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SAMMANFATTNING 

Föreställningar, normer och ideal kring maskulinitet bidrar till flertalet konsekvenser och 
problem i samhället. Studien tar avstamp i mäns våldsanvändande, som en aspekt av 
maskulinitetsskapande, men avhandlar främst andra dominerande diskurser och moderna 
idéer som har inverkan på hur maskuliniteter konstrueras. Studiens syfte är att undersöka och 
analysera hur män kan tala om sin maskulinitet utifrån begreppen manlighet och våld, i 
relation till traditionella och moderna manlighetsbilder, med fokus på förhållningssätt, 
positioneringar och motsättningar. Tillvägagångssättet för detta är genom kvalitativ metod där 
åtta semi-strukturerade/open-ended intervjuer har genomförts med män mellan 40-60 år, som 
lever/har levt i en heterosexuell relation. Intervjuerna kretsar kring följande teman: manlighet, 
våld och makt. Resultat och slutsatser som kunnat dras är att det finns en ambivalens och 
lojalitetskonflikt i respondenternas maskulinitetsskapande, där de möter motsättningar mellan 
traditionella maskulinitetsnormer och moderna maskulinitetsbilder. ”Den nya mannen”, 
skakad ur jämställdhetsdiskursens kappa, verkar ha nått hegemonisk status bland 
respondenterna, samtidigt som en ”flytande maskulinitet” framträder där varje respondent 
positionerar sig olika beroende på kontext och situation.  
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INLEDNING 
Under de senaste decennierna har genusforskningen expanderat kraftigt och frågor 

kring män och maskuliniteter har intresserat allt fler forskare (Kimmel, Hearn & 

Connell, 2005). Magnusson (2003) beskriver hur forskare tidigare fokuserat på vad 

maskulinitet (och femininitet) är, men att intresset nu snarare riktas mot vilka 

varierande typer av maskuliniteter som skapas i olika sammanhang och vilka 

konsekvenser det ger. Skapandet av maskuliniteter förklarar Connell (2008) som 

socialt konstruerade och föränderliga. Det existerar inte endast en maskulinitet, utan 

flertalet, menar hon. 

Forskningen speglas bland annat av ett växande intresse för mäns identiteter och 

agerande, där våldsanvändande ses som en aspekt i maskulinitetsskapandet (Kimmel, 

Hearn & Connell, 2005). Vad gäller våldets förekomst uppges män både vara offer 

och förövare i störst utsträckning. De har alltså större risk än kvinnor att falla offer för 

fysiskt våld, men utför samtidigt våldet i störst omfattning. Kvinnor är däremot som 

mest utsatta för våld i den nära relationen både psykiskt, fysiskt och sexuellt 

(Andersson, 2008). Mäns våldsanvändning är därför ett allvarligt samhällsproblem 

vilket påverkar både kvinnor och män (Hunnicutt, 2009; Wendt Höyer, 2002). 

Connell (2008) konstaterar därför att kunskap om maskulinitet och skapandet av den 

är nödvändigt för att hindra och motverka våldets förekomst, men också i arbetet för 

ett jämställt samhälle. Våldet kan förstås som ett sätt för män att vidmakthålla sin 

position i genusordningen. Även om inte alla män brukar våld så har gruppen män på 

grund av våldets förekomst kollektiva förmåner och upprätthåller genom detta en 

överordnad position i relation till underordnade gruppen kvinnor (Connell, 2008; 

Wendt Höyer, 2002).  

Föreställningar, normer och ideal i maskulinitetsskapande är komplext och manlighet 

kan alltså inte helt enkelt beskrivas och fixeras då maskulinitet ständigt görs, 

omskapas och förändras (Connell, 2008). Våld är en aspekt, men även nya förändrade 

manliga praktiker och moderna mansbilder är viktiga för att förstå konstruktioner av 

maskulinitet. Exempelvis beskriver Nordberg (2007) moderna mansbilder och hur de 

nya positionerna hon kallar jämställdhetsivrande och barnfokuserad fader leder till 

motsättningar i att positionera sig som man. Detta eftersom att det samtidigt existerar 
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traditionella föreställningar kring manlighet men även andra hegemoniska normer i 

samhället. En annan aspekt av moderna mansbilder och dess ambivalens förklarar Gill 

(2003) som menar att maskulinitet blivit alltmer flytande där män numer positionerar 

sig på olika sätt och ”hoppar mellan” olika versioner av maskulinitet. Alltså, även om 

manlighetsskapande är föränderligt och jämställdhetsdiskursen bidragit till att öppna 

upp för ett avståndstagande och distansering ifrån den traditionellt stereotypa 

manlighetsbilden (Nordberg, 2007), minskar inte mäns våldsanvändande (McCarry, 

2007). Därför är det viktigt att undersöka mäns egna uppfattningar kring manlighet 

och våld, men också hur det manliga identitetsskapandet utvecklas för att förstå denna 

komplexitet.  

TEORETISKA PERSPEKTIV OCH TIDIGARE 

FORSKNING  
Utgångspunkten för studien är att samhällets kulturella och sociala strukturer samt 

normer och föreställningar påverkar individers ageranden. Nedan presenteras därför 

det strukturella maktperspektiv som ofta används inom maskulinitetsforskning vilket 

kommer utgöra studiens övergripande förståelse för området. Därefter redogörs 

begreppet maskulinitet utifrån Connells hierarkiska modell, för att sedan kartlägga 

forskning och begrepp kring maskulinitet kopplat till mäns våldsanvändning. Därpå 

presenteras forskning som redogör för moderna maskuliniteter inom ramen för 

jämställdhetsdiskursen, för att visa hur män formas av den. Slutligen introduceras en 

alternativ modell till Connells teori som beskriver komplexiteten i dagens moderna 

maskulinitetsnormer.  

Teoretiska begrepp och perspektiv presenteras i samband med empirisk forskning för 

att tydliggöra sambanden mellan maskulinitet och våld och kopplingen mellan 

maskulinitet och jämställdhet. Sammantaget presenteras således både tidigare 

forskning, teoretiska perspektiv och begrepp under detta avsnitt eftersom de teorier 

och begrepp vi ämnar analysera vår empiri med samstämmer med de som används i 

forskningen. En åtskiljning skulle bidra till upprepningar och dessutom eventuellt 

bidra till en svårighet att fånga den ambivalens i maskulinitetskapande vi ämnar 

analysera.  



3	  
	  

DIRECT GENDER HIERARCHY PERSPECTIVE 
Det teoretiska perspektiv studien har som utgångspunkt, Direct gender hierarchy, 

betonar manlig dominans eller mäns makt i samhället (Holter, 2005). Inom denna 

tradition är socialkonstruktivism det ledande synsättet, vilket är en förutsättning för 

att förstå hur maskuliniteter skapas, omskapas och förändras. I nordisk forskning 

kallas Direct gender hierarchy ofta för könsmaktsperspektivet och betonar 

konsekvenserna av mäns överordnade sociala position över kvinnors underordning. I 

en europeisk kontext fokuserar perspektivet på män och maskuliniteter inom ramen 

för jämställdhet och ojämlikhet mellan könen. Detta synsätt har empiriskt stöd inom 

flera områden men är mer en implicit idé än en explicit modell. Det ökar därför 

förståelsen för de utbredda sociala normer, kulturella föreställningar och 

beteendemönster där kön och makt ses som tätt sammankopplade (Holter, 2005). För 

att exemplifiera konsekvenserna av manlig dominans, redogörs nedan hur samhällets 

könade strukturer och dess köns- och maktuppdelning kan ses inverka på individen.  

KÖNADE STRUKTURER PÅ SAMHÄLLS- OCH 

GRUPPNIVÅ 
Smith et al. (2009) utgår från en socioekologisk modell för att beskriva hur samhällets 

könade strukturer genomsyras på individ-, relations- och gruppnivå. Tre strukturer 

framläggs som förmodas ge upphov till könade relationer vilket formar könade 

beteenden genom hela livet. Könsuppdelningen av arbete, den första av de tre 

strukturerna, visar hur män får oproportionerligt ekonomiska fördelar och hur 

maskuliniteten själv blir en ekonomisk resurs. Den andra strukturen, 

könsuppdelningen av makt, avser den könade obalansen av fördelar och resurser inom 

relationen, i hemmet och på arbetsplatsen. Den tredje av dessa strukturer har 

namngetts sexualiseringen av sociala relationer som refererar till de normer som styr 

sexualitet och emotion i relationer. Dessa normer leder till ett förbud mot särskilda 

typer av relationer och romantiseringen av heterosexuella relationer. En ojämlik 

dikotomi inrättas av det maskulina och det feminina. Inom denna struktur sker även 

sexualiseringen av kvinnor som objekt för mäns begär (Smith et al., 2009). 

Smith et al. (2009) menar att dessa tre strukturer överförs genom de samhälleliga 

relationerna till exempelvis skola, arbete och bostadsområde där särskilda 
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mekanismer formar och uttrycker könsojämlikhet. Sociala regler styr således hur 

individen tilldelas särskilda begränsade roller baserat på kön, men även vem som 

tillåts att använda våld, auktoritet och aggression. Sexualiseringen av sociala 

relationer överförs genom normer som styr hur kvinnor och män tillåts uttrycka sina 

känslor, sin sexualitet och kärlek. Detta sker genom mönster och strukturer som 

normaliserar objektifieringen av kvinnor och normaliserar mäns promiskuitet. Dessa 

tre strukturer ger i sin tur män som grupp mer fördelar och makt än kvinnor som 

grupp vilket gör att mäns känslor, behov och identiteter förtrycks. Mäns hälsa och 

välmående kan påverkas kraftigt i strävan om ett upprätthållande av makt och 

privilegium. 

Smith et al. (2009) beskriver följaktligen hur sociala normer möjliggör för män och 

pojkar att bruka våld, utöva auktoritet och aggression. Därför är det relevant att se 

närmare på kopplingen mellan maskulinitet och våld.  

HEGEMONISK MASKULINITET 
Connell (1995) hävdar att det råder en maskulinitetshierarki i samhället där den 

hegemoniska maskuliniteten är överordnad. En närmare förklaring är att det finns en 

kollektiv och kulturell vidmakthållen norm som bidrar till en idealbild av hur en 

”riktig man” bör vara, det vill säga den hegemoniska. Idealbilden är föränderlig över 

tid och rum och är så normaliserad och institutionaliserad i samhället att den påverkar 

såväl kvinnor som män i hur vi värderar oss själva och blir bedömda utifrån. Denna 

hierarki är konstruerad av tre manlighetspositioner: den hegemoniska, förhandlande 

och underordnande. Överst finns alltså den överordnande hegemoniska 

maskuliniteten som försätter män i en säker privilegierad ställning. Få män lever dock 

upp till denna maskulinitetsposition och dessutom förändras de normer som är bundna 

till denna position när nya förväntningar på mansrollen ställs.  

Connell (1995) tillskriver istället den större andelen män till det hon kallar den 

”förhandlande maskuliniteten” som särställs från den ”manliga makteliten”. Denna 

nämnda position understödjer snarare de normer som är bundna till den hegemoniska 

maskuliniteten, eftersom de själva drar fördelar av den.  Nederst i den hierarkiska 

ordningen av maskuliniteter finns den ”underordnade maskuliniteten” som utgör en 
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motpol till den hegemoniska. Denna position menar Connell är den grupp som ofta är 

marginaliserade såsom till exempel homosexuella eller ”feminina” män. 

Begreppet hegemonisk maskulinitet är utbrett och väl använt inom forskningen, även 

om det råder vissa meningsskiljaktigheter kring det. Doull et al. (2013) konstaterar 

exempelvis hur hegemoniska maskuliniteter oftast framställs som våldsamma, 

västerländska, medelklass och vita privilegierade män. Kopplingen mellan 

hegemonisk maskulinitet och våld kan också problematiseras. Bland annat 

understryker sociologen Hearn (2012) problematiken genom att anse att det snarare 

behövs en betoning på ”män” istället för ”maskulinitet”. Han syftar till att mäns våld 

mot kvinnor snarare kan understödjas av mäns homosocialitet och hegemonin av män, 

istället för en särskild form av maskulinitet. Vad Hearn (2012) föreslår är alltså 

ytterligare uppmärksamhet till sociala konstruktioner av hur män och mäns handlingar 

delas in. Han menar att det snarare behövs fokuseras på mäns våldsanvändande 

istället för bestämda ”former” av män, där våldsamma maskuliniteter inbegrips.  

VÅLDSAMMA MASKULINITETER? 
Hearn (2006) beskriver kopplingen mellan maskulinitetsdebatten och mäns 

våldsanvändande. Han menar att det finns flera olika former av våldsamma 

maskuliniteter och tillika olika former av icke-våldsamma maskuliniteter. 

