser det. En 

och samma bild kan därför, beroende på tidigare erfarenheter och kunskaper, betraktas och 

tillskrivas helt olika för olika personer (Rose, 2001).  

4.2 Litteratursökning 
Universitetets databaser EBSCO, SAGE Journals och SocIndex har använts vid sökning efter 

relevanta artiklar till studien. Vid eftersökningen av artiklar har forskarna använt sig av 

sökord som “maskulin”, “masculinity”, “hegemonisk”, “kön”, “gender”, “man” “body” och 

“mansideal”. De artiklar som använts har varit kollegiegranskade och publicerade i olika 

vetenskapliga tidsskrifter eller på hemsidor av vetenskaplig karaktär. Via tips och 

härledningar från artiklarna hittades mycket litteratur av olika forskare runt om i världen. 

Delar av den litteraturen fanns i fysiska exemplar på Umeå Universitetsbibliotek. Artiklarna 

som hittats via databaserna användes som komplement till böckerna för att stärka relevans och 

teoretiska utgångspunkter. 

 

För att hitta bilderna som använts i studien har googles sökmotor använts. Fysiskt beskrivande 

sökord som exempelvis ”bodybuilder”, ”muscular”, ”fat” och ”young” användes.  

4.3 Analysmetod 
Som analysmetod valdes tematisk innehållsanalys. Tematisk innehållsanalys är en metod som 

används för att bearbeta undersökningsmaterialet från en kvalitativ studie och därmed 
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identifiera det centrala budskapet i materialet. Genom meningsbärande enheter och koder 

identifieras övergripande teman som sedan ligger till utgångspunkt för studien (Bryman, 

2011). Denna analysmetod valdes för att studien intresserar sig för de centrala budskapen i 

fokusgruppernas diskussioner vilket en tematisk innehållsanalys genererar. 

 

4.4 Urval och bortfall 
Eftersom att denna studie fokuserar på unga mäns upplevelse av manlighet kom endast män 

att intervjuas. Vi ville att minst 12 stycken män skulle delta i studien då detta var en rimlig 

kvot för studiens ändamål. För att hitta deltagare till studien valdes ett bekvämlighetsurval 

som går ut på att männen som tillfrågas att delta i studien personligen väljs ut (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Urvalet av deltagare till studien gjordes under två dagar på Umeå Universitet. Vi gick 

tillsammans runt i Universitetsbiblioteket, Samhällsvetarhuset och Lärarhuset och tillfrågade 

de män som vid tidpunkten befann sig på platserna. Alla män som såg ut att vara i åldrarna 

20-30 år tillfrågades muntligt om de var intresserade av att delta i studien, totalt tillfrågades 

36 män. Vissa män befann sig vid tidpunkten i grupper tillsammans med studiekamrater 

medan andra var ensamma. Några av de män som valde att delta i studien var de som befann 

sig i grupp och därav skapades en naturlig gruppindelning för dessa män. De som var 

ensamma vid värvningstillfället parades senare ihop till en grupp.  

 

Deltagarna valdes ut i enlighet med studiens mål samt utifrån tidigare fastställda kriterier 

(Wibeck, 2000). Fördelarna med ett bekvämlighetsurval är att det är effektivt och att det 

matchade bäst till studien då tiden för utförandet var begränsad. Ämnet kan vara känsligt och 

därmed kan det vara svårt att få kontakt med frivilliga deltagare via andra former av urval. En 

personlig kontakt kan ge ett tryggare intryck redan från första början (Bryman, 2011).  

 

Av de 36 tillfrågade tackade 16 stycken män ja till att delta. Vi räknade med ett visst bortfall 

då intresset kunde ha svalnat, vilket visade sig stämma då hälften av männen av olika 

omständigheter valde att ej delta i studien. Dock tillfrågades fem nya män, dessa på samma 

sätt som tidigare nämnt, vilket gav sammanlagt 13 deltagare. Av de 13 deltagarna i 

fokusgrupperna var 12 av dem mellan 22-28 år samt en person 35 år. Samtliga studerade vid 

fokusgrupptillfället på akademisk nivå inom samhällsvetenskaplig inriktning, vilket innebär 

att dessa män kan ses utgöra en homogen grupp (Wibeck, 2000).  

 

När 13 tillfrågade män tackat ja till att delta i studien skickades information om studien via 

textmeddelanden. Deltagarna delades in i tre fokusgrupper om fem samt fyra deltagare i varje 

grupp. Två av dessa tre grupper delades naturligt in då de gick i samma klass på universitetet 

och därmed redan var bekanta med varandra. 

4.5 Tillvägagångssätt 
Efter en litteratursökning och genomläsning formades en semistrukturerad intervjuguide med 

frågor i utgångspunkt från studiens syfte. Frågorna i intervjuguiden formades utifrån 
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övergripande teman och frågor som berörde det aktuella ämnet, dessa framkom genom 

litteraturen och vår förförståelse. Intervjuguiden behandlade manliga ideal och hur manliga 

normer ser ut i dag. Det genomfördes en pilotstudie på tre för oss bekanta män för att testa 

intervjuguidens frågeställningar. Därefter omformulerades och/eller raderades några av 

intervjuguidens frågeställningar då de ansågs överflödiga eller misstolkades. Den slutgiltiga 

intervjuguiden tillsammans med tio bilder användes sedan under samtliga fokusgrupper, för 

intervjuguide se Bilaga 1. 

 

Tio bilder föreställande män i olika skeden i livet med olika typer av kroppsform valdes ut för 

studien. De specifika bilderna valdes utifrån kroppstyp, sexuell läggning och ålder då en 

diskussion kring olika typer av manliga kroppar samt sexuella preferenser var huvudsyfte med 

bildvisningen. Via Googles sökmotor hittades de aktuella bilderna där sökningarna gjordes 

utifrån olika kroppstyper. Bilderna skrevs ut i svartvita kopior och visades i fysiska exemplar 

för fokusgrupperna. Bilderna presenteras kortfattat under i kapitlet ”Resultat och analys” 

under rubriken ”Bilderna” samt utförligare med visuell framställning i Bilaga 3.  

 

Upplägget under fokusgrupperna innehöll två moment där det första momentet var 

frågeställningar utifrån den semistrukturerade intervjuguiden. Det skapades en allmän 

diskussion kring de aktuella ämnena och deltagarna fick möjlighet att fritt beskriva hur de 

förhöll sig till dessa ideal och normer. Moment två gick ut på att de tio olika bilderna visades 

och deltagarna fick fritt diskutera kring dem. Fokusgruppernas uppgift var at först skapa 

berättelser kring varje bild för att sedan rangordna alla bilder utifrån vem de ansåg vara den 

manligaste till vem de ansåg vara den minst manliga.  

 

Alla intervjuer spelades in med en diktafon efter godkännande från deltagarna. Vi använde 

även anteckningsblock där saker som en diktafon inte uppfattar, där kroppsspråk, nickningar, 

och tystnader från specifika personer noterades. Samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt 

grupprum på Umeå Universitet. Orsaken till att ett grupprum bokades för utförandet var 

delvis för att underlätta tillgängligheten för alla deltagare då alla var studenter vid Umeå 

Universitet vid tillfället och dagligen besökte lokalerna. Avskildhet var även något som 

prioriterades för att alla deltagare skulle känna sig trygga med att svara på våra frågor ostört 

samt att inga andra bakgrundsljud skulle kunna störa intervjun och inspelningen. Rummet var 

neutralt och stolar placerades ut i en halvcirkel framför en whiteboardtavla, i övrigt fanns inga 

möbler i rummet förutom ett bord med kaffe och fikabröd.  

 

Efter att fokusgrupperna genomförts transkriberades allt inspelat material ordagrant och 

skrevs ned på papper. Pauser och skratt togs med för att vi lättare skulle förstå när deltagarna 

var allvarliga, ironiska, etc. Att intervjuerna transkriberades noggrant var för att vi ville 

möjliggöra ett precist analysarbete och inte missa några viktiga detaljer. Då fokusgrupper lätt 

tenderar att tala i munnen på varandra underlättade det att spela in och senare transkribera 

intervjuerna i text, än att endast använda anteckningar under fokusgruppstillfället. Under 

transkriberingen låg fokus på att uppfatta vad som sades, inte vem som sa vad och därför 

antecknades inte några namn i transkriberingen. Totalt genererade varje fokusgrupp mellan 
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20-25 sidor transkriberad text. Efter ett antal genomläsningar av de transkriberade texterna 

påbörjades analysarbetet av dessa. 

 

För att analysera det insamlade materialet och få en förståelse hur unga män kan uppfatta 

manliga ideal samt förhålla sig till dessa så har en tematisk innehållsanalys utförts. Det 

transkriberade materialet skrevs ut och lästes upprepade gånger igenom för att vi ville få en 

djupare förståelse av helheten. Alla transkriberingar har analyserats som en enhet. Efter 

genomläsningarna identifierades vad som var centralt och ofta återkommande i 

diskussionerna. Meningsbärande enheter, de meningar i texten som upplevdes innehålla 

relevant information i förhållande till studiens frågeställningar, identifierades och klipptes ut 

ur materialet med sax för att få en bättre överblick av materialet. De valda meningarna 

kondenserades till kortare mer kärnfulla meningar och kodades därefter. Koderna grupperades 

senare efter dess innehåll där liknande koder parades ihop. Dessa grupperingar visade det 

konkreta innehållet från fokusgrupperna, alltså det som deltagarna faktiskt uttryckte i ord. 

Efter att grupperingarna gjorts identifierades fem övergripande teman som utgick från de 

centrala budskapen som kategorierna visade. Dessa teman identifierades som kropp, 

sexualitet, självförtroende, familj och avståndstagande. Under visa teman identifierades 

underrubriker. Genom temana kunde det utläsas vad som sades mellan raderna i 

fokusgrupperna och de underliggande budskapen. Till vissa teman identifierades även 

underkategorier (Bryman, 2011). Här följer ett exempel på hur identifieringen såg ut. 

 

Tabell 1 

Meningsbärande enhet Kondenserad mening Kod Tema Undertema/rubrik 

”Typiskt såhär strandkropp… Som typ i 
samhället säger att såhär ska du se ut på 
en strand, show off kropp liksom… Alltså 
nian (Modellen) det är ju verkligen 
samhällets stereotypiska bild” 

 
Vältränad strandkropp 

är samhällets 
stereotypiska bild 

 
Vältränad kropp, 

stereotypen 

 

 
Kropp 

 

 
Estetisk kropp 

”När jag tänker efter om man är sådär 
tunn så måste man vara jättebegränsad 
när man ska bära hem en kasse med 
varor från ICA” 

 
Tunn kropp begränsad i 

vardagen 

 
Tunn kropp 
begränsad 

 
Kropp 

 
Funktionell kropp 

 

Temana analyserades utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och därigenom framkom 

studiens resultat. 