Kopplingarna mellan våld och män/maskuliniteter är multipla, men det handlar delvis 

om att män är medlemmar av den sociala kategori som innehar makt och att denna 

makt och dominans reproduceras genom bland annat våld. Andra kopplingar som 

Hearn (2006) diskuterar är att män är de främsta utövarna av allt slags våld och att 

alla dessa former av våld förstärker varandra. Dessutom finns multipla kopplingar av 

våld och maskuliniteter i media, sport och film och därtill godkänns våldsamhet som 

ett sätt att vara man på, även om det inte alltid accepteras. Våldsanvändning kan 

därmed fungera i avseendet ”att vara man”, men även som referenspunkt för unga 

killar att ”bli män”. Att belysa kopplingar mellan våld och maskulinitet betyder dock 

inte att det går att sätta likhetstecken mellan män och våld. Män är inte automatisk 

våldsamma och trots dominansen av mäns våldsanvändande kan våld och 

maskulinitet inte likställas, då Hearn (2006) menar att vissa män är anti-våld. 
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Maskulinitetsforskningen är nära sammankopplad med mäns våld mot kvinnor 

(Hoffer, 2008) och ses som ett av de mest globala sociala problem som finns (Hearn, 

2006). Vi har därför valt att framlägga forskning kring detta som en aspekt av 

maskulinitetskapande. Nedan presenteras därför aktuell forskning som redogör för hur 

mäns våld mot kvinnor skapas och upprätthålls genom samhällsstrukturers normer 

och föreställningar kring manlighet och maskulinitet. Ovan har vi presenterat hur 

hegemonisk maskulinitet är kopplat till mäns våldsanvändning. Nedan kartläggs 

snarare, mer på individnivå, hur begreppen traditionella könsroller och maskulin 

könsrollstress är kopplat till mäns våld mot kvinnor. 

Mäns våld mot kvinnor kopplas ofta i forskning samman med traditionella 

könsroller1. Andersson och Umberson (2011) granskar genuskonstruktioner gällande 

våld i nära relationer genom att undersöka hur män framställer sitt eget 

våldsanvändande. De framhåller hur männen i deras studie många gånger 

positionerade sig som maskulina aktörer genom att framhäva sin makt, rationalitet 

och styrka samtidigt som deras kvinnliga partners beskrevs som irrationella och 

sårbara. Männen konstruerade sitt eget våldsanvändande som ett ”förnuftigt” gensvar 

på bland annat kontroll och extrem provokation och rationaliserade, motiverade och 

minimerade därför också våldet. Därmed nekade de deras eget ansvar av våldets 

förekomst. Männen positionerade sig inte bara som maktfulla, starka och rationella 

utan andra gånger som maktlösa och sårbara, då de hävdade sig vara kontrollerade av 

sina partners. Männen ”utförde” kön genom att exempelvis beskylla kvinnorna som 

ansvariga för våldet i relationen, vilket blir motsägelsefullt eftersom våldet då inte 

längre betraktas som eftersträvansvärt, utan som ett misslyckande. Andersson och 

Umberson (2011) belyser därför hur männen ”gjorde” kön på två olika sätt, både 

genom dominans och genom sårbarhet. Vidare dras slutsatser om att våld har en 

effektiv verkan där män rekonstrueras som maskulina och kvinnor som feminina. 

Genom detta ”könade” våld reproduceras män som dominanta, vilket de menar 

normaliserar ett binärt och hierarkiskt könssystem. 

Ytterligare förklaringar till våld handlar snarare om den stress som kan uppkomma på 

grund av mäns svårigheter att leva upp till maskulinitetsnormer. Gallhager och Parrot 

(2011) och Hunnicutt (2009) lyfter fram denna aspekt som syftar till just den 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1

Det råder en problematik kring användningen av begreppet könsroller, som bland annat i nordisk forskning ofta ersatts med begreppet genus för att förstå vad som formar det sociala könet. Detta med grund i att vi inte har möjligheten att välja att kliva ur 
våra roller som vi önskar, det är knappats en roll som spelas. I den forskning som presenteras har vi dock valt att behålla begreppet könsroller, för att göra forskningen rättvis. 
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svårighet män kan ha i upprätthållandet av de förväntningar som finns på mansrollen. 

Detta menar de är en orsak till våld. Gallhager och Parrot (2011) menar att män som 

besitter traditionella värderingar vad beträffar den manliga könsrollen riskerar att 

uppleva stress då denna roll utmanas. Den här strävan om att försöka leva upp till de 

existerande samhälleliga förväntningarna på mansrollen kallas i detta sammanhang 

för maskulin könsrollstress. Mäns beteende i en sådan stress kan därmed ses som en 

direkt förklaring till våld mot kvinnor, snarare än att de skulle härröra under specifika 

maskulinitetsnormer. Mäns tendenser att uppleva stress i form av missnöje, osäkerhet 

och svaghet ses därför som ett ledande motiv till våld och fientlighet mot kvinnor.  

Hunnicutt (2009) syftar däremot till motsatsen. Hon menar att könsrollstress snarare 

drabbar de män som inte kan vidhäfta de normer som anses vara manliga, och därför 

utsätter kvinnor för sociala påtryckningar och våld. Genom att ersätta för sin ”sårade” 

maskulinitet med mer makt skulle de kunna upprätthålla sitt överläge i de situationer 

de upplever sig missgynnade i. När en legitimerad position av dominans hotas, desto 

mer förmår dessa män att använda våld för att förstärka möjligheten till den enda 

position av makt som finns tillgänglig.  

Män som begår våld mot kvinnor kan därmed tolkas både vara överordnande och 

underordnade män. Det handlar således om maskulinitetsnormer, både för män som 

lever upp till dem, men likväl för män som inte gör det. Handlar det då inte närmast 

om alla män som upprätthållare av makt och dominans och inte specifika 

maskuliniteter? En uppfattning från Hearns (2012) resonemang är just det, att män 

som begår våldsbrott inte är av särskilda maskuliniteter och inte en särskild 

konfiguration av den, såsom den hegemoniska. Mäns våldsanvändande kan ligga till 

grund för skam och stolthet, en strategi att antingen bekräfta sin egen makt eller en 

respons på grund av förlorad makt (Hearn, 2012). I så fall, vad finns det då ytterligare 

för ideal för män att förhålla sig till?  

MODERNA MANSBILDER 
Få män lever alltså upp till den hegemoniska maskulinitetsnormen. Samtidigt 

förändras denna idealbild och dess normer över tid när nya förväntningar ställs på 

mansrollen. Därför är det relevant att undersöka vilka nya moderna mansbilder som 
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framträder i dagens Sverige och hur detta bidrar till ett än mer problematiskt 

maskulinitetsskapande. 

JÄMSTÄLLDHETSDISKURSEN 
Jämställdhetsdiskursen har kommit att bli något som alla ofrånkomligt tvingas 

relatera till, menar genusvetaren och etnologen Nordberg (2005). Detta bland annat på 

grund av den statliga jämställdhetspolitikens institutionalisering. Då 

jämställdhetsdiskursen ständigt upprepas performativt gestaltas den i individers 

praktiker, vilka utformar människors upplevelser av både sig själva och sin 

omgivning. Därmed har jämställdhetsdiskursen för många blivit en måttstock, en 

tredje närvarande part, som människor värderar sig emot men även framställer sig 

igenom. Därför är det också viktigt för många individer att framställa sig som 

politiskt korrekta i sina självrepresentationer, även om jämställdhetsdiskursen också 

möts av motstånd.  

 

Vidare beskriver Nordberg (2005) två kategoriseringar som inom 

jämställdhetsdiskursen kommit att stå mot varandra, ”det traditionella” och ”det 

moderna”. Under dessa två motbilder kategoriseras individer, yrken, kläder och 

sysslor som moderna eller traditionella. Det moderna ses som det överordnade och då 

jämställdhet sammankopplas med modernitet, ses män som tar ansvar för 

hushållsarbete och barn, liksom kvinnor som gör mer ”manligt” kodade sysslor som 

just moderna och nytänkande individer. Tidigare betonades män och kvinnors likheter 

och maktskillnader inom jämställdhetsdiskursen. Numer framhålls män och kvinnor 

snarare som kompletterande med dess olikheter och det finns ett behov att se män och 

kvinnors olika perspektiv inom olika områden (Nordberg, 2005). Detta kallar 

sociologen Egeberg Holmgren (2011) för särart- och mångfaldsdiskursen.  

 

I och med Nordbergs (2005) och Egeberg Holmgrens (2011) resonemang kan det 

därmed antas att jämställdhetsdiskursen utgör en viktig diskurs för män att förhålla 

sig till och bejaka, om de vill framställa och positionera sig som en ”jämställd man”. 

Vidare presenteras forskning om vad det egentligen innebär att framstå som eller vara 

”den nya, jämställde mannen”.  
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DEN JÄMSTÄLLDA MANNEN 
Ur jämställdhetspolitiken menar idéhistorikern Järvklo (2008) att en 

maskulinitetsdiskurs skapats och hur därför jämställdhetsdiskursen format och 

resulterat i ”den nya mannen”. Han menar att jämställdhetsdiskursen bygger på en 

heteronormativ syn där den svenska heterosexuella fadern uppmuntras vara en god 

manlig förebild och närvarande i sina barns liv men också trygg i sin manlighet. Detta 

medför att ideal och betydelser ”lånas” från den i samhället existerande hegemoniska 

maskulinitetsdiskursen. I sin tur bidrar det till att män inte behöver reflektera över 

andra positioner eller privilegier (som vit, heterosexuell man) då exempelvis ett halvt 

uttag av föräldraförsäkringen säkrar dem i en status som modern och jämställd. Även 

genusforskaren Dahl (2005) förklarar hur män per automatik antas bli både mer 

känslosamma och jämställda när de är hemma med sina barn.  

Plantin (2003), forskare i socialt arbete, anser att det område som berörts mest inom 

nordisk mansforskning är om faderskap. På samma sätt är ”den nya mannen” 

återkommande i forskning om jämställdhet och manlighet. Socialpsykologen 

Johansson och historikern Klinth (2007) driver tesen att ”den nya mannen” ser det 

som viktigt både för barnen och sig själva att vara en närvarande fader. Däremot 

behöver det i sig inte vara ett medel för att nå ökad jämställdhet. Denna tes 

argumenterar även forskaren i socialt arbete Bekkengen (2006) för, då hon 

problematiserar skapandet av ”den nya mannen” och det nya faderskapet. Genom att 

hänvisa till samhällets nya fokus på barns välmående beskriver hon att nya krav på 

föräldraskapet ställts, vilket bidrar till normer om hur en man/pappa bör vara. 

Bekkengen (2006) benämner detta som barnorienterad maskulinitet. Större utrymme 

för nära relationer till barnen och särskilt utrymme för föräldraledighet, har ökat 

mannens egen hälsa och barnens välmående, men främjar nödvändigtvis inte för 

jämställdheten. Bekkengen (2006) belyser däremot att män (trots diskursen) har 

valmöjligheter i hur de väljer att anta rollen som pappa, eftersom varken deras 

faderskapsposition eller maskulinitet skulle hotas om de väljer att inte praktisera 

detta. En barnorienterad maskulinitet, antar hon fortfarande placeras högre i den 

hierarkiska kategoriseringen av män, där den hegemoniska placeras högst, till förmån 

för den understödjande femininiteten (Bekkengen, 2006).  
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Vad forskningen klarlägger är alltså att även om vi går mot ett avståndstagande från 

stereotypa manlighetsbilder, finns dock den traditionella bilden kvar om att mannen 

ska vara manlig. Därtill verkar även idén om ”den nya mannen” överensstämma med 

de identifierade hegemoniska maskulinitetsideal som dominerar, det vill säga det vita, 

heterosexuella, medelklassidealet. Följaktligen presenteras nedan en modell som 

belyser vilka motstridiga normer och positioner som män möter.  

MODELL FÖR MASKULINITETSKAPANDE 
Nordberg (2007) föreslår en alternativ modell till den maskulinitetspyramid Connell 

kartlagt. Denna modell syftar istället till att förklara den komplexitet, föränderlighet 

och motsägelsefullhet som innefattas i maskulinitetsskapandet. Ett särskiljande mellan 

de underordnande maskuliniteterna och den så kallade makteliten som Connell (1995) 

beskrivit, anser Nordberg (2007) inte är tillräcklig. I dagens manliga subjekt inryms 

både motidentifikation och identifikation i en ständig rörelse inbegripna av 

hegemoniska normer, konkurrerande diskursflöden och motstridiga normer. Olika 

faktorer gör därför att det finns en motsättning i positioneringen av sig själv som man, 

där en ambivalens skapas i relation till det som Nordberg (2007) benämner som: den 

närvarande pappan i motsats till mannen som huvudförsörjare, barnet i centrum mot 

den högpresterande och lojale arbetstagaren och slutligen jämställdhetsdiskursen 

mot heteronormerna.  

Motsättningarna mellan dessa positioner genererar på så vis en olöslig konflikt där 

den ena normen strider mot den andra. Dessa konflikter anser Nordberg (2007) går att 

sammanfläta med de tre centrala drag som Kimmel (1997) beskriver i sin teori kring 

maskulinitetsgörande. Kimmel (1997) beskriver exempelvis hur det kan finnas en 

rädsla bland män att inte passera som manlig och att det därför finns ett behov av att 

göra manlighetsskapande aktiviteter. Denna rädsla kan även uttryckas i ett 

avståndstagande från ”problematiska egenskaper” som projiceras till andra individer 

och grupper. Enligt Nordberg (2007) erbjuds män därför flertalet olika positioner, 

som inte stämmer överens med varandra. En traditionell manlighet leder alltså till 

olika konflikter med moderna mansbilder och manlighetsideal. Detta kan således 

skapa en lojalitetskonflikt för män och därför bidra till en problematisk manlighet.  
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EN FLYTANDE MASKULINITET 
En annan aspekt av moderna mansbilder och dess ambivalens beskriver Gill (2003) i 

sin teori kring ”the new man” och ”the new lad”. Teorin fångar förändringar i 

genuslandskapet och beskriver de två nya maskulinitetskonstruktionerna som har 

blivit dominerande stereotyper i samhället. ”The new man” karaktäriseras ofta som 

känslosam, emotionellt medveten, respektfull mot kvinnor, till synes jämställd och i 

vissa avseenden väl medveten om sitt utseende. I motsats skildras ”the new lad” som 

post- om inte antifeminist, hedonistisk, angelägen om öl, fotboll samt att ha sex med 

många kvinnor. Gill (2003) menar att dessa mansbilder bör förstås som diskurser, 

myter eller kulturella konstruktioner snarare än representationer av faktiska män för 

att förstå moderna maskuliniteter. De här diskurserna målas upp olika på olika sätt, i 

olika tider och i olika forum och samexisterar snarare med varandra, än att den ena 

undantränger den andra. Gill (2003) hävdar också att det i dagens samhälle framträder 

en mer flytande maskulinitet, där män snarare positionerar sig på olika sätt och 

”hoppar mellan” olika versioner av maskulinitet.  

 

Nordberg (2007) och Gill (2003) framlägger ovan att det ständigt finns motsättningar 

närvarande när det kommer till att positionera sig som man. Antingen i form av andra 

dominerande normer eller andra typer av maskuliniteter. I traditionella 

manlighetsbilder spelar mäns våldsanvändning en central roll medan 

jämställdhetsdiskursen är en avgörande aspekt i skapandet av moderna 

manlighetsbilder. Därför är det relevant att undersöka hur män talar om sin 

maskulinitet, hur de förhåller sig till våldsanvändning och hur de positionerar sig och 

färdas emellan olika maskulinitetskonstruktioner beroende på sammanhang och 

situation. Detta är viktigt eftersom att med mer kunskap om hur män talar om 

maskulinitet kan vi belysa dess problematik och därför bidra till en bredare förståelse 

inom området. 
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SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att undersöka och analysera hur män kan tala om sin 

maskulinitet utifrån begreppen manlighet och våld, i relation till traditionella och 

moderna manlighetsbilder. 

Följande frågeställningar avser vi att besvara: 

- Vilka idéer, ideal och föreställningar kring maskulinitet kan uppfattas som 

hegemoniska och hur förehåller sig respondenterna till dem? 

- Vilka olika positioner och motsättningar i maskulinitetsskapandet kan 

identifieras hos respondenterna? 

METOD 
I och med studiens syfte lämpar sig en kvalitativ metod, vilket används för att 

undersöka hur människor uppfattar världen och vilken mening de ger den. 

Respondenternas perspektiv är viktigt i en kvalitativ studie och därför nödvändig för 

att få djupare förståelse för det fenomen som ska studeras (Pope & Mays, 2006). 

Bryman (2011) förklarar hur kvalitativ forskning grundar sig i en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt. Individernas tidigare erfarenhet och kunskap om sin sociala verklighet är 

därför av relevans för hur de sedan tolkar den. Då studiens teoretiska utgångspunkt är 

socialkonstruktivistisk anses kvalitativ metod bäst lämpad eftersom 

forskningsstrategin ofta vilar på en sådan ståndpunkt (Bryman, 2011). Kvalitativa 

intervjuer har därför genomförts, där respondenternas personliga erfarenheter och 

upplevelse kring ämnet gett oss möjlighet att försöka ge vetenskapliga förklaringar 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Det resultat som vi finner kommer därför inte vara 

generaliserbara till en större population, men däremot bidra till en större medvetenhet 

och ökad förståelse om ämnet. I följande avsnitt kommer vi att presentera 

Litteratursökning, Urval, Rekrytering av intervjupersoner, Instrument, 

Genomförande, Analysstrategi, Forskningsetiska reflektioner, Tillförlitlighet och 

metodreflektioner samt Ansvarsfördelning.  

LITTERATURSÖKNING 
Innan inhämtningen av datamaterialet gjordes en kartläggning över forskningsfältet i 
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avsikt att analysera och identifiera vad som behövde tillföras inom området för 

maskulinitetsskapande. Litteratursökningar genomfördes i databaserna SocINDEX, 

PsychINFO och Web of Science, avgränsade till forskning i västerländska länder 

publicerade mellan åren 2000-2014. Arbetet inleddes genom att identifiera begrepp 

som kunde vara användbara, för att sedan bryta ned dem till sökord som därefter 

kombinerades och specificerades allt eftersom. De valda sökorden berörde 

inledningsvis maskulinitet och våld eftersom det var den aspekt vi hade som avsikt att 

studera i arbetets början (maskulinitet, maskulinitetsnormer, mansroller, könsmakt 

kombinerades med våld, aggression, dominans och våld mot kvinnor). Efter att 

intervjuerna genomförts fann vi däremot andra intressanta och viktiga aspekter som 

männen talade om och vårt fokus på våld minskade. Det bidrog till att fler 

litteratursökningar utfördes för att fånga det respondenterna talat om. Under den här 

sökprocessen använde vi oss av sökord som berörde jämställdhet, moderna 

mansbilder och maskulinitetsskapande. Slutligen, när samtliga artiklar var inhämtade 

från litteratursökningarna sorterades, gallrades och klassificerades informationen för 

att identifiera mönster och dimensioner vilket sedan utmynnade i vår 

forskningsbakgrund (som sammanvävdes med studiens teoretiska perspektiv). 

Sammantaget genomfördes sökningarna i 12 omgångar och slutligen använde vi oss 

av 17 artiklar, samtliga vetenskapligt publicerade, godkända och granskade genom 

peer-review.  

URVAL 
Sammansättningen av de intervjuer vi genomförde gjordes utifrån ett strategiskt urval. 

Ett sådant urval är relevant när respondenterna utses utifrån studiens syfte, för att få 

djup förståelse och insikt i vad en viss grupp har för värderingar (Wibeck, 2010). Det 

strategiska urvalets kriterier var att respondenterna skulle vara medelålders män, 

mellan 40-60 år och som lever eller har levt i en heterosexuell relation. Grundtanken 

med ålderskriteriet var idén om att dessa män troligtvis skulle besitta erfarenheter och 

kunna reflektera över sitt liv som man över en längre tidsperiod. Avgränsningen 

mellan 40-60 år föll sig därför naturlig och blev ett enkelt åldersspann för 

kontaktpersonerna att förhålla sig till. Kriterierna om att samtliga respondenter skulle 

ha barn och ha haft en längre heterosexuell relation, grundar sig i studiens inledande 

utgångspunkt om mäns våld mot kvinnor. Även på grund av den överordnade och 
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underordnade positionen vad gäller barn och kvinnor. Antalet respondenter föll 

slutligen på åtta män.  

REKRYTERING AV INTERVJUPERSONER 
Rekryteringen av respondenter har skett via två kontaktpersoner. Dem har använts för 

att förmedla lämpliga respondenter som föll under våra kriterier såväl som ansågs 

passande till studien (se Wibeck, 2010). Valet av kontaktpersoner kom att bli våra 

egna pappor på grund av särskilda hinder och svårigheter att rekrytera helt oberoende 

respondenter. Bland annat försökte vi att genom internetforum rekrytera lämpliga 

kandidater, men blev där avstängda på grund av att vårt ändamål upplevdes som 

oseriöst på dessa sidor. Då våra pappor stämmer överens med urvalets kriterier ansågs 

de därmed tillräckligt lämpade att kontakta personer i deras sociala kontaktnät. 

Däremot poängterade vi tydligt för dem att varken vi eller dem skulle ha någon nära 

relation till intervjupersonerna. Syftet med det var att skapa en distans mellan oss och 

respondenterna, men även för att de skulle känna att de inte behövde försköna sina 

historier eftersom de har en relation till kontaktpersonerna (problematiken kring detta 

diskuteras under Tillförlitlighet och metodreflektioner). Efter ett samtal med våra 

kontaktpersoner om studiens syfte och åtagandet för en kontaktperson sammanställde 

vi ett informationsbrev (se bilaga 1). Kontaktpersonerna skickade sedan ut 

informationsbrevet till, enligt dem, lämpliga kandidater. När detta var gjort upplyste 

kontaktpersonerna oss om fyra män var som stämde överens med urvalskriterierna 

och som var intresserade av att delta i studien. I vissa fall fick vi deras nummer, där vi 

via ett telefonsamtal bestämde tid för intervjun, och i andra fall kontaktade dem oss 

för att boka in en tid. Dock var vi extremt noggranna med att belysa för dem att ringa 

med skyddat nummer, och i de fall några respondenter inte tog hänsyn till det 

raderades det telefonnumret direkt efter samtalet.  

INSTRUMENT 
Samtidigt som kontaktpersonerna rekryterade intervjupersoner sammanställdes en 

intervjuguide (se bilaga 2), i enlighet med vad Bryman (2011) benämner som semi-

strukturerade intervjuer. Denna intervjuform bidrar till en relativt öppen intervju där 

intervjuaren innehar ett frågeschema med en mängd frågor som ställs utan att följden 

på frågorna är densamma i alla intervjuer. Uppföljningsfrågor kan också lätt ställas i 

en sådan intervjuform (Bryman, 2011). I vårt fall formulerades tre teman i 
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intervjuguiden: manlighet, våld och makt, vilket samtliga respondenter inledningsvis 

fick reflektera kring fritt. Även om själva intervjuguiden formulerades i semi-

strukturerad form, kom många intervjuer att likna vad Silverman (2011) benämner 

som ”open ended interview”, där aktivt lyssnande är av central betydelse. Vi som 

intervjuare tillät därmed respondenten friheten att tala och tillskriva meningar 

samtidigt som de bredare temana i studien hölls i åtanke, vilket Silverman (2011) 

menar bidrar till en förståelse för respondentens språk och kultur.  

GENOMFÖRANDE 
Eftersom anonymitet är viktig i denna studie, dels på grund av att våld kan upplevas 

känsligt att tala om men även för att intervjupersonerna skulle känna sig så trygga 

som möjligt, valde vi att utföra intervjuerna via telefon. Telefonintervjuer är en bra 

metod när ämnet rör sig om känsliga frågor. När intervjuer utförs via telefon, 

avidentifieras både intervjuaren och intervjuperson i den mån att både känsligare 

frågor och känsligare svar möjligen kan framkomma, som i en intervju ansikte mot 

ansikte annars kan bli osagt (Silverman, 2011). Dessutom blev det för oss en fördel då 

vi kunde intervjua personer som bor i hela Sverige, vilket eventuellt kan ha bidragit 

till bredare perspektiv. Därmed utfördes alla åtta intervjuer via telefon samtidigt som 

de spelades in, efter att respondenterna samtyckt till detta. Intervjuerna pågick mellan 

30-60 minuter och transkriberades allt eftersom de genomförts i enlighet med vad 

Wibeck (2010) beskriver som nivå II. Det vill säga att olika nyanser i språket 

identifierades för att möjliggöra analyser i olika typer av känslor och reflektioner 

(Wibeck, 2010).  

ANALYSSTRATEGI 
När samtliga transkriberingar var färdigställda, påbörjades analysen av dem och 

bearbetades i relation till varandra. Den analysstrategi som valts för studien är en 

kvalitativ innehållsanalys, då den i stort sett handlar om att gruppera in den insamlade 

empirin i enheter för att därefter finna trender och mönster (Wibeck, 2010). Enligt 

Hsi-Fang och Shannon (2005) kan kvalitativ innehållsanalys delas in i tre perspektiv. 

Vårt tillvägagångssätt liknar den konventionella innehållsanalysen som kännetecknas 

av en induktiv ansats. Detta för att gå in så förutsättningslöst som möjligt för att inte 

styra resultatet i någon riktning innan mönster kunnat identifieras.  
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I enlighet med Graneheims och Lundmans (2003) tillvägagångssätt och begrepp för 

kvalitativ innehållsanalys genomfördes analysen i olika steg. Inledningsvis lästes det 

transkriberade materialet igenom ett flertal gånger, dels för att förstå helheten men 

även för att öka förståelsen och tolkningen för både det som sades rent muntligt (det 

synliga och självklara), samt vad som vi kunde urskilja och tolka vara underliggande 

meningar. På så sätt, menar Graneheim och Lundman (2003) att forskaren kan 

analysera och tolka både det latenta och manifesta innehållet på olika djup och nivåer. 