4.6 Metodreflektion 
Under detta kapitel kommer vi att lyfta fram de för- och nackdelar vi upplevt genom de 

metodval studien grundar sig på. Inför metodvalet reflekterade vi över det faktum att vi som 

intervjuare var två kvinnor och att de personer som skulle intervjuas var män. Vi reflekterade 

över om situationen kunde kännas utsatt för en enskild man att intervjuas av två kvinnor, 

därav valde vi att utföra intervjuerna i grupp. Vi upplevde att detta gav oss ett bra resultat och 

en lättsam stämning vid fokusgruppstillfällena, vilket resulterade i att deltagarna vågade ta 

plats under intervjun. Detta visades genom att deltagarna ofta skämtade både med oss och 

varandra, ställde motfrågor och egna frågor till varandra och sa ifrån när de inte höll med. 

Fokusgrupperna resulterade i för studien givande diskussioner som resulterade i en rik empiri.  
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Vi är väl medvetna om de nackdelar ett bekvämlighetsurval har inneburit för vår studie då vår 

förutfattade mening om hur en ung man ser ut har påverkat vilka personer som fått möjlighet 

att delta. Vi är medvetna om att de som befann sig på de utvalda platserna vid det givna 

tillfället med största sannolikhet studerade ett samhällsvetenskapligt ämne. Detta har påverkat 

att grupperna varit homogena både inom gruppen och sinsemellan, detta för att studenter vid 

liknande utbildningar tenderar att ha många saker gemensamt. Människor som har 

gemensamma intressen och erfarenheter är oftast mer villiga att dela sina åsikter mellan 

varandra. För att deltagarna ska känna sig mer bekväma med sin situation och för att utbytet 

av information ska underlättas rekommenderas homogena grupper (Wibeck, 2000). Vi 

upplevde därför homogeniteten som en fördel i den här studien då alla fokusgrupper inte hade 

en naturlig indelning. Genom homogeniteten ökade därför chansen för att deltagarna skulle 

känna gemenskap med varandra och mer naturligt falla in i diskussion. 

 

Som tidigare nämnt fanns en homogenitet inom de tre fokusgrupperna. Det fanns även en 

homogenitet grupperna emellan. Detta upplevde vi var till en fördel då vi i det transkriberade 

materialet kunde se en samstämmighet både inom och emellan grupperna, vilket gav oss ett 

mer enhetligt material att analysera. Det optimala hade varit om homogenitet funnits inom 

grupperna och heterogenitet funnits grupperna emellan. Detta hade resulterat i ett bredare 

material och fler olika perspektiv. Då denna studie inte var omfattande i storlek fokuserade 

den inte på bredd och olika perspektiv.  

 

Det var till en fördel att två av grupperna naturligt delades in då vi upplevde att de lättare föll 

in i diskussion och tystlåtna personer hade lättare att komma till tals än i den grupp där 

deltagarna var okända för varandra (Wibeck, 2000). Under vissa tillfällen var enskilda 

deltagare i grupperna helt tysta. I de grupper där deltagarna var bekanta sedan innan upplevde 

vi att vissa ämnen och åsikter som ansågs känsliga inom gruppen utelämnades på grund av 

risk för konflikt inom gruppen, detta stärks enligt Wibecks (2000) diskussion kring 

homogenitet och redan existerande grupper. Vid vissa tillfällen när en längre tystnad uppstod 

från en enskild deltagare tolkade vi det som att deltagaren inte höll med om övriga deltagares 

diskussion. Detta antecknades och tog i beaktning vid analysen av materialet.  

 

Vissa ämnen kan ha utelämnats för att de ansågs vara givna inom just den specifika gruppen, 

jämför Wibeck (2000). Eftersom att deltagarna i två av grupperna kände varandra kunde de 

indirekt diskutera om situationer som de själva kände ingående men som vi inte förstod. För 

att klargöra att vi uppfattat rätt ställde vi hela tiden följdfrågor när vi inte förstod och när vi 

ville säkerställa att vi tolkat rätt, vilket kallas respondentvalidering (Bryman, 2011). Då vi 

båda medverkade under alla fokusgrupper kunde vi efteråt diskutera igenom de transkriberade 

materialen tillsammans och därav säkerställa att vi tolkat ironi, skratt, tystnad och vad 

deltagarna sa på liknande sätt. I de få fall vi tolkat materialet olika har vi genom diskussion 

och genomläsning nått fram till en gemensam tolkning, på detta sätt har vi ökat pålitligheten 

för studien (Guba & Lincoln, 1994). 

 

Genom att vi använde oss av en semistrukturerad intervjuguide fick vi svar på de frågor som 

vi önskat. Vi fick även igång samtal med för studien givande diskussioner. Intervjuguiden 
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fungerade som ett bra stöd för att säkerställa att samtliga teman berördes utan att frågorna 

blev allt för strukturerade och opersonliga. Vissa ämnen som inte var aktuella för studien kom 

dock på tal via de fria diskussionerna vilket resulterade i slask i transkriberingen, detta ledde 

till tidskrävande arbete som inte kom till användning i studien, vilket hade kunnat undvikas 

genom ytterligare en pilotstudie av intervjuguiden.  

 

Då de specifika bilderna som vi valt ut fokuserade på olika typer av manliga kroppar samt 

män med olika sexuella läggningar var det givet att stora delar av diskussionerna handlade om 

just kropp och sexuell läggning. Vi ledde deltagarna i riktning till att tala om dessa ämnen 

vilket också återspeglas i analysen av materialet. Då var avsikt var att beröra dessa två ämnen 

har vi speglats av detta i vår tematiska innehållsanalys.  

 

För att minska risken för feltolkningar har vi genomgående under fokusgrupperna använt oss 

av respondentvalidering vilket innebär att vi direkt på plats har frågat om vi uppfattat 

männens svar på ett korrekt sätt, detta har vi gjort genom att ställa följdfrågor så som “har jag 

uppfattat dig rätt” och “Du menar alltså att…”, på så sätt har vi stärkt studiens tillförlitlighet 

(Guba & Lincoln, 1994). 

 

Genom dessa redogörelser har vi ämnat stärka studiens pålitlighet, tillförlitlighet och 

genomskinlighet. 

 

4.6.1 Reflexivitet 

När kvalitativ forskning utförs bör det klargöras för forskarnas egen förståelse och kunnighet 

kring ämnet samt hur och om detta kan påverka studien och dess resultat (Grinnel & Unrau, 

2008). Vi var redan innan studien medvetna om att vår förkunskap kring ämnet kunde påverka 

intervjuguidens utformning. Exempelvis upplever vi att kropp har en stor betydelse för 

manlighet och utgick därför ifrån detta. Medvetenhet fanns även om att vår förkunskap kunde 

påverka tolkningen av materialet. För att undvika allt för stor inverkan har vi ständigt strävat 

efter att hantera både fokusgrupperna och det insamlade materialet med ett öppet sinne och 

har resonerat kring materialet utifrån vad som sades - men även inte sades - under 

diskussionerna.  

 

Vi som utförde den här studien var två unga kvinnor, deltagarna i fokusgrupperna bestod av 

män och ämnet handlade om manlighet. Vi upplevde att deltagarna i många situationer 

diskuterade manlighet i förhållande till kvinnlighet, exempelvis frågade deltagarna om våra 

åsikter kring hur en manlig man bör se ut. För att inte påverka deltagarnas svar valde vi att 

inte svara på frågor rörande våra personliga åsikter och försökte att hålla ett neutralt 

förhållningssätt. Vi upplevde att deltagarna sökte bekräftelse för sina åsikter genom att fråga 

om vi höll med eller tyckte annorlunda.   
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4.7 Etiska aspekter 
De fyra forskningsetiska principer som Bryman (2011) beskriver inom humanistisk 

vetenskaplig forskning har följts för att säkerhetsställa att forskningen är av god kvalité samt 

är etiskt korrekt. Brymans fyra principer, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet samt hur vi förhållit oss till dessa presenteras här: 

 

Innan fokusgruppen genomfördes informerades deltagarna muntligt samt skriftligt genom ett 

informationsbrev, se Bilaga 2, om studiens syfte samt vilka rättigheter de hade under studiens 

gång. Deltagarna kunde i lugn och ro läsa om vad som skulle komma att gälla samt hur 

fokusgruppen skulle utföras. Innan utförandet av fokusgrupperna krävde vi ett samtycke från 

samtliga deltagare. Genom detta uppfylldes i enlighet med Bryman (2011) både informations- 

och samtyckeskravet. Genom att alla uppgifter om deltagarna förvarades så att ingen obehörig 

kunde få tillgång till dem, samt att uppgifterna endast använts till studiens ändamål har även 

konfidentialitet- och nyttjandekravet uppfyllts (Bryman, 2011). 

I uppsatsen presenteras varken namn eller fingerade namn, citat som presenteras i uppsatsen 

refereras därför endast till den specifika fokusgrupp där citatet hämtats. Meningen med 

studien är som tidigare nämnt inte att peka ut någon enskild efter dennes åsikter. Vi vill därför 

förtydliga att vi inte varit ute efter att peka ut eller döma någon. Trots att frågor i 

intervjuguiden ställdes direkt till specifika intervjupersoner har inte just det enskilda svaret 

analyserats utan det har satts i ett större sammanhang.   

5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras studiens resultat samt analys. Då syftet med studien var att 

undersöka hur unga män kan uppfatta manliga ideal samt förhålla sig till dessa fördes först en 

mer allmän diskussion kring hur dessa ideal kan se ut. Efter detta presenterades de tio bilderna 

på männen, fokusgrupperna fick möjlighet att skapa historier kring vilka egenskaper männen 

på bilderna upplevdes ha utifrån deras kroppstyp och gestaltning. Efter detta fick deltagarna 

rangorda bilderna utifrån vem de ansågs vara manligast och minst manlig.  

5.1 Bilderna 
För visuella bilder, se bilaga 3. De tio bilderna beskrivs kortfattat här nedan. Bilderna 

presenterades för fokusgrupperna i samma ordning som de beskrivs. Bilderna har namngivits 

av oss för att efter att de presenterats för fokusgrupperna. 

 

Bodybuildern: En mycket vältränad man i 30-årsåldern som poserar glatt på en scen. 

Mannen tävlar uppenbarligen med kroppens fysik och inövade poser som det avgörande. 

Den överviktiga: En fet man som poserar framför kameran enbart i shorts med ett förvånat 

men glatt ansiktsuttryck med händerna utsträckta efter sidorna. Mannen är otränad med en 

ordentlig mage som hänger över byxkanten. 

Den gamla: En äldre herre med skägg som står i sina badshorts i vad som uppfattas som en 

gemensam dusch. Han har en klassisk ”ölmage” men ser i övrigt ut att vara i bra form. 
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Den normalbyggda: En glasögonbärande man, varken tjock, smal eller tränad, som poserar i 

shorts framför kameran. Han spänner armar och överkropp i vad som kan anses som en 

skämtsam pose. 

Den homosexuella: En artistisk bild på Jonas Gardell, en välkänd svensk författare och 

komiker som är öppet homosexuell. På den svartvita bilden sitter han med handen mot 

huvudet och tittar djupt in i kameran. 

Den undernärda: En mycket, mycket smal man som står i kortbyxor med armarna längs 

sidorna och tittar slött in i kameran. Bilden är tagen utomhus. 

Rockern: Andreas Dregen, en mycket känd artist som poserar hukande framför kameran i 

högklackade skor, linne och tajta jeans. Han har långt svart hår, är “rockigt” sminkad och har 

tatueringar på armarna. 

Den unga: En ung normalbyggd tonåring i kortbyxor. 

Modellen: En vältränad ung man med bar överkropp och ett par uppknäppta vita jeans som 

poserar framför kameran mot en vit bakgrund. 

Den funktionsnedsatta: En man som sitter i rullstol. Han har ställningar längs benen men 

verkar i övrigt rörlig och stark i överkroppen. Han ler med hela ansiktet mot kameran. 

 

5.2 Presentation av teman 
Fokusgruppernas diskussioner presenteras utifrån fem teman. De första två tydliga teman som 

presenteras är kropp samt sexualitet. Dessa teman var utgångspunkt vid fokusgrupperna vilket 

gav dem en given plats som huvudteman i analysen. Utöver dessa två teman 

presenterades ytterligare tre teman vilka var självförtroende, familj och ambivalens. Varje 

tema presenteras med en sammanfattning av vad deltagarna diskuterade under fokusgrupperna 

med stärkande citat. Efter varje presenterat tema följer ett analysavsnitt där vi analyserar och 

tolkar materialet med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna för studien.  

5.3 Kropp 
Genomgående i alla fokusgrupper så talades det frekvent om kroppen. Det talades om att 

kroppen för en man var viktig både ur ett estetiskt perspektiv och ur ett funktionellt 

perspektiv. När fokusgrupperna tillbads att berätta om vad de ansåg som manligt var det första 

som nämndes fysiska attribut såsom skägg, kantigt ansikte, breda axlar och mycket muskler. 

En stor, stark och beskyddande man beskrevs som idealet och ett genomgående typexempel 

för detta blev den starke skogshuggaren i skogen med helskägg, muskler och breda axlar.  

5.3.1 En estetisk kropp 

Den mest manliga kroppen sades vara en kropp med väldefinierade muskler som såg stark och 

ungdomlig ut. En estetiskt vacker man ansågs vara eftersträvansvärd och ansågs automatiskt 

inneha andra positiva manliga egenskaper. Dessa andra egenskaper var bland annat möjlighet 

att attrahera många kvinnor och att vara självsäker i sin egen kropp. Modellen statuerade inom 

alla fokusgrupper ett exempel på den man som ansågs inneha den vackraste och mest 

eftersträvansvärda kroppen. Modellen på bilden tillskrevs inte någon specifik ålder men sättet 

som fokusgrupperna talade om honom på förde tankarna till en yngre man som skulle kunna 

återspegla den tid i livet som deltagarna befann sig i. Alla fokusgrupper var överens om att 
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den här kroppen rent estetiskt var till en stor fördel och att det var många av deltagarnas 

idealkropp. 

 

Han har ju definitivt mer av det som vi pratade om tidigare, manlig-utseendet och kroppen som jag 

skulle vilja säga är manlig också, han är ju inte så överdrivet grov, men, vältränad och atletiskt liksom. 

Lite grövre fotbollsspelare, det är väl det som är typisk manlig kropp (Fokusgrupp 3). 

 

Fokusgrupperna nämndes att Modellen skildras i tidningar och att det uppmanades att det var 

som honom en man fördelaktigen skulle se ut. Tack vare sitt utseende kunde han känna sig 

trygg i sig själv och med säkerhet veta att han i framtiden kunde skaffa en partner om han 

önskade. Han sades attrahera både män och kvinnor och hans kropp sades vara önskvärd från 

många olika håll. Hans kropp ansågs vara vacker att beskåda och kunde i många sammanhang 

vara till hans fördel. 

  

Typiskt såhär strandkropp… Som typ i samhället säger att såhär ska du se ut på en strand, show off 

kropp liksom… Alltså nian (Modellen) det är ju verkligen samhällets stereotypiska bild (Fokusgrupp 2). 

 

Kroppens utseendemässiga funktion framstod som viktig för fokusgrupperna. Modellen som 

sågs som den vackraste tillskrevs egenskaper så som ytlig och “douchig” och stundvis 

odräglig. Med ”douchig” menade fokusgrupperna en obrydd man som behandlar kvinnor som 

produkter. Trots att modellen endast tillskrevs personliga egenskaper som sågs som negativa 

så var det denna kropp som majoriteten av männen talade om som idealkroppen. En fysiskt 

tilltalande kropp sades underlätta för nyskapande av relationer och då både vänskaps- och 

kärleksrelationer. Detta sades vara viktigt för att i den fas i livet som männen under 

fokusgrupperna befann sig i ansågs möjligheten att attrahera kvinnor vara central. 

 

Ja, som alla tjejer skulle säga wow, och för han har ju de här grejerna på magen som ”pekar” som ingen 

vet vad de heter men alla tycker de är skitsnygga (Fokusgrupp 2). 

 

Vidare så talades det om Bodybuildern och att han inte ansågs vara estetiskt vacker på grund 

av för mycket och överdrivna muskler. Deltagarna menade att en mer proportionerlig 

muskelmassa var mer attraktiv och att Bodybuildern gått till överdrift och därav istället ansågs 

vara lite äcklig.  

 

Den normalbyggda och Den överviktiga mannen sades vara kroppsligt förfallna och inte alls 

äga ett utseende som fokusgrupperna ansåg vara önskvärt. Trots att ingen av deltagarna sade 

sig vilja se ut som någon av dessa män så ansåg dem att det var sådär en man mitt i livet såg 

ut. Några av deltagarna trodde även att de själva skulle komma att se ut sådär i framtiden även 

om det inte just nu såg det som ett önskvärt utseende. Fokusgrupperna sa även att de här 

männen var de rent utseendemässigt mest förekommande männen i dagens samhälle. 

 

Ja, fast hade jag velat vara så manlig som möjligt då skulle jag ju typ... Den normalbyggda och Den 

överviktiga komma en av de sista, för det är inte så jag vill se ut som man. Även om jag kanske kommer 

att se ut så som man så vill jag inte göra det... (Fokusgrupp 2). 
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5.3.2 En funktionell kropp 

Fokusgrupperna talade om en mans kropp som en funktionell kropp. Det framstod att kroppen 

för en man var ett viktigt verktyg för att kunna hävda sin manlighet. Kroppen som verktyg 

skulle användas för att klara av vardagliga sysslor. 

 

Men det är väl som grabbarna säger, att ur ett samhällsperspektiv så ska man hålla på med sport och 

meka med bilar och gilla och hugga ved och jaga och fiska och så vidare (Fokusgrupp 2). 

 

Vid diskussionen om Den normalbyggda samt Den överviktiga mannens kroppar framkom 

dem som funktionsdugliga i de allra flesta situationer. De sades klara av ett vanligt arbete, 

cykla till och från jobbet, bära hem ICA-kassarna samt ta hand om sina barn. 

 

Alltså jag tror att den är ganska bra i alla situationer. Visst om han ska lyfta bilar kanske det inte är den 

bästa kroppen men det är ju för att det blir extremer. Men i ett normalt vardagsliv tror jag inte han har 

några som helst problem, den kroppen är lite mer allround (Fokusgrupp 3). 

 

Bodybuilderns kropp ansågs inte vara funktionell då hans muskler ansågs vara för stora och 

därav kunde hindra honom i vardagliga situationer. Bodybuilderns kropp sågs som klumpig 

och opraktisk. 

 

Jag tror inte den är så dynamisk bra om man skulle köra nått lagerarbete eller någonting sånt, det är 

mycket saker som kommer i vägen för att kunna vara det (Fokusgrupp 3). 

 

Männen menade att det var viktigt att kroppen fungerade väl i alla vardagliga situationer så 

som vid tillfällen där matkassarna skulle bäras hem från butiken och en åtta timmar lång 

arbetsdag skulle orkas med. Männen talade om den funktionella kroppen som en kropp som 

tillhörde de mer normalbyggda männen. Den undernärda mannen samt Bodybuildern ansågs 

inte äga speciellt funktionella kroppar då de ansågs vara för svaga eller för klumpiga. Den 

undernärda sågs som sjuklig på grund av sin smala och tunna kroppsbyggnad.  

 

Fast ja okej, när jag tänker efter om man är sådär tunn så måste man vara jättebegränsad när man ska 

bära hem en kasse med varor från ICA (Fokusgrupp 3). 

 

Männen talade aldrig direkt om Den funktionsnedsatta mannens kropp som något som kunde 

vara bra att ha. När männen tillbads att nämna något tillfälle då den kroppen skulle vara till en 

fördel kunde de inte nämna någon konkret situation. De talade däremot om situationer när 

Den funktionsnedsatta kroppen inte skulle vara till en fördel.   

 

Typ att kunna göra vardagliga grejer, typ kunna gå på en promenad i skogen är ju ganska svårt om man 

sitter i rullstol, och samma sak ganska vardagliga situationer (Fokusgrupp 2). 

 

Den gamla mannen placerades i en av fokusgrupperna överst i hierarkin över manlighet med 

motiveringen att han var en man som trots sin ålder sades vara pigg och frisk och som på 

grund av sin ålder var vis och klok. De använde flera gånger ord så som ”krutgubbe”. I en 

annan fokusgrupp placerades Den gamla mannen underst i hierarkin och det pratades då om 

honom som förvirrad och sliten och knappast längre särskilt stark varken kroppsligt eller 

psykiskt.  
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5.3.3 Analys kropp 

Det framkom inom fokusgrupperna att den estetiskt vackra kroppen var den manligaste 

kroppen. Det framkom också tydligt att den estetiska kroppen automatiskt kopplades samman 

med andra eftersträvansvärda manliga egenskaper. En måttligt muskulös kropp och ett 

ungdomligt utseende sades vara det mest estetiskt fördelaktiga utseendet. Den hårda och 

vältränade kroppen har enligt Johansson (2014) länge symboliserat idealet för en manlig 

kropp. I diskussionerna där Modellens kropp framkom som den vackraste framkom han även 

som den som fick flest kvinnor. Turner (2008) och Peterson, Tantleff-Dunn & Bedwell, 

(2006) menar att en vacker kropp hänger samman med framgång och lycka. Han menar även 

att den estetiska kroppen blivit en statussymbol vilket här kan sägas att Modellens kropp 

tydligt symboliserade.   

 

Fokusgrupperna tillskrev Modellen som den utseendemässiga idealtypen för en man i deras 

ålder. Connell (2008) menar att det finns en hegemonisk maskulinitet vilket innefattar en 

idealtyp för manlighet. Idealtypen kännetecknades av den starka och till ytan hårda mannen, 

vilket kan förkroppsligas av Modellen. Genom att fokusgrupperna talade om denna man som 

någon som hade eftersträvansvärda egenskaper så erkänner dem den hegemoniska 

maskuliniteten som idealet samt blir enligt Connell även delaktiga i att bevara den. 