Vidare valde vi att beteckna varje enskild intervju som olika analysenheter som vi 

därmed kunde identifiera olika meningsenheter från. Meningsenhet refererar till ord, 

meningar eller paragrafer som relaterar till samma centrala innebörd genom dess 

innehåll och kontext. Nästa steg i analysprocessen var att kondensera 

meningsenheterna, som refererar till en nedkortning av texten samtidigt som textens 

kärna och innehåll kvarstår. För att skapa koder, kategorier och teman på olika nivåer 

har sedan de kondenserade meningsenheterna abstraherats för att nå förklaringar och 

tolkningar på en högre logisk nivå, vilket gjordes genom kodning. Koder fungerar 

som verktyg att tänka med menar Graneheim och Lundman (2003) och förenklar 

meningsenheterna ytterligare. Att sätta etikett på en meningsenhet med en kod bidrog 

till att vi kunde förstå datamaterialet på nya och olika sätt.  

 

Kärnan i kvalitativ innehållsanalys handlar om att skapa kategorier, vilket är en grupp 

av innehåll som delar samma innebörd och därmed har det datamaterial som ansågs 

vara bortom syftet exkluderats. Kategorierna refererar till en förklarande nivå av 

innehållet och kan därför ses som ett uttryck av det manifesta innehållet av texten. För 

att sammanlänka underliggande meningar i kategorierna skapades teman, som 

refererar till en tråd av underliggande meningar genom kondenserade meningsenheter, 

koder eller kategorier, på en tolkande nivå (Graneheim & Lundman, 2003). Även om 

detta tillvägagångssätt har använts steg för steg, har analysprocessen krävt en ständig 

fram- och tillbakarörelse mellan hela texten och delar av den. Av koderna som 

utformats skapades därefter följande kategorier: Överensstämmande, 

Avståndstagande, Ambivalensen, Den jämställda mannen, Den närvarande pappan, 

Att positionera sig genom ”andra män” och Den icke våldsamma mannen. Dessa 

kategorier har i sin tur gett upphov till följande teman: Traditionella manlighetsbilder 

och Moderna manlighetsbilder. Nedan presenteras en tabell som exemplifierar 

analysprocessen. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen – från kondenserad meningsenhet till tema.  

Kondenserad 

meningsenhet  

 

Kod Kategori Tema 

Jag tycker att jag nog 
är manlig, känner mig 
som en 
familjeförsörjare, fast 
det är ju båda. Som 
man känner man sig 
oftare som det. 
Gammal tradition.  

Identifikation med 
traditionella 
könsroller.  

Överensstämmande Traditionella 
manlighetsbilder  

Vi delar på allting. Inte 
självklart att mannen 
gör det ena och 
kvinnan det andra. Vi 
gör det tillsammans. 
Samspel.  

Förespråkar 
jämställdhet genom att 
dela lika på sysslor i 
hemmet.   

Den jämställda mannen  
 

Moderna 
manlighetsbilder  

Underlägsna män 
strävar mer efter 
manlighet för att hävda 
sig.  

Olika sätt att vara man 
på.  

Att positionera sig som 
genom ”andra män”  
 

 

Moderna 
manlighetsbilder 

Våld är inte särskilt 
manligt. Även om det 
är flest män som utför 
det.  

Avståndstagande från 
våld.  

Den icke våldsamma 
mannen  

Moderna 
manlighetsbilder 

 

FORSKNINGSETISKA REFLEKTIONER 
Mäns våldsanvändande och personliga reflektioner kring sitt manlighetsskapande, är 

känsliga ämnen och att göra forskningsetiska överväganden är givetvis nödvändigt. 

Vid kvalitativa intervjuer är det ytterst viktigt att ta hänsyn till de individer som 

medverkar i forskningen och deras värdighet och integritet genom hela 

forskningsprocessen (Bryman, 2011).  

 

Med utgångspunkt i Vetenskapsrådets2 forskningsetiska principer tog vi hänsyn till de 

etiska kraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Vår studie är därför etiskt försvarbar med grund i att vi informerade 

samtliga respondenter om studien och vilka ämnen den berör, frivilligheten att delta i 

frågor såväl som möjligheten att avbryta. Emellertid samtyckte samtliga respondenter 

till inspelning och där poängterade vi att materialet skulle raderas efter det 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2codex.vr.se	  
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transkriberats och inte användas till något annat än vårt specifika forskningsändamål 

och endast nyttjas av oss. Vi informerade samtliga om att uppgifter som skulle kunna 

identifiera personerna inte skulle benämnas eller framkomma i uppsatsen och därmed 

att de skulle avidentifieras helt. Då vi varken känner till respondenternas namn eller 

andra personuppgifter var det inget vi behövde ta hänsyn till. Männen namnges i 

resultatet i alfabetisk ordning efter den ordning de är intervjuade i (intervju 1: Axel, 

intervju 2: Björn, intervju 3: Conny, intervju 4: Dan, intervju 5: Erik, intervju 6: 

Frans, intervju 7: Gabriel, intervju 8: Hans). De forskningsetiska principerna enligt 

Vetenskapsrådet har därmed uppfyllts, det vill säga krav om information, samtycke, 

nyttjande och konfidentialitet.  

 

Ytterligare forskningsetiska reflektioner berör det känsliga ämnet kring våldsaspekten 

och de privata reflektioner männen gjorde kring sin egen manlighet. Det vi tog i 

beaktande var därmed att ämnena kunde sätta igång tankar eller känslor, men även 

uppröra respondenterna och därför ansåg vi det vara väsentligt att reflektera såväl som 

vara beredda på detta. I förebyggande syfte försökte vi därför vara lyhörda mot våra 

respondenter och försökte känna av situationen samt vara öppna om de inte skulle 

vilja svara på vissa frågor. Ett förtroendelöfte angavs också mellan oss som 

intervjuare och intervjupersonen för att skapa tillit till oss och bidra till trygghet för 

dem.  

TILLFÖRLITLIGHET OCH METODREFLEKTIONER 
För att uppnå högsta möjliga grad av tillförlitlighet till studiens resultat har en ständig 

diskussion och reflektion oss emellan förts i relation till studiens resultatgenerering. 

Detta har gjorts genom följande tre åtgärder för att uppnå tillförlitlighet: 

Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2003).  

 

För att uppnå trovärdighet har metoden för datainsamling och antal respondenter 

övervägts. Att respondenterna har olika bakgrund och olika yrken kan möjligtvis ha 

ökat vår möjlighet att belysa forskningsfrågan från olika perspektiv, utan att 

urvalskriterierna fallit därhän. Eftersom vi däremot använde oss av våra egna pappor 

som kontaktpersoner för rekryteringen av intervjupersoner kan det tänkas ifrågasätta 

trovärdigheten i studien. Däremot har vi varit noga med att dessa personer dels inte 

ska ha någon relation till oss, men även poängterat vikten av anonymitet för 
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respondenternas skull såväl som för att vi skulle få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna. I vissa fall ringde intervjupersonerna upp oss med dolt nummer, medan 

vi i andra fall fick intervjupersonens nummer och ringde upp dem. Då var vi dock 

noga med att förklara att vi inte skulle undersöka vem numret tillhörde och radera det 

så fort samtalet avbrutits. Vidare delade vi också upp intervjuerna på så vis att den 

ena ansvarade för den andras pappas respondentgrupp och den andra för den enas, för 

att det skulle bli ett ytterligare steg ifrån intervjupersonerna rent relationsmässigt. Vi 

tänkte oss också att de skulle hjälpa intervjupersonerna att öppna upp mer, även om vi 

som sagt inte vet vilka intervjupersonerna är eller att dem vet vilka vi är, förutom i 

egenskap av studiekamrat till en i deras sociala kontaktnäts dotter.  

 

Givetvis har vi funderat över om det här rekryteringssättet varit det bästa möjliga, och 

huruvida vi hade kunnat göra annorlunda för att undvika ovanstående problematik. 

Hade vi istället kunnat annonsera eller rekrytera personer på offentliga platser? När vi 

resonerade kring det återkom vi ständigt till samma funderingar: vilken målgrupp 

hade då ställt upp? Vilka hade varit intresserade av det här ämnet? Hade det 

möjligtvis blivit ett ensidigt urval? Dessutom hade det tillvägagångssättet troligtvis 

förlängt processen och det hade bidragit till en osäkerhet rent tidsmässigt för hur 

många som skulle vilja ställa upp. Därför anser vi att genom användandet av två 

kontaktpersoner fick vi en varierande grupp av män, utspridda över hela Sverige, med 

allt från ett stort intresse till ett litet intresse för maskulinitet som ämne, men även mer 

eller mindre insatta i det.  

 

Samtidigt gjorde omfånget på åtta intervjupersoner att vi för studiens omfattning 

insamlat tillräckligt med datamaterial och att vi kunnat identifiera mönster och trender 

i materialet utan att ta något ur sitt sammanhang. Därtill, har vi för att uppnå 

trovärdighet varsamt valt meningsenheter som inte varit för breda eller för korta, 

eftersom det då finns risk för att förlora betydelsen i texten (se Graneheim & 

Lundman, 2003). Att illustrera detta med en tabell som visar hur kategorier och teman 

täckt datamaterialet har bidragit till att undvika snedvriden subjektivitet. Citat som 

valts har även noggrant övervägts för att kunna representera centrala meningar i 

respondenternas resonemang.  
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Något vi däremot reflekterat över är om männen vi intervjuat möjligen vill framstå i 

god dager inför oss som intervjuare och därför inte svarat helt sanningsenligt på de 

frågor vi ställt. Paulhus (1991) beskriver denna problematik med begreppet social 

önskvärdhet, vilket innebär att intervjupersoner kan tendera att försöka skönmåla det 

de berättar om sig själva. Detta gör människor för att framställa sig som socialt 

önskvärda, vilket kan bidra till ett snedvridet resultat som kan påverka 

tillförlitligheten i en studie. Detta är viktigt att ta i beaktning och reflektera över. Den 

bedömning vi gör är dock att vi måste utgå från att det respondenterna berättat är 

deras sanning och deras uppfattning om sig själva. Att bortgå från det skulle innebära 

att misstro respondenterna och att ambivalenta svar eller motsägelsefullhet kring olika 

uttalanden snarare kan handla om ämnet i sig.  

 

Ytterligare åtgärd för att öka studiens tillförlitlighet, handlar om pålitlighet 

(Graneheim & Lundman, 2003). Vi har under datainsamlingens process strävat efter 

att inte skifta fokus från ämnet. Å andra sidan har nya insikter av fenomenet uppstått 

och nya frågor dykt upp under processens gång. Det har däremot funnits en öppen 

dialog oss emellan och en strävan efter att våra beslut både under intervjuprocessen 

och analysprocessen inte tätt sig olika och förändrats till den grad att tillförlitlighet 

inte kunnat uppnås.  Emellertid omvärderades vårt våldsfokus efter intervjuernas 

genomförande. Inledningsvis var vi nämligen intresserade av att analysera 

respondenternas uppfattningar kring våld och maskulinitet. När intervjuerna var 

färdigställda och mönster identifierats framkom det snarare andra aspekter. Slutligen 

genererade detta att vårt främsta fokus landade i ambivalensen kring 

maskulinitetskapande och männens olika positioneringar, med våld som en aspekt 

istället för utgångspunkt. Vi hade därmed ett öppet sinne för förändringar och att fler 

aspekter kom att analyseras. Eftersom vi har varit två som intervjuat har vi vid varje 

intervjutillfälle lyssnat på varandras intervjuer. Dels för att undvika inkonsekvenser 

under insamlingen men också för att analysprocessen oss emellan kunnat börja i tidigt 

skede, det vill säga efter att varje enskild intervju genomförts.  

 

Vad gäller överförbarhet, det vill säga huruvida studiens resultat kan överföras till 

andra kontexter eller grupper (Graneheim & Lundman, 2003), menar vi att det inte är 

möjligt. På grund av datainsamlingens omfattning och att vi använt oss av en 

kvalitativ metod är det svårt att generalisera till en bredare population och andra 
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grupper. Det är mycket möjligt att samma svar skulle komma att genereras från andra 

män eller grupper av män, men det är svårt att spekulera i på det grunder vi har. 

Däremot anser vi att studien trots detta är tillförlitlig och möjlig att upprepa, med 

utgångspunkt i beskrivningen av vårt tillvägagångssätt. 

ANSVARSFÖRDELNING 
Samarbetet och ansvarsfördelningen oss emellan har inte bara skett vid 

genomförandet av intervjuer och vid analyseringen av materialet, utan givetvis under 

hela uppsatsarbetet under samtliga delar. Vi har däremot i skrivprocessen delat upp 

arbetet oss emellan, men där vi slutligen involverats i bådas texter genom att förbättra 

språket och reflektera över innehållet. Därför är det således svårt att utröna vem som 

skulle ha ansvar för respektive avsnitt, eftersom vi båda har varit så pass delaktiga i 

varandras texter och haft god kommunikation sinsemellan under processens gång. 