 

Fokusgrupperna beskrev den typiske mannen med attribut som skäggig, stor, kantig och 

muskulös vilket blir motsatsen till ett kvinnligt utseende. De attribut som en kvinna inte har 

blir automatiskt manliga. En man som uppfyllde dessa attribut sågs som väldigt manlig och 

placerades högre inom den manliga hierarkin medan en man som inte uppfyllde dessa attribut 

placerades lägre. På så sätt gör deltagarna kön genom att vissa egenskaper tillskrivs manlighet 

och vissa tillskrivs kvinnlighet (Connell, 2009). Deltagarna gör nödvändigtvis inte kön här 

och nu genom hur de talar om manlighet och manliga attribut utan har redan konstruerat dessa 

attribut som manliga genom livet de levt som män (Connell, 2009; West & Zimmerman, 

1987). Genom detta tal skapas även definitionen av vad som ses som en manlig man och 

tillslut så ses den specifika definitionen som den naturliga bilden av en man (Järvinen, 2002).  

 

För fokusgrupperna var kroppen och dess ytliga attribut något viktigt för manlighet. I enlighet 

med Giddens (1991) kan det ses som ett viktigt medel för att etablera en identitet. Giddens 

(1991) menar att kroppen har blivit en viktig del i vårt identitetsskapande idag samt att 

kroppen blivit till ett viktigt verktyg för att kunna ge uttryck för sin identitet. Att eftersträva 

ett manligt estetiskt utseende som genom att odla skägg och träna till sig en fysiskt fördelaktig 

kropp kan en man känna tillhörighet med andra män med ett liknande utseende. Detta skapar 

gemenskap med den specifika gruppen och bidrar till att skapa individens sociala identitet 

(Giddens, 1991).   

 

Om Den gamla mannen, Bodybuildern, Den undernärda samt Den funktionsnedsatta mannen 

så talade inte fokusgrupperna om kroppen som manlig. Den funktionsnedsattas kropp sågs 

varken som fullständig eller självständig och Den gamla mannens kropp samt Den 

undernärdas kropp sågs som alldeles för svaga för att passa in i samhällets syn på en manlig 

man. Bodybuilderns kropp sågs som klumpig och tillgjord. De ansågs inte få samma 
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möjlighet att ta del av de hegemoniska maskulinitetsmönster som finns i samhället och sågs 

därför som marginaliserade gentemot de andra kropparna som jämfördes vid fokusgrupperna 

(Connell, 2008). Modellen kunde ses som en mer dominant maskulinitet och placerade därför 

de andra männen i en underordnad sits. Den hegemoniska maskuliniteten bygger på dominans 

och underordning mellan olika grupper av män (Connell, 2008) varav denna maktordning 

mellan Modellen och de andra männen uppstod. Genom att deltagarna tillskrev Den gamla 

mannen, Bodybuildern, Den undernärda och Den funktionsnedsatta med dysfunktionella 

kroppar så placerade de dem även som marginaliserade och upprätthåller därigenom den 

hegemoniska maskuliniteten och dess inbördes hierarkier (Connell, 2008). 

 

”Krutgubbe” är ett ord som vanligtvis endast tillskrivs en äldre person som klarar av att 

åstadkomma saker som inte förväntas av denna person på grund av åldern. Ordet krut skulle 

inte heller vanligtvis placeras framför en yngre person för att påvisa styrka i något 

sammanhang, exempelvis krutpojke. Fokusgruppen som beskrev Den gamla mannen som en 

”krutgubbe” uppfattade honom alltså vara fysiskt kapabel trots sin ålder. Detta innebär att 

även en äldre man kan uppfattas som manlig och därav ses som delaktiga i de hegemoniska 

manlighetsmönstren (Connell, 2008).  

 

Fokusgrupperna förväntade sig alltså att denne man skulle vara svag och förvirrad på grund 

av sin ålder. Hade inte den förväntningen funnits hade inte den första gruppen benämnt 

honom som en krutgubbe. De ansåg alltså trots den höga placeringen i hierarkin att han borde 

varit svag både psykiskt och fysiskt och därav också omanlig. Det var bara det lilla krutet som 

fanns kvar i honom som i det här sammanhanget gjorde honom stark och manlig. 

Fokusgrupperna benämnde honom som att han trots sin ålder såg ut att vara i god fysisk form, 

trots att han hade en liten kulmage. En äldre kropp sågs inte som funktionell på samma sätt 

som en yngre kropp. 

 

Genom det talade språket skapade fokusgrupperna Den gamla mannens marginaliserade 

position. De beskrev honom som en ”krutgubbe” och kategoriserade honom därmed som icke 

kapabel och marginaliserad (Connell, 2008). Genom benämningen ”krutgubbe” kom 

deltagarna att se på Den gamla mannen på ett speciellt sätt och därav agera och förhålla sig till 

honom utifrån det valda begreppet, ”krutgubbe” d.v.s. deltagarna är delaktiga i att skapa 

världen för Den gamla mannen genom hur de talar om honom (Burr, 2003). Fokusgrupperna 

benämnde Den gamla mannen väldigt olika. Utifrån resonemangen inom grupperna placerade 

de honom på helt olika platser i hierarkin över manlighet, trots detta så tillskrev grupperna 

honom en marginaliserad position i förhållande till den hegemoniska manligheten (Connell, 

2008). 

 

Modellen sågs som den estetiskt vackraste medan Den normalbyggda och Den överviktiga 

inte rent kroppsligt sågs som vackra, men de ansågs båda besitta funktionella kroppar. 

Eftersom att deltagarna presenterade den funktionella kroppen som något viktigt för en man 

så ses dessa två män vara delaktiga i den hegemoniska manligheten trots deras mindre 

estetiskt tilltalande utseende. På så vis har de delaktiga maskuliniteterna ett varierat utseende 

(Connell, 2008). 
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5.4 Sexualitet 
I och med att fokusgrupperna bestod av unga män framkom förutom kropp även sexualitet 

som en viktig del i deras identitetsskapande och bild av manlighet. Det sågs som naturligt och 

givet för en ung man att vara sexuellt aktiv och därav identifierades det andra tydliga temat 

som just sexualitet. Under fokusgrupperna talades det uteslutande om heterosexualitet som 

normen. I diskussionerna nämndes uteslutande kvinnor som bilden av en framtida partner och 

att ha sex med många olika kvinnor kunde ses som en statussymbol.  Diskussionerna om 

sexualitet handlade både om männens sexuella läggning och om huruvida sexuell aktivitet var 

viktig för manlighet. 

5.4.1 Sexuell aktivitet 

Det talades om att sexuell prestation kopplades samman med manlighet. Att vara sexuellt 

aktiv kopplades samman med en estetisk kropp. Att vara sexuellt oförmögen ansågs som en 

omanlig egenskap vilket resulterade i att en sexuellt förmögen man ansågs manlig. Trots att 

Bodybuildern i vissa fall placerades högt i hierarkin över manlighet sågs han i vissa 

sammanhang som asexuell. Detta på grund av tesen om att han brukade steroider samt att det 

inte skulle funnits tid till annat än träning och planering av mat. Den undernärda mannen 

placerades sist i hierarkin över manlighet i alla grupper utom en där han placerades näst sist 

med Den unga mannen på sista plats. Den unga mannen placerades sist med motiveringen att 

han inte hunnit bli en man ännu och därav inte räknades kunna ingå i någon relation. Båda 

dessa män uteslöts i diskussionerna om möjligt sexuellt umgänge. Ingen av dem tillskrevs 

någon partner, barn eller möjlighet till att skaffa något av dessa.  

 

Det var tydligt att männen talade mer direkt om fysiska egenskaper när bilderna med mer 

muskulösa kroppar visades. En man med naturliga muskler ansågs vara en kvinnokarl som 

med lätthet kunde skaffa sig kvinnor om han ville. Modellen ansågs ha en förmögen och 

framgångsrik kropp i många olika bemärkelser men framförallt sexuellt. Orsaken till varför 

modellen sades vara en kvinnokarl var för att han hade lätt för att få tjejer endast genom att 

han såg ut som han gjorde, han ansågs ligga runt och brydde sig bara om yta.  

 

Singel och kan ragga rätt bra på krogen. Jag tänker tjejer. Att han utnyttjar sitt utseende för att attrahera 

just kvinnor som tycker om just sådana kroppar (Fokusgrupp 2). 

5.4.2 Sexuell läggning 

Vid bildvisningen så efterfrågades bland annat om vilken sexuell läggning männen på 

bilderna kunde tänkas ha. Intressant var att fokusgrupperna tillskrev samtliga män antingen att 

de var heterosexuella eller fraser som “han kan ju vara vad som” (Fokusgrupp 3), men aldrig 

som homo- bi- eller transsexuella.  

 

Bilden på Den homosexuella tillskrevs till en början enbart egenskaper utifrån hur han 

framställdes på bilden och inte utifrån vad deltagarna kände till om honom sedan innan. Hans 

hållning, position och ansiktsuttryck på bilden tycktes återspegla en eftertänksam och klok 

heterosexuell man. 
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Om jag inte skulle veta vem han är så skulle jag säga att han har kontakt med sina känslor och att han är 

en tänkare, vilket jag sa det tidigare och det är ju inget omanligt i det, men sen vet man ju vem han är… 

(Fokusgrupp 1). 

 

När fokusgrupperna tillbads att mer specifikt tänka på vem personen på bilden verkligen var 

så fortsatte grupperna att enbart diskutera utifrån hur Den homosexuella framställdes på 

bilden. Även då det påpekades att de fick räkna in alla hans välkända egenskaper var det 

något som till en början undveks. Utan att nämna hans sexuella läggning var det underförstått 

mellan deltagarna att det var denna egenskap som gjorde honom omanlig.  

 

Ja då är det kanske lite mindre manligt då. Jag kan inte ens svara på det, varför jag tycker det alltså... 

(Fokusgrupp 1). 

 

Det talades om Den homosexuella som någon omanlig utifrån det faktum att han var 

homosexuell. Det talades också om att han var ödmjuk, flambojant och ofta visade känslor i 

offentligheten vilket i andra sammanhang tillskrevs som en omanlig egenskap. Med 

flambojant menade deltagarna ett överdrivet livligt och feminint sätt. När fokusgrupperna 

tillfrågades vad som ansågs som manligt och icke manligt blev svaren ganska genomgående 

att vissa känslor inte bör visas i det offentliga rummet.  

 

Jag tänker typ att man inte får gråta öppet bland folk (Fokusgrupp 1). 

 

Den homosexuella till en början tillskrevs egenskaper som lugn, klok och en grubblare vilket 

var egenskaper som fokusgrupperna i sin diskussion ansåg vara manliga. Det faktum att han 

var just homosexuell tog trots detta större utrymme än hans övriga egenskaper när 

rangordningen över bilderna skulle ske. Därav placerades Den homosexuella långt ned på 

listan över vem som ansågs vara mest manlig. 

 
Men det är svårt till skillnad från de andra för han vet man vem han är och han är ju den stereotypa 

kvinnan i sitt förhållande jämfört med Mark Levengood som ska ses som mannen i förhållandet. Gardell 

har ju de här lite mer som samhället skulle se som kvinnliga egenskaper. Han visar ju väldigt mycket 

känslor offentligt, bara en sån sak är ju något som en man inte skulle göra (Fokusgrupp 2). 