Arbetsfördelningen har på detta sätt varit likvärdigt fördelat och vårt samarbete har 

fungerat på ett motiverande sätt för båda parter. Därtill har vi haft givande 

diskussioner med grund i att vi härstammar från två olika institutioner (socialt arbete 

och sociologi) där våra olika infallsvinklar öppnat upp för spännande reflektioner 

kring ämnet.  

RESULTAT OCH ANALYS 
Nedan presenteras hur Axel, Björn, Conny, Dan, Erik, Frans, Gabriel och Hans talar 

om sin maskulinitet i relation till traditionella och moderna manlighetsbilder. Det 

övergripande mönster vi funnit berör ambivalensen i respondenternas 

maskulinitetsskapande och de två övergripande maskulinitetspositioner som 

identifierats har fått namnge följande teman: Traditionella manlighetsbilder och 

Moderna manlighetsbilder. I dessa inbegrips mer specifika positioner som kunnat 

urskiljas. I det första temat innefattas Avståndstagande, Överensstämmande, 

Ambivalensen och i det andra temat inkluderas Den jämställda mannen, Den 

närvarande pappan, Att positionera sig genom ”andra män” och Den icke 

våldsamma mannen. Empiri och teori varvas här med varandra.  
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TRADITIONELLA MANLIGHETSBILDER 
Inledningsvis tilläts respondenterna under intervjuerna reflektera fritt kring begreppet 

manlighet. De talade om vad det innebär för dem samt hur de ser på sig själva som 

män och hur de eventuellt förhåller sig till manlighet. Till en början menar samtliga 

intervjupersoner att det är svårt att definiera eller måla upp en bild över vad manlighet 

egentligen är för någonting. Däremot framträder det från allesammans vad som kan 

betraktas är en traditionell manlighetsbild, där egenskaper såsom macho, bufflig, 

stark, konkurrerande, familjeförsörjaren och icke-emotionell lyfts upp som 

egenskaper för vad de tolkar är manligt eller manlighet. Respondenterna beskriver 

även traditionellt manligt kodade sysslor när de funderar kring manlighet där det 

återkommande berättas om att mecka med bilen, klippa gräset, dricka öl och hålla på 

med sport. Männens tolkning av vad manlighet är kan därför förstås stämma väl 

överens med den hegemoniska idealbild Connell (1995) framlägger som utgör den 

kollektivt och kulturella manliga normen i samhället. Den beskrivning respondenterna 

har om manlighet görs därför utifrån denna institutionaliserade norm om vad 

manlighet är, även om de flesta av respondenterna anser att det är mer en schablonbild 

eller något som hör till gamla traditioner. Trots detta så positionerar sig samtliga män 

utifrån den stereotypbild som de målat upp, vilket antingen sker genom att bevisa sig 

vara i enlighet med den eller genom att snarare ta avstånd och inte vilja befästa sig 

med den. Den stereotypbild som respondenterna beskriver används således som en 

måttstock för hur männen bedömer och värderar sig själva emot, likt Connells (1995) 

förklaring om hur den hegemoniska maskuliniteten påverkar alla män. Bland 

respondenterna kan vi tolka det vara både eftersträvansvärt att leva upp till att vara 

manlig, men även något som vissa tar distans ifrån. Det kan därför urskiljas två 

grupper gällande avståndstagande och viljan om att beträffas vara manlig.  

 

För att frångå Connells argument om idealtyper och maskulinitetshierarki, kan vi 

tolka dessa manlighetsbilder och positioneringar utifrån Gills idé kring “the new man” 

och “the new lad”. Det vill säga vad hon urskilt vara de två numer dominerade 

maskulinitetskonstruktionerna i samhället, där den ena skulle beskrivas vara mer 

avståndstagande från den traditionella bilden och den andra en mer “macho” eller 

”grabbig” typ av maskulinitet. Då dessa givetvis inte är beskrivningar av faktiska 

grupper av män, utan snarare bör förstås som kulturella konstruktioner, så tillhör 
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naturligtvis inte respondenterna enbart dessa två grupper. För att synliggöra 

skillnaderna mellan männens resonemang så placerar vi dock in dem i dessa grupper. 

Vi kommer dock senare se hur de samexisterar med varandra och att det inte är så 

enkelt som att kunna placera män i särskilda ”maskulinitetsfack”. Respondenterna 

intar därför inte en konsekvent ställning till huruvida de tar avstånd eller inte, men för 

att tydliggöra resonemangen har vi under detta avsnitt skildrat dem på följande vis, 

som avståndstagande eller överstämmande.  

AVSTÅNDSTAGANDE 
För att återge exempel från den grupp som tar avstånd från traditionella 

manlighetsbilder berättar en av intervjupersonerna, Björn, att han är långt ifrån macho 

och förklarar hur det inte betyder någonting för honom att bevisa att han är man. Det 

finns inget värde i det för honom. Björn menar även att han känner sig trygg i sin roll 

och beskriver sig själv som snäll, ibland kanske för snäll, ödmjuk och trevlig där han 

genom detta använder vad som kan betraktas som motsatsord, för hur han tidigare 

beskrivit manlighet. Ytterligare beskriver Frans hur han distanserar sig från sin bild av 

manlighet och menar att han stämmer ganska illa in på den traditionella bilden av hur 

en man ska vara och exemplifierar:  

 
Jag är väl kanske inte, näe, jag tror inte att jag är som en genomsnittsnorm 

för min generation… Jag har aldrig tyckt att det har varit särskilt svårt. 

Stereotypbilden är ju att det mjuka är kvinnliga och att det tuffa och hårda 

är det manliga, men det har aldrig stämt så bra på mig tycker jag. Jag brukar 

skämta lite och säga att ”jag är tillräckligt trygg i min manlighet, för att 

vara trygg i min kvinnlighet också”. 

 

Det vi kan tolka från Frans citat ovan är hur han dels markerar sig bortom sin egen 

generation och tar därmed avstånd från det genomsnitt av män som han menar att 

hans generation representerar, som får tolkas vara den stereotypbild han sedan 

beskriver.  På så sätt tar han, likt det Kimmel (1997) beskriver, avstånd från 

”problematiska egenskaper” i manligheten och projicerar dessa på andra grupper av 

män och menar således att han inte hör till detta. Frans uttrycker att han heller inte 

anser att det är särskilt svårt att gå utanför ramarna och uppvisa feminina sidor. Detta 

synsätt kan tolkas stämma rätt väl överens med den konstruktion som Gill (2003) 

benämner som ”the new man”, det vill säga en man som personifieras bland annat 
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genom sin känslosamhet och emotionella medvetenhet (feminint kodade egenskaper). 

Frans påstår därtill hur han med glimten i ögat brukar hävda sig vara trygg i sin 

kvinnlighet eftersom han redan är så trygg i sin manlighet, vilket kan härledas till att 

hans maskulinitet inte hotas genom att uppvisa feminina drag. Här framställer han sig 

som en modern och medveten man (Nordberg, 2005). Även Conny tar ett tydligt 

avstånd när han förklarar: 

 
Jag har så svårt att fatta mig med det mer i verkligheten, genom att jag själv 

inte är en sån människa, som strävar efter bara manlighet. 

 

Connys resonemang överensstämmer väl med Frans tankegång, där även han anser 

sig misstämma med hegemoniska maskulinitetsideal. Vad Conny poängterar kan 

dessutom tolkas som att han inte ser sig som man, snarare som en individ, där han vill 

visa att han inte tillhör den typen av person som strävar efter att vilja vara manlig. Vi 

ser alltså ett mer och mer avståndstagande från den traditionella mannen som liknar 

Gills (2003) beskrivning av ”the new man”. 

ÖVERENSSTÄMMANDE 
Vad som inledningsvis utmärker den grupp som säger sig stämma överens med den 

traditionella manlighetsbilden uppmärksammar vi ofta beskriver sig själva genom att 

exempelvis beskriva kvinnlighet. Detta görs genom att de särskiljer sig från vad de 

anser är typiskt kvinnligt samt hävdar att de lever upp till vad de själva anser är 

manligt. Den här gruppen menar även att de själva gör dem eget tillskrivna manliga 

sysslorna. Exempel på detta är hur Dan och Erik uttrycker sig: 

 
Ja alltså, det måste jag ju säga att nog lever jag upp till det. Jag far ju inte 

till England för att fara å shoppa, som jag anser är väldigt kvinnligt då. 

Däremot kan jag ju göra massa saker med min fru som är både manligt och 

kvinnligt i respektive hennes värld och min värld, men jag menar då måste 

jag ju säga att jag lever upp till det som är manligt. Det måste jag ju säga. 

/Dan 

 

Men det är klart att jag tycker att jag nog är manlig. Manlig, jag tror att man 

känner sig mer som en, det låter kanske fånigt, men mer som en 

familjeförsörjare. Fast det är man ju bägge två. Men jag tror att som man så 
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känner man sig ofta kanske så att… Men det kanske är lite gammal 

tradition. /Erik 

 

Det Dan och Erik berättar ovan, är hur det kan tolkas vara viktigt att visa att de 

faktiskt stämmer överens med deras tidigare beskrivning av vad manlighet är. Bland 

annat genom hur Dan berättar att han gör de fritidsintressen som han upplever är 

manliga och hur han inte gör det som han anser är kvinnliga. Dan särställer här också 

två olika världar, en som kan tolkas vara hans egen manliga och en som är hans frus 

kvinnliga. I citatet från Erik ser vi dock hur han anser sig vara manlig och hur han då 

skulle vara en familjeförsörjare, samtidigt som en tvekan identifieras då han menar att 

det möjligtvis är en förlegad tanke om manlighet. Dock är detta något som han tycker 

sig leva upp till. Här ser vi återigen tydligt hur måttstocken framträder där det finns en 

uppmålad bild som dessa män mäter sig emot (Connell, 1995), men här som något 

positivt.  

AMBIVALENSEN 
Samtidigt som den avståndstagande gruppen inte tycks vilja befatta sig med vad de 

anser är manligt/manlighet, framställer sig de andra respondenterna som en del av det. 

Dock tycks det ändå finnas en ambivalens som senare under intervjuerna kommer 

visa sig bli allt mer tydlig. Återkommande bland respondenterna finns nämligen en 

svårighet kring hur en ska identifiera sig och/eller placera sig i relation till 

manlighetsbegreppet och hur en själv är som man. Det är därmed inte en tydlig typ av 

manlighetsbild av varje respondent som framkommer, utan det sker snarare en 

samexistens bland flera versioner och den ena undantränger nödvändigtvis inte den 

andra. Detta i enlighet med Gills (2003) teori kring flytande maskuliniteter, där hon 

menar att män i dagens samhälle snarare ”hoppar emellan” olika typer av 

maskulinitetskonstruktioner och därmed positionerar sig på olika sätt beroende på 

sammanhang och situation.  

 

Respondenterna intar därmed inte bara en konsekvent ställning eller grupp, som 

avståndstagande eller överensstämmande som vi nu grupperat in dem i, då de mycket 

väl kan hoppa emellan och motsäga sig från vad de tidigare påstått. Det är därmed 

tydligt att det finns en vilja bland respondenterna om att passa in under existerande 

normer, även om det ibland gäller dem traditionella och ibland dem moderna 
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maskulinitetsnormerna, som håller på att nå hegemonisk status (Bekkengen, 2006). 

Kan vi således anta att positionen om vad som är hegemonisk maskulinitet har 

förflyttats? Denna ambivalens kommer att diskuteras och presenteras nedan.  

MODERNA MANLIGHETSBILDER 
De moderna manlighetsbilder vi kunnat identifiera i respondenternas reflektioner 

presenteras nedan. Detta tema berör frågor om viljan och strävan efter att vara och 

upplevas som en jämställd man och en närvarande pappa. Således diskuteras även hur 

männen positionerar sig genom andra män och slutligen analyseras deras 

avståndstagande från våld.  

DEN JÄMSTÄLLDA MANNEN  
Liksom Nordberg (2005) konstaterar har jämställdhetsdiskursen blivit något som alla 

individer i dagens samhälle tvingas relatera till på ett eller annat sätt, vilket 

framkommer tydligt i respondenternas resonemang. Utan att vi under intervjuerna tog 

upp ämnet om jämställdhet, refererade samtliga till det när de reflekterade kring 

manlighet. Vi ser här en maskulinitet i rörelse och hur slitningen mellan att vilja 

framstå som manlig samtidigt som en vill uppfattas som jämställd blir allt synligare. 