5.4.3 Analys sexualitet 

Enligt fokusgrupperna var ett sätt för en man att påvisa sin manlighet att träffa många olika 

kvinnor, vilket stämmer överens med Richardson (2010). Det sågs i sin tur som en 

statussymbol, vilket påvisar dominans, för den man som träffar många kvinnor gentemot den 

man som inte träffar många kvinnor. Enligt den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2008) 

ska en man i en hög hierarki vara dominerande och på så sätt underordna andra vilket påvisas 

inom fokusgrupperna i exemplen kring Modellen. Connell menar att en heterosexuell 

läggning står högre än en homosexuell läggning i hierarkier över manlighet då den sistnämna 

kopplas samman med femininitet och kvinnlighet. Modellen tillskrevs en heterosexuell 

läggning med egenskaper som en riktig ”kvinnokarl” som lyckas få många tjejer och som 

därför sågs som högt rankad av fokusgrupperna. Genom att Modellen hade många tjejer så 

dominerade han nödvändigtvis inte enbart det motsatta könet utan även de andra männen 

vilket Kimmel (2007) samt Connell (2008) menar bidrar till hierarkier inom kategorin 
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manlighet. Manlighet skapas alltså inte enbart i förhållande till kvinnor utan även i 

förhållande till andra män och männens inbördes relationer.  

 

När det ses till temat sexualitet så talades det väldigt lite om Den undernärda mannen och 

hans sexuella aktivitet. Detta kan hänga samman med att hans kropp sågs som svag och 

därigenom inte sexuellt aktiv. När en man inte lyckas leva upp till bilden av en stor, stark, och 

dominant man så kan han underordnas den mer maskulina rollen och marginaliseras 

(Connell, 2008). Fokusgrupperna la stort fokus vid sexuell aktivitet som något som hängde 

samman med en estetiskt vacker kropp. Den undernärda mannen sågs enligt fokusgrupperna 

som avvikande i form av sin undernärda och ej estetiskt vackra kropp och sågs därav inte som 

sexuellt aktiv. Bodybuildern sågs som allt för extrem till sitt utseende och tillskrevs därav inte 

något aktivt sexliv vilket gjorde att fokusgrupperna placerade dessa två män i en 

marginaliserad position, detta i enlighet med Connell (2008). 

 

Ett ytterligare exempel på marginalisering och underordning som inträffade var när 

diskussionen kring Den homosexuella tog vid. Deltagarna menade att han hade egenskaper 

som liknar de tillskrivna kvinnliga egenskaperna såsom flambojant, emotionell och mjuk och 

kunde därför inte ses som typiskt manlig. Homosexualitet kopplades i fokusgrupperna 

samman med kvinnlighet och de kvinnligt tillskrivna egenskaper som nämns ovan. Genom att 

fokusgrupperna tillskriver kvinnor dessa egenskaper gör de kön (Connell, 2008; West & 

Zimmerman 1978). Kvinnliga egenskaper har genom tid och rum underordnats de manliga 

egenskaperna vilket har påvisats genom exempelvis exkludering i politiska frågor, 

diskriminering och våld (Connell, 2009). Connell (2008) menar att i och med detta kan en 

homosexuell man ses som underordnad då homosexuella män antas ha egenskaper som ligger 

nära de kvinnliga egenskaperna. 

 

Trots att Den homosexuella ansågs besitta flera mer feminina egenskaper så placerades han 

inom vissa fokusgrupper högre upp i hierarkin över manlighet. Följande kan förklaras på 

samma sätt som Connell (2008) förklarar hur en marginaliserad man genom ett 

motsatsförhållande gentemot den egenskap som anses feminin kan bryta marginaliseringen. 

Den homosexuella mannen beskrevs som en tänkare och en klok man, vilket fokusgrupperna 

såg som manligt och i detta fall kan därför sägas utgöra det nämnda motsatsförhållandet 

(Connell, 2008). 

 

Att Den homosexuella mannen i olika sammanhang benämndes på olika platser i hierarkin 

över manlighet kan även höra samman med de olika sociala identiteter en människa i enlighet 

med Giddens (1991) kan ha. Deltagarna tillskrev honom olika sociala identiteter när de 

placerade honom på olika platser i hierarkin över manlighet. När han benämns som 

homosexuell och flambojant blir hans sociala identitet den homosexuella mannen (Giddens, 

1991) och därav enligt Connell (2008) även den marginaliserade mannen. När Den 

homosexuella istället benämns som klok, eftertänksam och heterosexuell (vilket 

fokusgrupperna tyckte att själva bilden utstrålade) blir hans sociala identitet något annat 

(Giddens, 1991) och han placeras högre upp i hierarkin av manlighet både hos 
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fokusgrupperna och enligt Connell (2008). Därav tillskrivs Den homosexuella i detta 

sammanhang flera olika sociala identiteter samtidigt (Giddens, 1991).  

 

Genom detta beskriver fokusgrupperna att heterosexualitet ses som idealet för en man. En 

homosexuell man tillskrivs feminina egenskaper och ses därför som omanlig (Connell, 2008, 

2009; West & Zimmerman, 1987) 

5.5 Självförtroende 
Det talades återkommande inom alla fokusgrupper om självförtroende och hur viktigt det 

kunde vara för en man och dennes manlighet. Det talades som självförtroende som något som 

antingen kom med en vacker och manlig kropp, eller något som en man genom olika 

prestationer eller personlighetsdrag kunde skaffa sig. Ett gott självförtroende beskrevs 

genomgående som något manligt, något positivt och något eftersträvansvärt. Som tidigare 

nämnts så var de olika fysiska attributen det första som fokusgrupperna kom att tänka på när 

de skulle beskriva manlighet. Förutom skägg och ett kantigt utseende talades det oerhört 

mycket om kroppen, muskelmassa och styrka. Styrka nämndes i fokusgrupperna i många 

olika sammanhang både relaterat till en god fysik och till en känslomässig stabilitet. Trots att 

den psykiska stabiliteten lyftes fram som en väldigt viktig del hos en man så var det hela tiden 

mannen som förmögen att fysiskt kunna prestera som sades vara viktigast för att någon skulle 

uppfattas som manlig. Mycket av självsäkerheten kopplades annars ihop med fysiska attribut 

så som en muskulös kropp eller ett genuint leende. Då en man av någon anledning inte 

lyckades leva upp till det kroppsliga idealet ansågs ett gott självförtroende kunna kompensera 

för den svikande fysiken.  

 
Om jag skulle vilja anse mig som man, så skulle jag väl kanske se mig som den rullstolsburne, eftersom 

han ser ut som han har typ bästa självförtroende av alla och det är väl typ min bild av en verklig man, 

för det är ju någon som har sjukt bra självförtroende (Fokusgrupp 2). 

 

När fokusgrupperna senare fick i uppgift att rangordna vilka bilder de tyckte var manligast 

respektive minst manliga så placerades trots allt prat om att vara fysiskt kapabel, de tre män 

som inte ansågs ha önskvärda kroppar i flera av fokusgrupperna väldigt högt i rangordningen. 

Dessa tre män var Den funktionsnedsatta, Den normalbyggda samt Den överviktiga.  

 

Att dessa män placerades högt i rangordningen baserades på att alla dessa män ansågs ha bra 

självförtroende och vara nöjda med sina situationer i livet. När bilderna på dessa män 

diskuterades talades det väldigt lite om den estetiska kroppen. Fokusgrupperna valde istället 

att lägga större fokus på ansiktsuttryck, kroppshållning och bakgrunden till bilderna för att 

skapa narrativ kring personerna. Fokusgrupperna tyckte att alla dessa tre män såg tillfreds och 

glada ut i ansiktet, vilket de associerade till någon med gott självförtroende och god 

självkänsla. Dessa tre män tilldelades en hög status i manlighetshierarkin trots att de inte 

ansågs uppfylla den estetiska bilden av en idealman. De män vars ansiktsuttryck indikerade på 

vad som grupperna ansåg som osäkerhet fick en lägre position i hierarkin över manlighet. En 

av dessa män var Den undernärda. 

 
Alltså jag tycker att i hans blick, så ser han sjukt självsäker ut. Det är självsäkerheten i hans… jag kan 
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inte riktigt förklara, men det är det som får mig att känna att, ja den här snubben är minst lika manlig 

som alla andra, för att han ser trygg ut, han ser självsäker ut i den han är (Fokusgrupp 1). 

 

När bilden på den poserande Bodybuildern presenterades för fokusgrupperna så tillskrevs han 

egenskaper som målinriktad och fokuserad. Några av deltagarna ansåg att mannen säkerligen 

tränat sig till den kroppen för att kompensera för ett tidigare dåligt självförtroende och sökte 

efter bekräftelse genom att skaffa sig en kropp med ordentligt tydliga muskler. 

 
Ja det kan ju vara antingen eller, antingen har han väldigt bra självförtroende eller så har han väldigt 

dåligt, tänker att jag ska blir störst i världen och kompensera, eller så har han bäst självförtroende och 

tänker att jag ska bli bäst. Han ser inte ut som en person som är lagom på nått sätt. Extremt bra 

självförtroende eller extremt dåligt (Fokusgrupp 1). 

 

Återkommande genom alla fokusgrupper talades det om muskler som något positivt för en 

mans manlighet. Det talades även om att en muskulös kropp skapade ett gott självförtroende 

och ett gott självförtroende gick hand i hand med att vara en manlig man.  

 

Ja att han måste vara sådär muskulös för att känna sig säker i sig själv (fokusgrupp 3).  

 

Diskussionerna som skapades kring Den funktionsnedsatta mannen grundade sig i att han 

varit med om något under senare delar av sitt liv som gjorde att han inte längre var kapabel att 

använda sina ben och därav istället fick leva resten av sitt liv i rullstol. Det talades om att han 

tidigare varit militär eller mc-förare innan han förlorade sina ben i någon form av ”manlig 

olycka”. ”Manlig olycka” benämndes som bilolycka, MC-olycka eller annan olycka där eld 

och mycket kraft varit inblandad. Det talades om att händelsen som tagit benen ifrån honom 

troligen varit fruktansvärd men att han kom över det och att det inträffade endast gjorde 

honom starkare och mer självsäker. 

 

Fast det känns ändå som att, när man väl har accepterat det då är det jäkligt coolt, alltså då är det ju stort 

som person att man har accepterat det, och det tycker jag är jäkligt häftigt (Fokusgrupp 1). 

 

Resonemangen grundades hela tiden i att han i ett tidigare stadium i livet där han fortfarande 

hade friska ben även hade ett gott självförtroende och en manlig position i samhället. Ingen av 

personerna i fokusgrupperna nämnde att mannen kunde vara född med sin 

funktionsnedsättning och att han alltid hade suttit i rullstol. När fokusgrupperna ställdes inför 

scenariot att mannen fötts med en funktionsnedsättning förändrades deras inställning kring 

mannens manlighet drastiskt.  

 

Det beror ju också på hur han har blivit sådär, han kanske fick benen bortsprängda liksom, då är ju det 

en annan sak än om man föds med ett synligt funktionshinder (Fokusgrupp 1). 

 

Synen på huruvida mannens goda självförtroende grundade sig på tidigare erfarenheter i livet 

gjorde att det goda självförtroendet försvann när tanken på att mannen föddes med en 

funktionsnedsättning dök upp i samtalet. Om mannens funktionsnedsättning funnits med 

sedan födseln var det faktum att han skulle kunna ta hand om sig själv och vara nöjd med sin 

situation i livet inte lika självklar. 
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Det är väl de att de behöver hjälp då, om man tänker en man så är det ju mer att de ska vara händiga och 

kunna hjälpa andra, men förlorar de den statusen om man sitter i rullstol, och istället för att hjälpa så blir 

man hjälpt (Fokusgrupp 2).  

5.5.1 Analys självförtroende 

En mans självförtroende förklarades i fokusgrupperna som en oerhört viktig egenskap för 

individens manlighet och i vissa sammanhang kopplades självförtroendet samman med 

kroppens estetik. Förutsättningarna för en man och dennes manlighet baserade sig inom 

fokusgrupperna till en början på att vara ung, vacker och sexuellt aktiv. När dessa 

förutsättningar förändras, som exempelvis när fokusgrupperna tillskrev Den funktionsnedsatta 

mannen en historia där han skadats genom en “typiskt manlig” olycka, så beskrevs 

manligheten för honom istället för genom kroppslig funktion, genom ett gott självförtroende. 

Därav ansågs den psykiska stabiliteten och ett gott självförtroende som förknippas med 

manlighet kunna kompensera för den fysiska styrkan. Ålder och kroppslig funktion spelar 

alltså en stor roll till en början men när det inte längre finns möjlighet att uppfylla dessa 

“krav” över ungdom och funktion för manlighet så övergår identiteten hos en man till att 

grunda sig i självförtroende. Giddens (1991) förklarar detta genom att förutsättningarna för 

identitetsskapande förändras över tid samt att de möjligheter som samhället ger oss och hur vi 

utnyttjar dessa blir avgörande för hur en individ skapar sin identitet, i detta fall hur en man 

identifierar sig med manlighet. Fokusgrupperna beskriver hur Den funktionsnedsattas 

förutsättningar för identitetskapande förändrades i och med den olycka som tog den 

funktionella kroppen från honom.  

 

Samma sak gällde för Den funktionsnedsatta mannen när han istället beskrevs vara född med 

sin funktionsnedsättning och fick då en helt annan förklaring i förhållande både till sin kropp 

men också till sitt självförtroende och till sin manlighet. Hans identitetsskapande vävs alltså i 

deltagarnas skapade berättelser starkt samman med samhällelig och utomstående påverkan. 

Giddens (1991) menar att omgivningen påverkar hur en individ upplever sig själv som person. 

Fokusgrupperna menar att Den funktionsnedsatta mannen utifrån sin medfödda 

funktionsnedsättning blivit behandlad annorlunda av sin omgivning redan från födelsen och 

därav utvecklat en annan identitet (Giddens, 1991) som inte förknippas lika starkt med ett gott 

självförtroende. 

 

De män som fokusgrupperna ansåg ha bra självförtroende placerades högt i rangordningen 

över manlighet och ansågs därav vara delaktiga i den hegemoniska manligheten enligt 

Connell (2008). Självförtroende benämndes som en eftersträvansvärd egenskap vilket 

stämmer överens med bilden av den hegemoniska mannen som någon i hög position som är 

säker på sin sak och sig själv (Connell, 2008).  

 

En man kan förbli manlig även om han saknar vissa typiska manliga attribut och istället anses 

vara obrydd och otränad (Connell, 2008). Den normalbyggda samt Den överviktiga mannen 

sågs som de två män som på grund av sina mindre attraktiva kroppar och sin oförmåga att 

attrahera kvinnor skulle bli marginaliserade i förhållande till den hegemoniska manligheten 

(Connell, 2008). Dessa två män ansågs besitta ett gott självförtroende som här ses som ett 
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motsatsförhållande till det kroppsliga förfallet och får därav möjlighet att vara delaktiga trots 

bristen av de attribut som i sammanhanget ses som absolut manligast (Connell, 2008).  

5.6 Familj 
Att vara manlig kunde enligt fokusgrupperna ske på många olika sätt. Ett sätt var genom att 

senare i livet bilda familj. Mannen som pappa var ett bevis på mannens produktivitet. När 

mannen tog en omhändertagande roll påvisades enligt fokusgrupperna manlighet. Att bli 

förälder och att vara nöjd med sin tillvaro blev centralt i historien som skapades kring Den 

överviktiga samt Den normalbyggda som enligt fokusgrupperna sågs som normen i samhället. 

Dessa två män ansågs rent åldersmässigt befinna sig längre fram i livet än vad deltagarna 

befann sig i vid intervjutillfället. Bilden av en ödmjuk familjefar sågs som idealbilden av en 

man längre fram i livet. När den unga kroppen och positionen som sexuellt aktiv försvann så 

tog rollen som familjefar och omhändertagande över.  

 

Bilderna på Den överviktiga samt Den normalbyggda mannen illustrerade enligt 

fokusgrupperna män i 30-40 års ålder med en normal kroppshydda. Med en normal 

kroppshydda menade fokusgrupperna att männen illustrerade bilden av den mest vanliga 

kroppstypen bland män, inte speciellt vältränade, på gränsen till tjocka. Männen beskrevs 

vidare som män som var obrydda angående sina kroppar och som befann sig mitt i livet. 

Männen tog gärna en öl i soffan på helgen och såg fotboll på tv. Till vardags var dessa två 

män småbarnsföräldrar som var nöjda med sin tillvaro och allmänt tillfreds med sig själva. 

 
Jamen, det är bara en vanlig snubbe, dricker öl på helgerna, kanske tar någon öl på veckodagarna, är 

med sin flickvän, tränar typ en gång i månaden, max. Kanske gillar att äta god mat, spela på Unibet typ 

(Fokusgrupp 1). 

 

Att skaffa partner och bilda familj antogs inom fokusgrupperna som en målsättning i livet. 

Det faktum att en del av livet gick ut på att träffa en partner och föra sina gener vidare gjorde 

att många av deltagarna ansåg att de borde hålla en god fysisk form fram tills de träffar en 

partner för att kunna bilda familj tillsammans med. Männen med de mer atletiska kropparna 

tillskrevs ingen familj utan sågs istället som singlar som använde sina kroppar för att skapa ett 

gott självförtroende som skulle hjälpa dem att träffa rätt partner. När en man hade träffat rätt 

partner lades inte längre så stor vikt vid ett estetiskt utseende utan då räckte det med ett gott 

självförtroende för att anses manlig.  

5.6.1 Analys Familj 

En man som blev familjefar sågs inom fokusgrupperna som en väldigt manlig man. Detta trots 

att den attraktiva kroppen med tydliga muskler inte längre uppfylldes av dessa familjefäder. 

Att vara manlig man kunde alltså ske på flera olika plan i livet, både som ung och vacker och 

som medelålders och småbarnsfar. Att fokusgrupperna talade om manlighet som något 

föränderligt i förhållande till kropp och tidsperspektiv i livet kan förklaras på samma sätt som 

Giddens (1991) förklarar begreppet rekvalificering. En man förmås alltså att under olika 

omständigheter omvärdera sina manliga attribut för att passa in i ramen för manlighet. En 

familjefar skaffar sig andra manligt premierade egenskaper såsom omhändertagande, 

beskyddande och ödmjuk. Dessa egenskaper beskrevs tidigare som kvinnliga inom 
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fokusgrupperna men när de tillskrevs en man mitt i livet sågs de som fördelaktiga för en man. 

Även detta kan förklaras genom rekvalificering (Giddens, 1991). En omvärdering som denna 

kan ske för att en man mitt i livet ska känna sig manlig trots att vardagliga prioriteringar som 

går hand i hand med att vara småbarnsförälder ibland går emot prioriteringar om att 

upprätthålla en vacker kropp. Giddens (1991) menar vidare på att en man kan ha olika sociala 

identiteter vilket här innebär att en man mitt i livet tillskrivs en identitet som familjefar där 

egenskaper som omhändertagande tas för givna. 

 

Connell (2008) samt Kimmel (2007) menar att manlighet skapas inom kategorin manlighet 

och där gentemot andra män. Det finns alltså olika variationer av vad som kan ses som 

manligt. I detta fall menade fokusgrupperna att en familjefar inom kategorin manlighet kunde 

vara manlig trots att han inte levde upp till de tidigare nämnda estetiska kriterierna för 

manlighet. Connell menar vidare att det skapas inbördes relationer och hierarkier inom 

kategorin manlighet vilket kan förklara hur fokusgrupperna här placerade dessa två 

medelålders män väldigt högt i hierarkin i förhållande till Den undernärda mannen. Den 

undernärda mannen sågs inte som en omhändertagande familjefar och placerades därför lägre 

i hierarkin över manlighet i förhållande till dessa två män. I förhållande till Modellen skulle 

dessa män ur ett estetiskt perspektiv samt ur ett sexuellt aktivt perspektiv placeras lägre ner i 

hierarkin. Med anledning av att dessa män varit produktiva och skaffat barn och nu istället 

sågs som omhändertagande så fick de fortsättningsvis även en hög position i hierarkin över 

manlighet. Detta kan ses som att de lyckats uppnå sina mål i livet och därför inte längre är i 

behov av att hävda sig rent fysiskt genom en mer definierad muskelmassa, detta till skillnad 

från männen med de mer atletiska kropparna.  

5.7 Avståndstagande 
Fokusgrupperna uttryckte ett tydligt ställningstagande inför den bild de ansåg vara samhällets 

idealbild av en man. Fokusgrupperna ville inte direkt förknippas med den stereotypa bilden av 

en man och uttryckte ett avståndstagande från den bilden. De ansåg att det stereotypa idealet 

var för snävt för att passa in i dagens individualiserade samhälle. Det första temat under 

fokusgrupperna handlade övergripande om manlighet och ideal och vad som deltagarna ansåg 

vara manligt i dagens samhälle. Deltagarna valde att tala om manlighet som något som låg 

utanför dem själva och som då vinklades till något negativt. Med negativt menades något som 

deltagarna inte ville förknippas med. Trots att direkta frågor ställdes till deltagarna om deras 

egna erfarenheter så valde många deltagare att tala generellt om hur maskulina män bör vara 

enligt samhällets normer.  

 
Exempel jag tycker inte om att titta på idrott. Och det anses väl ganska manligt. Man ska sitta ner med 

grabbpolarna och titta på OS. Och om man inte njuter och är inne i det så är det rätt omanligt 

(Fokusgrupp 2). 