Exempelvis uttrycker Axel just denna svårighet om hur en ska vara och menar att han 

känner att han måste passa sig lite grann. Han relaterar denna svårighet till 

jämställdhetsdebatten och de krav som följer med på hur en man ska vara, där Axel 

förklarar: 

 
Ja, manlighet… Det första jag tänker på är att det är svårt. Att det har blivit 

svårt, att det har… Eh, jag vet inte… Det känns som att man får… passa sig 

litegrann liksom i hur… Det är svårt att veta hur man ska va… Man vet att 

man som man ska vara mjuk och följsam och kommunikativ och sådär… 

Sen så är det, så känns det som att när man liksom är i verkligheten då är 

det liksom… Då är man disponerad, eller man är liksom skapt på ett visst 

sätt, och man tar ändå en slags roll sådär. 

 

Den nämnda ambivalensen verkar i detta fall handla om olika motsättningar i hur det 

diskuteras kring manlighet mot hur det inte är helt enkelt att inte falla in i gamla 

traditionella mönster. Axel berättar vidare att det är svårt att applicera det som 

diskuteras i jämställdhetsdebatten mer i verkligheten. I enlighet med Nordbergs 
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(2005) synsätt använder alltså Axel jämställdhetsdiskursen som en slags måttstock när 

han talar om manlighet. Han redogör för hur en man ska vara inom ramen för 

jämställdhetsdiskursen men att det ändock är svårt att bryta mot traditionella roller. 

Axel värderar sig således mot diskursen och framställer sig själv utifrån den, men att 

det hos honom finns en svårighet att praktisera detta i verkligheten. De två 

motbilderna Nordberg (2005) talar om, ”det traditionella” och ”det moderna”, kan 

tolkas skapa en ambivalens i hur Axel ser på manlighet. Det blir således problematiskt 

hur han ska vara då han som man både ska vara traditionellt manlig men även 

jämställd, vilket yttrar sig som två motpoler mot varandra.  

 

Utifrån detta kan det därför antydas vara problematiskt för respondenterna att veta hur 

en ska vara, tänka eller säga för att uppfattas korrekt. Liksom Nordberg (2005) 

uttrycker sig, verkar det också finnas en vilja hos respondenterna att uttala sig politisk 

korrekt i sina självrepresentationer. Att jämställdhetsdiskursen är viktig för män att 

förhålla sig till om en vill uppfattas som en jämställd man framkommer påtagligt 

bland respondenterna. Männen talar exempelvis bland annat om jämställdhet i sina 

nuvarande relationer, hur viktigt det är att dela på sysslorna i hemmet och många 

jämför detta med hur det är skillnad på hur deras egna föräldrar haft det. Majoriteten 

beskriver deras egen relation som att det snarare handlar om ett samspel dem emellan. 

De menar att dem resonerar och diskuterar sinsemellan, där exempelvis Conny 

beskriver följande:  

 
Ja men vi delar på allting, det är inte så självklart att mannen ska göra allt 

det och kvinnan ska göra allt det, nu gör man det mer tillsammans… ja det 

mesta som görs i alla fall. Delar man på. Så menar jag mer att man håller 

sig till, ja. Samband, eller samspel mellan olika saker och så löser man det 

tillsammans på nåt sätt. Det blir lite lätt så när man har hus och familj 

tillsammans. 

 

Conny menar att det skulle vara omöjligt om den ena skulle göra allting själv, vilket 

de flesta till synes verkar hålla med om. Även om respondenterna belyser hur de 

förespråkar jämställdhet och vill dela på det mesta, så gör många ändå de manligt 

kodade sysslorna i hemmet. Vissa menar att det faller sig naturligt, andra att det känns 

bättre att göra det, medan resterande menar på att de tycker att de delar på allt och 

alltså påstås leva i en jämställd relation. Gabriel förklarar nedan att det för honom 
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känns bättre att göra dessa manligt kodade sysslor vilket kan tolkas vara för att 

passera som ”manlig”: 
 

Jaa, det blir väl att man tar en, den biten hemma, man tar hand om 

gräsklippningen, byter däck på bilen, å andra sidan så X (hans partner) gör 

det lika gärna, så. Men, det är oftast, det känns bättre för mig å göra det på 

nåt sätt. Så är det ju. Det är väl det man kan sätta fingret på. 

 

Vad Gabriel uttrycker här, stämmer väl överens med hur Kimmel (1997) beskriver en 

aspekt av maskulinitetsgörande. Det vill säga att det bland män kan finnas en rädsla 

för att inte anses vara manlig och att Gabriel därför har detta behov av att göra 

manlighetsskapande aktiviteter, så som att klippa gräs och byta bilens däck. Gabriels 

citat kan även kopplas till vad Järvklo (2008) beskriver om maskulinitetsdiskursen, 

där ”den nya mannen” förväntas behålla sin manlighet samtidigt som han fordras vara 

jämställd. Några av respondenterna kan tolkas vara mer eller mindre jämställda, 

beroende på vilken relation de befinner sig i eller beroende på huruvida kvinnan i 

förhållandet är. Frans berättar att hans särbo är en väldigt stark kvinna och inte ens 

om han försökte, skulle gå med på att rollerna var snedfördelade dem emellan. 

Gabriel resonerar på liknande sätt där det kan tolkas som att han menar att hans roll 

till den han har en relation med är föränderlig beroende på hur kvinnan i förhållandet 

vill att det ska vara: 
 

Min sambo är ganska, hon är ganska tuff av sig så. Eh. Ah, man har ju haft 

några förhållanden där det har vart lite olika tjejer och det blir ju lite… Man 

blir lite olika i olika roller om man kan säga, i olika förhållanden. Eh. Vissa 

vill ju bara ha det här gulliga, man ska hjälpa till och andra klarar sig 

själva… Och då blir man ju mer, då kanske man tar en mer manlig roll i det 

förhållandet. 

 

Utifrån detta verkar initiativet ligga hos kvinnan snarare än hos båda två om en 

relation ska vara jämställd eller inte. Med bakgrund till detta kan det förstås som om 

det inte nödvändigtvis går att koppla männens vilja att vara jämställda till 

jämställdhetsdiskursen, utan snarare till huruvida kvinnan i förhållandet uppmuntrar 

till det. Därmed är det relevant att fundera över för vems skull dessa män egentligen 

är jämställda. På ett strukturellt plan kan detta vara en yttring av 

könsmaktsperspektivet där män som överordnad grupp möjligen inte inser att de 
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själva även gynnas av jämställdheten, eftersom de redan besitter makt i samhällets 

alla rum (Holter, 2005).  

DEN NÄRVARANDE PAPPAN  
En central del i jämställdhetsdiskursen berör föräldraledigheten och debatten om den 

närvarade pappan, eller som Bekkengen (2006) skulle benämna som den 

barnorienterade maskuliniteten. Nedan kommer därför männens syn på föräldraskapet 

att presenteras. Här förklaras det bland annat återigen kopplingar till en traditionell 

typ av maskulinitet men nu i relation till papparollen, men även en vilja om att vara 

närvarande. En begränsning som upplevs av respondenterna tycks beröra 

barnafödande och just huruvida en har möjlighet eller inte möjlighet att vara 

närvarande som pappa. Det finns en lojalitetskonflikt mellan att vilja vara en 

närvarande pappa och mellan tanken om att vara huvudförsörjare i familjen 

(Nordberg, 2007). Frans, bland annat, förklarar att han velat vara hemma med sina 

barn när de var små, men menar att hans generation inte riktigt kom så långt. Gabriel 

förklarar att han känner sig frånvarande eftersom han inte kunnat vara delaktig på 

samma sätt som hans sambo det första halvåret med deras barn, och beskriver hur 

amningen begränsat honom:  

 
Alltså hela den här amningsbiten och det om man nu tittar på det då, det är 

ju liksom okej, nu har vi ju att vi ammar men om vi hade kört flaskan då 

hade ju jag lika gärna kunnat vara hemma, men det funkar ju liksom inte. 

Det är klart att där blir man ju begränsad på nåt sätt. Eh, som man då. 

 

Gabriel uttrycker här en vilja om att vara mer närvarande som pappa och Frans en 

önskan om att ha varit mer närvarande under den tiden i livet. Den närvarande pappan 

är något som dels Nordberg (2007) beskriver och hur motsättningarna i 

maskulinitetsskapandet uppstår i och med gamla traditionella roller. För Gabriel 

verkar det till synes främst handla om biologiska faktorer som gör att han inte kan 

vara lika närvarande. Medan Frans (och eventuellt även Gabriels) upplevelse snarare 

kan härledas till de motsättningar som överensstämmer med Nordbergs (2007) 

positioneringar: mannen som huvudförsörjare mot den närvarande pappan. Det här är 

ett bra exempel på hur Frans möter en motsättning i positioneringen av sig själv 

vilken inbegrips av hegemoniska normer och dominerande diskursflöden.  
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En annan aspekt av föräldraskapet skildrar Erik, Conny och Hans där de talar mer i 

traditionella maskulinitetstermer. De uttrycker en avsaknad av att inte besitta de 

egenskaper som enligt dem verkar krävas för att vara nära sina barn. Erik beskriver 

exempelvis, genom att utgå från sin egen familj, hur kvinnan oftast är den som håller 

ihop familjen. Han menar vidare att medan han haft det lättare för att vara tuffare så 

har hans fru varit mjukare i relation till barnen. Erik är dock noga med att påpeka att 

han inte saknar förmågan att vara mjukare, men att det tätt sig naturligt på det viset. 

Conny uttrycker ungefär samma sak genom att belysa hur hans fru har haft bättre 

pedagogisk kunskap att lyckas få med sig barnen än vad han själv har haft. Hans 

nämner också att det känns som att kvinnor har lättare för känslor och hur det 

möjligen är den personen som håller ihop familjen. Att männen upplever att de inte 

har samma förmåga att vara närvarande kan återkopplas till traditionella könsroller 

och hegemoniska maskulinitetsideal (Connell, 2008). 

	  

Inom ramen för diskursen om den närvarande pappan diskuterar Gabriel vidare hur 

han inte behöver ”ta den manliga aspekten”, på grund av att hans partner även vill 

göra de traditionellt manliga sysslorna. Därför kan han vara mer närvarande som 

småbarnsförälder:  

 
Det är ju fantastiskt bra. Så, då kan jag ta över nu när man har blivit 

småbarnsförälder, då kan man ju ta mer om man säger så, den, jag det blir 

ju lite mer åt den kvinnliga sidan då att man är lite mer hemma och om man 

säger städning och tvättning och lite så, hela den biten. Och leker med 

barnet så. Framförallt. 

 

Det här citatet kan uppfattas grunda sig i Johansson och Klinths (2007) argument om 

att ”den nya mannen” ser det som betydelsefullt för barnen och sig själva att vara 

närvarande som pappa. Det i sig behöver dock inte vara ett medel för att vara mer 

jämställd (Johansson & Klinth, 2007). Gabriel konstaterar att det är först nu när han 

har blivit pappa som han har börjat ta mer ansvar för hemmet och också är hemma 

mer. Tyngdpunkten läggs framförallt på att leka med sitt barn. Detta får oss att 

fundera över för vems skull Gabriel egentligen är en närvarande fader. I enlighet med 

Johansson och Klinths (2007) tes är det snarare för sin egen och för barnets skull, 

eftersom om han främjade för ett mer jämställt förhållande även borde ha utfört de 

sysslor som han menar hör ”till den kvinnliga sidan” även innan han blev pappa.  
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Något som kan urholkas från respondenternas resonemang är alltså viljan att uppfattas 

som en god och jämställd man, där det moderna (”den nya mannen”) överordnas de 

traditionella manlighetsbilder som målats upp. Detta görs bland annat genom att ta 

avstånd från en hegemonisk idealbild och framställa sig som en jämställdman med en 

vilja om att vara en närvarande pappa. Därmed kan vi nästintill konstatera att denna 

nya konstruktion av man bland respondenterna har nått hegemonisk status.  Dock blir 

det tydligt hur de olika positionerna männen erbjuds inte alltid överensstämmer med 

varandra, där den traditionella manligheten hamnar i konflikt med dessa moderna 

mansbilder och ideal. Nordberg (2007) skulle konstatera att detta skapar en 

lojalitetskonflikt och en problematisk manlighet. Bland respondenterna framgår denna 

konflikt bland annat i de svårigheter de stöter på, i hur de ska vara och att det är lätt 

att falla in i gamla roller. Majoriteten säger sig vilja dela på det mesta, men även här 

faller de tillbaka i att vara de som utför de manligt kodade sysslorna. Till det hör 

rädslan om att inte vilja uppfattas som manlig och att det för många verkar vara 

kvinnan i relationen som avgör huruvida relationen är jämställd eller inte. Den 

närvarande pappan utgör även en konflikt, då viljan finns där men att det blir 

problematiskt i och med gamla normer om mannen som huvudförsörjare.  

 

Andra sätt männen framställer sig på är att resonera kring hur andra män är, och 

således positionera sig själv utanför ”problematiska egenskaper” som tillskrivs 

maskulinitet (Kimmel, 1997). Detta analyseras mer ingående nedan. 