 

Det nämndes att manlighet och typiska manliga normer endast var fördomar som dessa unga 

män helst inte ville förknippas med. Att visa starka känslor öppet i vilka sammanhang som 

helst skulle inte enligt samhället ses som manligt men enligt en fokusgrupp skulle det nu mer 

kunna ses som en styrka att våga visa känslor öppet. Trots att fokusgruppen var överens om 
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att det sågs som en styrka och därav som något manligt ville ingen av deltagarna erkänna sig 

vara den som gråter offentligt. 

 
Ja det är väl som att gränserna suddas ut skulle jag säga, det här med att man inte får gråta offentligt 

existerar ju som inte längre skulle jag säga, säkert bland en del, den äldre skolan, men inte för mig /…/ 

Jag skulle snarare säga att det visar på styrka och trygghet (Fokusgrupp 1). 

 

Det nämndes även att samhälleliga normer var svåra att distansera sig ifrån och att det var 

näst intill omöjligt att inte påverkas av dessa. Därför tyckte fokusgrupperna att det var svårt 

att måla upp en egen bild av vad de själva ansåg som manligt då de hela tiden ansåg sig vara 

påverkade av samhällets normer. De ansåg att manlighet enligt samhällsnormen var något 

negativt och framställde de typiska dragen och attributen som fördomar. Även om männen 

inte ansåg sig hålla med om de normer som samhället skapat, så som att en man bör vara 

skäggig, grov och ha en hård yta, så var det bland annat dessa attribut männen utgick ifrån när 

de senare skulle värdera vilka män som ansågs vara mest respektive minst manliga. 

 

Jaa men då jag hör ordet manligt, alltså just att jag inte reflekterar så mycket över det i det vardagliga 

livet, så känns det som att man räknar upp alltså precis dom här fördomarna som finns (Fokusgrupp 1). 

 

Citatet ovan är hämtat från en fokusgrupp som diskuterar kring de olika fysiska manliga 

attribut som de tyckte fanns i det svenska samhället. De nämnde de fysiska egenskaper som 

den typiske skogshuggaren ansågs ha. Fokusgrupperna höll med om att dessa klassiska 

attribut sågs som manliga men de menade som ovan nämnt att dagens moderna man inte 

nödvändigtvis behövde leva upp till de typiska attributen för att vara manlig. De menade att 

gränserna höll på att suddas ut och att en typisk man kan vara manlig på väldigt många olika 

sätt. Bilden på Rockern diskuterades i flera grupper som en symbol för att denna 

gränsdragning höll på att splittras och bli något annat.  

 

/.../ och någonstans att Dregen har den där lite obrydda attityden, och det är en annan variant av 

manlighet, den där mer rockerstilen att han inte bryr sig (Fokusgrupp 3). 

 

Fokusgrupperna menade att en man som var så säker i sig själv och sin situation kunde klä sig 

och vara nästan hur som helst utan att tappa sin status som man. Rockern sågs som väldigt 

manlig med en hård attityd som förmedlade ett självsäkert uttryck både i ansiktet och via sitt 

kroppsspråk. Det faktum att han hade kroppssmycken i form av tatueringar, långt hår, 

örhängen och bar en sådan kvinnlig symbol som högklackat gjorde honom i sammanhanget 

inte mindre man. 

 

Ja men precis, han vet precis vem han är och han är nöjd med den han är. Det ser man ju lite på 

klackarna också, han visar ju upp att jag inte behöver vara den manligaste mannen utan jag är nöjd med 

den jag är och jag skiter i vad ni tycker (Fokusgrupp 3). 

 

Fokusgrupperna trodde inte att speciellt många män skulle kunna bära upp den typen av 

kläder med samma självsäkerhet som Rockern gjorde. Ingen av deltagarna skulle själva välja 

att ta på sig högklackade skor en dag på Universitetet. Samtidigt önskade de att fler i 

framtiden kommer att våga göra det samt att samhällets normer och ideal förändras så att 
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varje individ får vara och se ut precis som den önskar, utan att behöva tänka på om den ses 

som manlig eller kvinnlig. 

 

Fokusgrupperna hade svårt att benämna sin egen manlighet samt att koppla samman 

samhällets normer och åsikter med sina egna värderingar över manlighet. Här beskriver en 

deltagare hur han skulle vilja vara på fritiden om inte samhällets normer angående 

utseendefixering hade funnits. 

 
Fast det beror på hur man ser det. Ska man se till sig själv eller till samhället… Om jag ska tänka att det 

är soft att sitta i soffan och se på fotboll med en bärs liksom, då är det ju Den överviktiga jag skulle vara 

som, då är det inte Modellen, för då måste jag ju vara på träningsgymmet och lyfta skrot och det vill jag 

inte (Fokusgrupp 1). 

5.7.1 Analys avståndstagande 

Deltagarna i samtliga fokusgrupper önskade att de kunde distansera sin egen manlighet ifrån 

samhällets normer men tyckte i dagsläget att det var svårt. Fokusgrupperna talade bland annat 

om hur djupa känslor som visas öppet i form av gråt sågs som något omanligt enligt de 

samhälleliga normerna. Fokusgrupperna tyckte dock att det faktum att en man idag vågar visa 

sina känslor öppet kunde vara ett tecken på styrka och därav även ett tecken på manlighet. 

Trots detta ville ingen av deltagarna erkänna sig vara den som gråter öppet. Det kan ses som 

att männen inte tycker att samhällets bild av manlighet är en sund och bra bild men att de trots 

detta i många situationer lever upp till den förutfattade bilden. Detta menar Järvinen (2002) 

kan förklaras genom de sociala konstruktioner som samhället skapat.  

Det kan vara svårt att ifrågasätta samhälleligt skapade normsystem över vad som anses vara 

en manlig man. Fokusgrupperna försöker här genom sitt tal att benämna en gråtande man som 

manlig. Trots detta så vågade ingen av dem bryta den redan skapade normen genom att 

erkänna sig vara den som gråter offentligt (Järvinen, 2002). Att gråta benämns som något 

omanligt och kan därför enligt Connells (2009) teorier om att göra kön förstås som kvinnligt. 

Enligt Connell (2008) kan detta tolkas genom maskulinitetsteorin där egenskaper hos en 

idealman inte ska vara densamma som hos en kvinna, vilket även innebär att deltagarna gör 

kön där en kvinnas och en mans egenskaper skiljs åt från varandra (West & Zimmerman, 

1987). Följande kan tyda på att deltagarna inte ville visa en svaghet eller vågade visa inför 

varandra att de sticker ut från samhällsnormen, detta för att de skulle kunna förlora sin 

position som manliga om de berättade att de visar sina tårar öppet. Detta visar precis som 

Connell (2008) säger på att män jämför sig med andra män samt att maskuliniteter skapas och 

upprätthålls i förhållande till andra maskuliniteter. Det kan därför också vara enklare för 

männen att tala generellt om män än om sig själva specifikt, speciellt då det uttrycker hur 

deras egna åsikter ibland går emot samhällsnormen. Uttrycker de sig mer generellt undviker 

de att försätta sig själva i en marginaliserad position i form av att tillskriva sig en kvinnlig 

egenskap såsom svaghet och att gråta offentligt (Connell, 2008). 

 

Burr (2003) anser att vi för att enklare förstå världen använder oss av olika kategoriseringar 

och indelningar. Två av dessa kategorier är manligt och kvinnligt och utan det talade språket 

kring dessa två kategorier så tillskrivs dem ingen specifik betydelse. Det var tydligt att se hur 

deltagarna kategoriserade manligt och kvinnligt precis som Burr (2003) talar om och att de 
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förklarade den stereotypa skogshuggaren som bilden av en man. Deltagarna såg bilden av 

skogshuggaren och dessa tydliga kategoriseringar som en omodern bild som håller på att 

förändras. De menade att kategorierna manligt och kvinnligt mer och mer glider in i varandra 

och att de skarpa kontrasterna suddas ut. Detta påvisar att deltagarna anser att 

kategoriseringarna och skapandet av kön är under ständig förändring vilket stämmer överens 

med begreppet att göra kön (Connell, 2009; West & Zimmerman, 1987). Deltagarna önskar 

att dessa kategoriseringar i framtiden kommer att skilja sig åt allt mindre. 

 

Fokusgrupperna ansåg att manlighet enligt samhällsnormen är något negativt och framställer 

de typiska dragen och attributen som fördomar. Samtidigt talade de även om att de lever upp 

till dessa fördomar då de exempelvis nämnde sin önskan om att ha Modellens idealkropp eller 

konstaterade att de inte skulle visa sina djupa känslor öppet. Det finns alltså ideal som 

nödvändigtvis inte är önskvärda för just dessa unga män men som fortfarande är idealet enligt 

normen. Detta visar att männen genom att leva upp till dessa normer är delaktiga i den 

hegemoniska manligheten även om de inte håller med om idealbilden som skapats genom de 

hegemoniska maskulinitetsmönstren (Connell, 2008). Genom att deltagarna lever efter 

normerna formas deras identiteter i enlighet med dessa (Giddens, 1991). 

6. Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att studera hur unga män kan uppfatta manliga ideal samt 

förhålla sig till dessa. Eftersom att vi i denna studie har valt att förstå manlighet som något 

konstruerat och därav föränderligt har vi utgått ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

genom hela studien.  

 

Vi har genom analysen av vårt insamlade material identifierat en för de unga männen tydlig 

idealbild av en man. Idealbilden sätter en vacker kropp, ett gott självförtroende och ett aktivt 

sexliv i centrum. Detta går hand i hand med Connells (2008) förklaring av den hegemoniska 

maskuliniteten där det finns en tydligt definierad idealbild av en man. Den bild av 

idealkroppen som männen beskriver stämmer även överens med den bild som Johansson 

(2014) identifierat som idealbilden för en man sedan många år tillbaka. Med en vacker kropp 

menar fokusgrupperna en naturligt muskulös, ung och pigg kropp och det var denna kropp 

som ansågs leda till både ett gott självförtroende och till möjligheten att ha sex med många 

kvinnor. Heterosexualitet ses inom fokusgrupperna som den givna sexuella läggningen och 

andra sexuella läggningar ses som omanliga, vilket stämmer överens med tidigare forskning 

(Connell, 2008; Richardson, 2010). En manlig idealkropp ses som vacker, framgångsrik och 

eftersträvansvärd. En man med en vacker kropp anses automatiskt ha ett gott självförtroende.  

 

Idealbilden som beskrivits anses vara idealet för män i alla åldrar dock utan att behöva 

uppfyllas av alla män, detta beroende på vart i livscykeln männen befinner sig. Deltagarna 

identifierar sig med den nämnda idealbilden för att de åldersmässigt befinner sig i den fasen i 

livet där utseende och sexuell aktivitet ses som viktigast. Det kan sägas att denna idealbild hör 

samman med identitetsskapandet för dessa unga män. Då de vill identifiera sig med den här 

bilden av att vara en sexuellt aktiv och attraktiv man blir deras förmåga att kunna leva upp till 
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detta avgörande för deras identitetsskapande (Giddens, 1991). Män kommer enligt 

fokusgrupperna senare i livet att utgå från den här idealbilden i sitt identitetsskapande men 

samtidigt omvärdera och rekvalificera sina övriga egenskaper för att framstå som manliga på 

andra sätt.  

 

Om en man inte längre på grund av ålder eller nedsättning kan uppfylla de kriterier som 

föreligger för den här kroppsliga idealbilden så kan mannen rekvalificera sig utifrån den 

idealbilden och istället tillskriva sig andra egenskaper som anses manliga i förhållande till vart 

i livet mannen befinner sig. Har du exempelvis inte en vacker kropp kan du genom andra 

framgångsfaktorer ändå få ett gott självförtroende och genom detta förstärka din manlighet 

(Giddens, 1991). På så sätt kan även män utanför idealbilden ses som manliga och delaktiga i 

den hegemoniska manligheten (Connell, 2008; de Visser, 2009). Fokusgrupperna identifierar 

hur manliga ideal ser olika ut i olika åldrar. De män som inte lever upp till den kroppsliga 

idealbilden och inte anses ha ett gott självförtroende ses istället av fokusgrupperna som 

marginaliserade i förhållande till den hegemoniska manligheten (Connell, 2008).  

 

Då fokusgrupperna befinner sig i en ålder mellan 22-28 blir det naturligt för dem att deras bild 

av en idealman blir utgångspunkten för hur de beskriver övriga typer av manligheter. 

Fokusgrupperna definierar olika typer av idealbilder för män i olika åldrar. Fokusgrupperna 

beskriver exempelvis en medelåldersman idealman som omhändertagande. Om 

fokusgrupperna istället bestått av medelåldersmän och dessa ansett att omhändertagande varit 

ett viktigt kriterium för manlighet skulle dem utgått från detta kriterium när de beskriver en 

ung man och dennes manlighet. En ung barnlös man som anses festa mycket skulle 

förmodligen inte benämnas som manlig utifrån kriteriet omhändertagande. Vi är medvetna om 

att om denna studie gjorts utifrån ett annat urval på exempelvis män som är 40+ skulle 

resultatet om hur den ideala mannen ser ut kunnat vara annorlunda. 

 

Vi ser tydligt att deltagarna önskar att idealbilden av en man ska förändras. Samtidigt ser vi 

även tydligt att männen uttrycker en önskan om att leva upp till den uttalade idealbilden. 

Detta har vi identifierat som ett avståndstagande inför det rådande mansidealet. Vi anser att 

en faktor till detta avståndstagande kan bero på att deltagarna tycker att det rådande idealet är 

orimligt. Trots detta drar männen ständigt fördelar av att vara delaktiga i den hegemoniska 

manligheten och fortsätter därför att upprätthålla den. Denna delaktighet behöver 

nödvändigtvis inte vara något som de enskilda männen valt att ta del av utan kan vara något 

som beror på en större kontext. Även om deltagarna uttrycker en önskan om att sudda ut 

gränserna över vad som ses som manliga respektive kvinnliga ideal så försvårar samhällets 

redan fastställda hierarkier och strukturer denna process. Att deltagarna genom sin uppväxt 

formats till män i enlighet med att ”göra kön” (Connell, 2009) kan även vara en bidragande 

faktor till att de trots uppvisat avståndstagande förverkligar och är delaktiga i den 

hegemoniska manligheten.   

 

Som tidigare forskning visar så ses heterosexualitet som det enda rätta för en ung man 

(Richardson, 2010). Deltagarna ser en början till förändring av detta då manliga ideal där en 

Rocker kan bära högklackade skor, som vanligtvis ses som en kvinnlig symbol, trots detta 



32 
 

fortfarande ses som manlig. Vi vill bidra till att denna förändring fortgår i rätt riktning där en 

ung man har rätt att vara den han önskar utan att behöva fundera över om han ses som manlig 

eller inte. En ung man ska ha rätt att uttrycka kärlek till både andra män och kvinnor och en 

ung man ska ha samma rätt som en ung kvinna att gråta offentligt 

 

Vi anser därför att samhället måste ta sitt sociala ansvar för att hjälpa till att bryta dessa 

strukturer och snäva manliga ideal. Vi ser att det sociala arbetets praktik har en stor del i detta 

ansvar då yrkesutövande inom många områden kommer i kontakt med unga män och manliga 

ideal på olika sätt. Ett steg i detta tror vi är ökad kunskap om hur unga män upplever att 

dagens manliga idealbilder ser ut samt hur unga män uppfattar det att leva med dessa ideal. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Då det i denna studie framkommit att några unga män tycker att deras bild av det rådande 

idealet för en man är negativ och något de inte vill förknippas med så vore det intressant att se 

hur äldre män ser på samma fenomen. Skulle några äldre män identifiera samma bild av en 

idealman? Skulle äldre män påverkas av denna idealbild på samma sätt som en ung man? 

Identifierar äldre män den rådande idealbilden som negativ? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Definition av maskulinitet och manlighet 

- Vad anser du vara manligt? 

- Vilka psykiska attribut tycker du ses som manligt? 

- Vilka fysiska attribut tycker du ses som manligt? 

- Är psykiska eller fysiska attribut viktigare för att framhäva manlighet? 

 

Självreflektion 

- Skulle du påstå att du är manlig? 

- På vilket sätt är du manlig? 

- På vilket sätt är du inte manlig? 

- På vilket sätt skulle du vilja vara manlig? 

 

BILDERNA 

- Berätta vad ni tror om den här personen? 

- Vad skulle du tillskriva den här personen för egenskaper? 

- Vilken av dessa bilder liknar din idealman mest? 

- Vilken av dessa bilder är längst ifrån bilden av din idealman? 

- Rangordna dessa bilder efter de ni tycker är manligast till de ni tycker är minst 

manliga. 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Syftet med denna studie är att studera hur unga män kan uppfatta manliga ideal samt förhålla 

sig till dessa. 

 

Intervjun kommer att ta cirka en timma att genomföra. Med ert samtycke kommer samtalet att 

spelas in med ljudupptagning. Ni har rätt att när helst ni önskar avbryta intervjun och/eller 

välja att inte svara på vissa frågor. Allt material som vi får tillgång till kommer att kodas och 

därmed anonymiseras, och ingenting av det ni säger kommer att kunna återkopplas till er.  Vi 

vill poängtera att det inte är era enskilda åsikter som är viktiga, utan vi är intresserade av vad 

ni som grupp diskuterar om.  

 

Materialet kommer sedan transkriberas och kommer sedan användas till vår kandidatuppsats 

inom socionomprogrammet. Efter att uppsatsen är färdiginlämnad och godkänd kommer vi 

även att förstöra all transkribering. 

 

Om ni önskar ta del av det slutgiltiga resultatet ber vi er lämna er mailadress så kontaktar vi er 

i slutet av april. 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder: 

Kön: 

Civilstatus: 

Sexuell läggning: 

Sysselsättning: 

 

 

Jag godkänner härmed att intervjun bandas: 

 

Ort och datum: 

_________________________________________________________________________ 

Underskrift: 

_________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

Bilderna 

Då ursprungskällorna inte kunnat säkerställas till alla bilder har endast en skärmdump med 

länk till en sekundärkälla publiceras i denna bilaga. Följande bilder fanns att hämta via dessa 

länkar 2014-04-29 

Bilderna presenterades för fokusgrupperna i samma ordningsföljd som de här visas. 

 

Bodybuildern 

http://www.trainbodyandmind.com/wp-content/uploads/2011/04/Flex-Wheeler-bodybuilder-8.jpg 

 

Den överviktiga 

http://www.colourbox.com/preview/4699773-904743-overweight-fat-man-and-scales.jpg

 

http://www.trainbodyandmind.com/wp-content/uploads/2011/04/Flex-Wheeler-bodybuilder-8.jpg
http://www.colourbox.com/preview/4699773-904743-overweight-fat-man-and-scales.jpg
http://www.colourbox.com/preview/4699773-904743-overweight-fat-man-and-scales.jpg
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Den Gamla 

http://www.labkultur.tv/sites/default/files/textimages/still_anderthalb_2.jpg 

 

 

 

Den normalbyggda 

Här klipptes de tre första männen ut, det var endast mannen längst till höger i bild som användes i 

studien. 

http://iacknowledge.net/wp-content/uploads/2013/11/TheSunUnderwearAds5.jpg 

 

  

http://www.labkultur.tv/sites/default/files/textimages/still_anderthalb_2.jpg
http://iacknowledge.net/wp-content/uploads/2013/11/TheSunUnderwearAds5.jpg
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Den Homosexuella 

http://www.peterholgersson.se/wp-

content/uploads/2013/05/130517_jonas_gardell_portratt_1024_-11.jpg 

 

 

 

Den undernärda 

http://i.huffpost.com/gen/569862/thumbs/o-ANOREXIC-MARC-CORNS-570.jpg?1 

 

 

  

http://www.peterholgersson.se/wp-content/uploads/2013/05/130517_jonas_gardell_portratt_1024_-11.jpg
http://www.peterholgersson.se/wp-content/uploads/2013/05/130517_jonas_gardell_portratt_1024_-11.jpg
http://i.huffpost.com/gen/569862/thumbs/o-ANOREXIC-MARC-CORNS-570.jpg?1
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Rockern 

http://cdn1.cdnme.se/cdn/7-2/352728/images/2008/08-09-mode-outfits-dregen1_16042278.jpg 

 

 

 

Den unga 

http://www.bajiroo.com/wp-

content/uploads/2013/05/weird_bad_ugly_thin_thinest_man_male_boys_guys_skinny_models_pics

_images_photo_pictures_6.jpg

 
 

 

http://cdn1.cdnme.se/cdn/7-2/352728/images/2008/08-09-mode-outfits-dregen1_16042278.jpg
http://www.bajiroo.com/wp-content/uploads/2013/05/weird_bad_ugly_thin_thinest_man_male_boys_guys_skinny_models_pics_images_photo_pictures_6.jpg
http://www.bajiroo.com/wp-content/uploads/2013/05/weird_bad_ugly_thin_thinest_man_male_boys_guys_skinny_models_pics_images_photo_pictures_6.jpg
http://www.bajiroo.com/wp-content/uploads/2013/05/weird_bad_ugly_thin_thinest_man_male_boys_guys_skinny_models_pics_images_photo_pictures_6.jpg
http://www.bajiroo.com/wp-content/uploads/2013/05/weird_bad_ugly_thin_thinest_man_male_boys_guys_skinny_models_pics_images_photo_pictures_6.jpg


5 
 

Modellen  

http://openwalls.com/image/6618/beautiful_guy_1920x1200.jpg 

 
 

 

 

Den funktionsnedsatta 

http://media.npr.org/assets/img/2012/11/13/exo-wheelchair-side1-

80c24c38651a473ea6c78775a89ff8f908c4dcc5.jpg?s=6 

 

 

http://openwalls.com/image/6618/beautiful_guy_1920x1200.jpg
http://media.npr.org/assets/img/2012/11/13/exo-wheelchair-side1-80c24c38651a473ea6c78775a89ff8f908c4dcc5.jpg?s=6
http://media.npr.org/assets/img/2012/11/13/exo-wheelchair-side1-80c24c38651a473ea6c78775a89ff8f908c4dcc5.jpg?s=6