ATT POSITIONERA SIG GENOM ”ANDRA MÄN” 
När respondenterna reflekterar kring sig själva som män framkommer en hel del 

tankar om hur andra män är. Det bidrar också till en positionering från sin tidigare 

uppmålade bild av vad manlighet innebär för dem. Något som är intressant är hur 

respondenterna genom att beskriva andra, på det sättet beskriver sig själva. 

Exempelvis Conny och Gabriel beskriver en svag och underlägsen typ av manlighet 

och beskriver män som måste hävda sig alternativt män som inte kan visa känslor och 

därför inte anses vara trygga i sin manlighet. Gabriel resonerar kring detta på följande 

sätt: 
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Man är… det är ju det här med att man är stark när man är stark, man är 

svag när man är svag, jag har inga problem med att visa känslor. Däremot 

de som inte kan det tycker jag är mer svaga, att det inte klarar sin manlighet 

någonstans.  

 

Enligt Gabriel krävs det att en man ska vara trygg i att kunna visa sina känslor för att 

en på så vis ska klara av sin manlighet. Den tidigare beskrivningen om manlighet som 

gjordes gångbar för samtliga respondenter om de traditionella attributen som att inte 

kunna visa känslor passar således inte in i Gabriels beskrivning. Likt Nordberg (2007) 

beskriver maskulinitetsgörandet som vissa gånger problematisk där flertalet positioner 

motsätter varandra, kan det även här förstås som att Gabriel sätter upp olika kriterier 

för vad som anses är manligt. Är en svag klarar en inte av sin manlighet menar han, 

vilket kan tolkas bli en motstridighet mellan ”den nya mannen” som ska vara 

emotionell jämsides den vilja som kan identifieras hos Gabriel om att beträffas som 

manlig. Det kan därför tolkas att jämställdhetsdiskursen och vad Egeberg Holmgren 

(2011) och Dahl (2005) förklarar gör sig tydligt här. Det vill säga att förväntningar på 

”den nya mannen” är att vara stark, känslosam men heller inte förlora sin manlighet. 

Därför kan det finnas en fördel i att framställa sig som en person som dels har lätt för 

att visa känslor och att uppvisandet av det har gett manlighetsbegreppet en ny 

skepnad. Conny reflekterar kring detta på följande sätt: 

 
Jag tror lite att de som känner sig underlägsna, de vill nog gärna att de ska 

sträva och bli mer manliga av sig för att de ska hävda sig. 

 

Vid Connys resonemang kan det därför snarare förstås som att de män som är 

underlägsna försöker hävda sig för att uppnå någon slags manlighet. Enligt Conny 

påstås det finnas vissa män som anser att det är viktigt att leva upp till manlighet och 

genom denna beskrivning får det tolkas som att han inte tillhör en sådan slags 

kategori. Detta bidrar således till att både Gabriel och Conny placerar sig utanför en 

stereotypt traditionell manlighetsbild genom att antingen klara av sin manlighet 

genom att kunna vara emotionell. Eller som Conny förklarar sig: inte tillhöra en 

underlägsen grupp som gör sig till eller strävar efter att bli manlig. Förutom en svag 

eller underlägsen man målas det också upp en mer extrem manlighet, där exempelvis 

Conny berättar att det finns män som är ganska extrema i sin roll att vara manlig: 
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Ja, men det kan vara ganska hårda och ganska maktstarka och ta ganska 

mycket plats, eller inte så mycket plats vet jag inte men de är ledare på 

något sätt, de är lite… Vad kan man kalla det… Ibland säger de nog att man 

kan säga naturliga ledare men jag vet inte om det är rätt. De är lite sådana 

här som har något intryck av karisma som gör att de blir lite lätt stark, att de 

får med sig folk på många olika sätt genom att de kan driva saker och att de 

är stark som person. 

 

I relation till detta menar Conny att han inte alls är på det viset, utan han är vad en 

mer kan betrakta som en ”lyssnande ledare”. Han förklarar att han inte är en sådan 

man, som varken behöver hävda sig för att visa sig manlig och inte heller den 

maktstarka typen av person. Han beskriver den här formen av manlighet, men vill 

göra det tydligt att han är vad en kan betrakta som motsatsen till denna typ av man. 

Dock avser han sig ändå vara någon slags ledare och på så sätt passerar han därför 

som manlig i alla fall. Det kan därför antydas som att det är viktigt för respondenterna 

att genom att beskriva dessa olika ”typer” av män, visa att de själva inte är så, och 

därför framställer sig som goda män i deras självrepresentationer (Nordberg, 2007). 

På samma sätt förklarar flertalet av respondenterna också mäns våld mot kvinnor, där 

exempelvis Gabriel framlägger hur det bara är svaga människor som tar till nävarna 

om de inte klarar av att diskutera sig ur en situation. Det handlar därför även här om 

andra typer av män. Liknande resonemang angående våld kan göras gemensamt för 

samtliga respondenter, men där det däremot råder olika sätt att förklara och ställa sig 

själva utanför mäns våld. Denna typ av motivering, om att våld uppstår vid 

provokation, skilda åsikter och diskussioner som ”spårar ur” är en typ av förklaring 

som flertalet av respondenterna har. Vad gäller provokation, så vill gärna 

respondenterna även påpeka att de själva inte kan låta sig provoceras och därför inte 

tillhör denna grupp av män. Björn uttrycker sig på följande sätt: 
 

Jag tror inte att det skulle finnas en kvinna i världen som skulle kunna 

provocera mig, så att jag skulle lägga handen på henne, då går man väl 

därifrån? 

 

För att undvika våld beskriver de strategier såsom att antingen gå därifrån alternativt 

diskutera sig ur en sådan situation. Genom dessa förklaringar om våld tolkas därför att 

respondenterna inte ser sin position som man eller inte heller en del av gruppen män. I 

de hypoteser, tankar och åsikter respondenterna har om våld hittas en gemensam 
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komponent om att de män som slår kvinnor har egenskaper, lever i ett annat 

sammanhang eller är svaga och att de på grund av dessa faktorer kan vara så att andra 

män brukar våld. Genom dessa resonemang görs det också tydligt hur respondenterna 

gör en tydlig distansering för att framställa sig själva som goda män. Våld anses 

följaktligen inte som manligt och de förklaringar som ges angående det handlar inte 

om dem själva. Placeringen av sig själv är således inte konsekvent avvägd, utan som 

Gill (2003) beskriver, en ständig omedveten förflyttelse mellan olika 

manlighetsbilder. Jämställdhetsdiskursen är en tydlig avspegling i respondenternas 

resonemang och verkar således fungera som den måttstock för självrepresentation 

som Nordberg (2007) beskriver. Respondenterna avväger hur de framställer sig själva 

och tolkas därför värdera sig emot denna tredje närvarande part, 

jämställdhetsdiskursen (Nordberg, 2007). Därtill framkommer hur männen, likt det 

Kimmel (1997) beskriver, projicerar negativa och problematiska egenskaper på andra 

män, genom att dels påvisa hur de själva inte är ”sådana män” när de distanserar sig 

från män som slår kvinnor. Ytterligare aspekter av respondenternas attityder kring 

våld diskuteras nedan.  

DEN ICKE VÅLDSAMMA MANNEN 
Något som Hearn (2006) konstaterar är att det kan finnas olika former av våldsamma 

maskuliniteter men även olika versioner av icke-våldsamma maskuliniteter. Den 

senare maskulinitetskonstruktionen blir tydlig i våra intervjuer när vi berör ämnet våld 

och vi har därför valt att benämna denna kategori som Den icke våldsamma mannen.  

 

När respondenterna uppmuntrades att reflektera fritt kring våldsbegreppet reagerade 

samtliga kraftigt på ordet våld och alla var noga med att framhäva sin negativa syn 

genom att förklara våld som väldigt hemskt på olika sätt. Det starka avståndet till våld 

som uttrycks av respondenterna upprepas återkommande där distanseringen till det 

bland annat sker på det sätt Erik som uttrycker det: 

 
Det är ju inte särskilt manligt i alla fall. Att använda sig av våld, egentligen. 

Inte som jag ser som manligt. Även fast det är män som för det mesta 

använder sig av det. Så kan jag inte se det som manligt.  

 



35	  
	  

Enligt Erik är det alltså inte manligt att använda våld och genom det resonemanget 

förklarar han sig som en man som inte brukar våld, eftersom han tidigare säger sig 

stämma överens med sin definition av vad manlighet innebär för honom. Erik menar 

alltså att manliga män inte brukar våld även om det oftast är män som står för det 

övergripande våldsanvändandet. Detta kan vi förstå eftersom att våld inte verkar höra 

till dagens maskulinitetsnorm och konstruktionen av ”den nya mannen”.  

 

Ett annat sätt att distansera sig från våldsanvändande bland respondenterna sker 

genom att förklara hur de själva aldrig skulle bruka det, men också genom att 

framställa sig som att de själva inte har någonting med våld att göra. Detta 

avståndstagande kommer vi se skilja sig beroende på situation och sammanhang. 

Även om männen påstår sig vara anti-våld (Hearn, 2006) framkommer olika versioner 

och positioneringar vad gäller den icke-våldsamma mannen, på liknande sätt som i 

diskussionen kring ”den nya mannen”. Männens resonemang håller inte heller här en 

konsekvent linje, det ”hoppas emellan” och en flytande typ av maskulinitet (Gill, 

2003) blir synlig även i denna kontext. Ett exempel som belyser denna ambivalens är 

hur respondenterna betonar, vissa gånger på ett nästintill överdrivet sätt, sitt avstånd 

till våld. Däremot framkommer det att de allihop någon gång eller flera gånger under 

sitt liv ändå har brukat våld. Dan beskriver sitt avståndstagande på detta sätt: 

	  
Ja men de sista tjugo åren har jag tagit avstånd från allt som kan vara, jag går 

hellre in emellan och… Jag hatar våld. Och våld det är inte bra… Hehe och 

det, det är så jävla fel, våld föder våld brukar jag säga.  

 

Dan förklarar hur han de senaste tjugo åren tagit avstånd från våld och att han nu 

hellre går emellan, vilket de flesta av respondenterna även menar. Våld var något som 

främst förekom i ungdomen och nu ser de sig snarare som personer som går emellan 

och stoppar våld. Att beskriva sig på det sättet verkar grunda sig i en känsla av att 

uppleva ett ansvar att reda ut en situation alternativt framställa sig som en stark man. 

Detta påvisar ytterligare den slitning som ”den nya mannen” har att hänge sig efter 

(Nordberg, 2007) genom att ta avstånd från våld, men ändock känna sig ansvarig att 

reda ut en våldsam situation. Ett talande exempel för detta är när Frans berättar att det 

var vanligt bland killarna under tonåren att de ”hetsade ut varandra”. Han förklarar att 
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det senaste slagsmålet han varit i ägde rum under årskurs 7 och gör det tydligt att han 

själv egentligen inte hade någon lust att slåss: 

 
Jag är ingen slagskämpe, till och med det slagsmålet skulle nog vara ganska 

patetiskt för att vara ett slagsmål. Men det är nog så långt tillbaks som jag 

kan påminnas att jag har brukat våld överhuvudtaget mot en annan människa. 

Om man bortser från att skrika eller vara arg, som man har råkat ut i 

förhållanden och så, fysiskt våld det var tidigt högstadium möjligen.  

 

Frans väljer att använda ordet patetisk till det slagsmål han var en del i och hävdar att 

det inte skulle kunna mätas med ett riktigt slagsmål. Liksom när han distanserade sig 

från manlighetsbegreppet gör han här också en tydlig positionering i enlighet med 

maskulinitetsdiskursen (Järvklo, 2008). Det här med att gå emellan och avstyra våld 

verkar sedermera mer vanligt förekommande och eftersträvansvärt bland 

respondenterna än att vara aktiva i faktiska slagsmål. De tolkas i detta avseende 

oupphörligt tala om våld män emellan, där de främst förklarar situationer under 

tonåren, men där de flesta verkar ta rollen som ”avstyrare” även idag. Majoriteten av 

respondenterna talar följaktligen om hur de försöker hitta andra lösningar än att slåss, 

där bland annat Dan påpekar hur han är ”rätt jävlig på att snacka, så jag kan snacka 

mig ur en situation”. Han menar vidare att om hans vänner hamnar i bråk, så är det 

bara att ”ställa upp” och att det då kan hända att han går dit den våldsamma 

situationen uppstått och säger: ”grabbar, kom igen nu, nu går vi och tar en bira”. 

Däremot påpekar Dan att en givetvis måste välja sina lägen och vilka situationer en 

väljer att gå in i. Han talar även om att ha uppsikt och istället för att ”sätta livet till” i 

oklara situationer tillkallar han på vakterna och förklarar det genom att säga att ”man 

är ju inte dum”. Följande citat förtydligar Dans resonemang: 

 
Så att sån e jag. Går emellan. Och det är inte speciellt smart i alla lägen heller 

men jag tycker att jag kan häva med ord, så gör jag det. Och då kanske jag får 

ta en smäll också, det vet jag inte.  

 

Dan tolkas framställa sig som en heroisk man, där han också förklarar att han känner 

ett visst ansvar till att lösa liknande våldsamma situationer. Istället för att använda 

våld som ett bevis på sin manlighet antyds en strävan efter att stoppa våld som 

förekommer. Detta är således möjligtvis ett ytterligare uttryck inom 
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jämställdhetsdiskursen och ett sätt för ”den nya mannen” att fortfarande behålla sin 

manlighet, som bland annat Järvklo (2008) driver tesen om. Liknande resonemang 

och berättelse har även Erik, då han för länge sedan gått emellan sin kompis som varit 

i slagsmål. Han förklarar att han, trots att det var många andra ungdomar runt 

omkring, tog den rollen eftersom han själv menar sig vara en ganska stor kille och 

därför är mer trygg i att våga gå in och avstyra en sådan situation. Idag tror Erik dock 

inte att han skulle ha samma mod att göra något liknande och menar att när han var 

yngre kände han sig mer odödlig. Liksom Dan löste han detta med konversation med 

bägge parter, och där även han menar att det är svårt att veta vad som kan hända och 

därför kan uppleva mer rädsla idag.  

 

Till skillnad från dessa resonemang berättar Frans att han i sammanhang då han 

behövt avstyra våld inte alls känt sig rädd, men däremot om våldet riktar sig mot 

honom personligen drar han sig ur. Han menar återigen, att han själv aldrig varit eller 

kommer att bli, någon ”slagskämpe”. Frans konstaterar ytterligare att om han själv 

skulle utsättas för något hot skulle han bli rädd och dra sig undan. Han berättar 

däremot att han flera gånger har gått emellan när andra personer har rykt ihop, men 

även här i ungdomsåren: 

 
Då har det ju hänt att jag klivit emellan någon gång när folk stått och slagit 

varandra så att blodet stänker, så har jag väl bara klivit in, och dragit isär 

dem, och fått stopp på det då.  

 

Det här beteendet om att gå emellan har även förändrats med åren för Frans och han 

förklarar att det finns en skillnad då han tidigare avstyrt slagsmål med våld, men att 

han nu går emellan på andra sätt. Intressant är hur Frans tidigare berättat att han 

senast använde våld i högstadiet, men att han här beskriver våld på detta sätt. Det 

verkar vara en avgörande skillnad att stoppa våld där ”blodet stänker” och att vara 

deltagare i ett ”patetiskt” slagsmål i årskurs 7. Att stoppa våld ses således mer som en 

hjälteinsats och används för att beskriva sig som avståndstagande mot våld. Därför 

var det intressant att under intervjuerna lyssna till i vilka sammanhang respondenterna 

legitimerar våldsanvändning. Våld beskrivs här som legitimt vid särskilda situationer 

enligt några av respondenterna, medan andra påstår att det aldrig någonsin är 

berättigat och ser snarare andra lösningar och möjligheter.  Vid självförsvar, när det 
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uppstår en hotfull situation och en på något sätt måste freda sig och våld ses som den 

enda lösningen för att ta sig därifrån menar många att de kan tänka sig att använda 

våld. Självförsvar talas dock inte bara i termer om att skydda sig själv, utan även sin 

familj. Dan resonerar att våld kan vara legitimt för att skydda sin familj eller ge igen 

på någon som har skadat någon i familjen. Exempelvis menar han att även om det inte 

är rätt skulle han kunna ”se mellan fingrarna” och tänka ”nu fick han så han tålde” om 

en pappa misshandlade killen som våldtog dennes dotter. Skulle en liknande situation 

uppstå i sin egen familj kan han inte riktigt förutsäga konsekvenserna även om han 

hoppas att han skulle se bortom det: 

 
Om det skulle hända till exempel att ja, nånting med mina barn eller min fru, 

då vet jag inte vad som skulle kunna komma att ske va. Men alltså, det här är 

ju en svår avvägning va. 

 

Dans argumentation är ett bra exempel på den icke våldsamma mannens olika 

versioner och positioneringar beroende på sammanhang och situation. Inledningsvis 

gör nämligen Dan extremt tydligt för oss hur han hatar våld och konstaterar att våld 

föder våld, vilket blir motsägelsefullt då han här kan tänka sig att både förstå andra 

som använder våld och bruka våld själv, då det gäller hämnd eller att försvara och 

skydda sin familj. Denna retorik går att likna med vad Andersson och Umberson 

(2011) kommer fram till i sin studie om mäns olika sätt att framställa sitt eget 

våldsanvändande. Även om Dan spekulerar kring en hypotetisk situation, positionerar 

han sig möjligen som en maskulin aktör (som känner ett ansvar i att skydda sin familj) 

och konstruerar sitt eventuella våldsanvändande som ett förnuftigt gensvar, där han 

således rationaliserar och legitimerar våldets förekomst.  

 

Övrigt vad gäller självförsvar menar de flesta att det är sista utvägen och att de i första 

hand skulle försöka ta sig därifrån. Andra resonemang som framkommer är att våld 

ibland kan legitimeras vid sport och vid polisingripanden, men återkommande är att 

våld inte accepteras och att det är svårt för respondenterna att legitimera våldet. 

Uppfattningen om våld ter sig således föränderligt beroende på sammanhang och 

situation och vilken roll de har i det. Det ses som en god handling om de går in i ett 

våldsamt läge och stoppar, men när de själva har en roll i ett slagsmål så beror det på 

ungdomligt omdöme, att de inte ville egentligen eller att de var patetiskt och således 
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inte på deras initiativ. Respondenterna legitimerar därför sitt eget handlande i en 

sådan situation, som till exempel Hans beskriver genom detta:  

 
… Och då är det nån som här makthistoria. Speciellt när man var yngre, och 

då kanske det var ännu mera så här, alltså mäta ungefär som djurriket. 

Männen ska liksom hävda sig och då kommer det ju in våld då.  

 

Legitimeringen tolkas här förmodligen ligga i maskulinitetsnormer och hegemoniska 

maskulinitetsideal, vilket även samtliga respondenter sammankopplar sig ifrån idag. 

Om vi återgår till ”den nya mannen” och de motsättningar vi där kunnat identifiera, så 

framkommer även här nya motsättningar i maskulinitetsgörandet. Den ”moderna 

mannen” antyds således ha nått hegemonisk status bland respondenterna, eller kan 

åtminstone tolkas är mest eftertraktat att positionera sig efter. Detta innebär att gamla 

normer förändrats och därför, för att framställa sig som en god man, tar de tydligt 

avstånd från våld. Dock så sker som sagt även här en motsättning, eftersom 

respondenterna fortfarande vill vara den starka mannen som vaktar sin familj 

alternativt känner sig ansvariga att stoppa ett pågående våldsförlopp. Därtill är de alla 

överens om att de är anti-våld (Hearn, 2006). Kan detta sedermera ses som ett behov 

av att söka den manlighet som finns tillgänglig (Hunnicutt, 2009) eller handlar det om 

något så enkelt som att det finns ett behov av att vara manlig i vissa situationer och 

därför visa sin styrka och status som ”ansvarig” (Järvklo, 2008).  

 

Likväl som det finns en motsättning gällande vad Nordberg (2007) benämner som den 

närvarande pappan och mannen som huvudförsörjare, så identifieras här ytterligare 

två maskulinitetspositioner som skulle kunna benämnas anti-våld mot mannen som 

skyddar. I så fall, finns det därför sammanhang där våld ses som något att eftersträva 

och situationer där våld anses vara en misslyckad handling så som i Anderssons och 

Umbersons (2011) studie, eftersom resonemangen hos respondenterna inte håller en 

sammanhållen linje. Respondenterna tolkas beträffande ämnet om våld att hoppa 

emellan och beskriver sig för att framställa sig som goda män och det som passar för 

stunden. En tydlig ambivalens i manlighetsskapandet hittas sålunda även här.  
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Syftet med studien är att undersöka och analysera hur män kan tala om sin 

maskulinitet utifrån begreppen manlighet och våld, i relation till traditionella och 

moderna manlighetsbilder. I detta avslutande avsnitt kommer studiens slutsatser 

utifrån resultatet att presenteras. Därefter följer en diskussion kring dessa slutsatser, 

där vi problematiserar dem men också presenterar vad framtida forskning bör 

fokusera på.  

SLUTSATSER 
Utifrån studiens resultat kan ett antal slutsatser dras. För att förenkla överskådligheten 

kring huruvida studiens frågeställningar besvarats, presenteras dessa igen. Därefter 

följer en presentation av våra slutsatser. 

• Vilka idéer, ideal och föreställningar kring maskulinitet kan uppfattas som 

hegemoniska och hur förehåller sig respondenterna till dem?  

De intervjuade männen förhåller sig till olika dominerande normer och diskursflöden 

när de talar om sin maskulinitet. De mest centrala diskurserna som identifierats är dels 

de hegemoniska normerna om att vara manlig, stark och ansvarstagande samtidigt 

som jämställdhetsdiskursen närvarar som måttstock i resonemanget kring sin 

maskulinitet. Våldsanvändning är inte en central aspekt i respondenternas 

maskulinitetskapande, snarare verkar avståndstagandet av våld vara mycket viktigt att 

poängtera bland dem. Därmed kan också slutsatsen dras om att egenskaper som ”den 

nya jämställda mannen” bör ha, har nått hegemonisk status bland männen, då dessa är 

de mest framträdande i respondenternas diskussioner.  

• Vilka olika positioner och motsättningar i maskulinitetsskapandet kan 

identifieras hos respondenterna? 

Det avspeglas tydligt hur männen ”hoppar emellan” olika 

maskulinitetskonstruktioner, då de förhåller sig både till traditionella och moderna 

normer och föreställningar. Positioner och motsättningar som identifieras är därför 

både att överensstämma med traditionella manlighetsbilder samtidigt som det är 

viktigt att framstå som en modern och jämställd man, och därför ta avstånd från denna 

bild. Inom de moderna manlighetsbilderna finns också motsättningar. Viljan att vara 
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en jämställd man och en närvarande fader motsätter den traditionella föreställningen 

om att göra manligt kodade sysslor och att vara familjens huvudförsörjare. Liknande 

motsättningar finns inom våldsdiskursen där våld både ses som ett misslyckande men 

i vissa situationer som eftersträvansvärt, när det återigen handlar om traditionellt 

manliga egenskaper som att vara heroisk och att skydda sin familj.  

Detta bidrar till att det inte finns en isolerad maskulinitet hos den enskilda mannen, 

utan att det snarare rör sig om en flytande maskulinitet där varje respondent 

positionerar sig olika i olika kontexter och situationer. Detta blir tydligt när deras 

traditionella idéer motsätter deras moderna ideal, där de flesta av intervjupersonerna 

kan tolkas sträva efter att vara ”den nya mannen”. Denna motstridighet bidrar således 

till en ambivalens i maskulinitetsskapandet hos respondenterna. Därmed kan den 

övergripande slutsatsen dras om att vara en modern, jämställd och medveten man är 

svårt för respondenterna på grund av oförenliga existerande normer.  

DISKUSSION 
Connell (2008) förklarar det som att det inte endast existerar en maskulinitet, utan 

flertalet. Men kan vi utifrån studiens resultat även konstatera att det finns multipla 

alternativt fler dimensioner av maskuliniteter hos en och samma man? Männen i 

studien förflyttar sig mellan flertalet maskulinitetspositioner vilket konstrueras både 

genom en påverkan av traditionella ideal såväl som ideal om jämställdhet och 

modernitet. Det vi därmed kan fundera över är om det kanske egentligen inte handlar 

om fasta positioner som respondenterna placerar sig i och ”hoppar emellan”. Det 

kanske snarare handlar om ett trögt och långsamt förändringsarbete, där traditionella 

och konservativa normer är det som bromsar utvecklingen att helt ställa sig bortom 

dem. 

 

Under uppsatsprocessen har vi diskuterat sinsemellan viss problematik kring att 

framställa våra respondenter så som vi gjort. För det första är vi är medvetna om att 

det kan ses som tvivelaktigt att producera och reproducera dessa stereotypa 

positioner, eftersom vi inte bara särpräglar män och kvinnor, utan också definierar 

olika kategorier. Detta tänker vi kan bidra till ett upprätthållande av trånga kategorier 

för individen att förhålla sig till, speciellt eftersom att kategoriseringar är något vi vill 

komma bort ifrån. För det andra ter sig det därför också problematiskt att tala om 
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respondenterna och deras identifikation i förhållande till kön då det inte bara 

upprätthåller könsdikotomier, det försätter oss att utgå från endast två kön. Vårt sätt 

att framställa respondenterna osynliggör också andra sociala kategorier (exempelvis 

klass, ras/etnicitet och sexualitet) som finns att ta hänsyn till. När männen svarat på 

våra frågor går det inte endast att härleda svaren till att de är män, de är även 

produkter utifrån andra sammanhang i deras sociala kontext naturligtvis. Detta sätt att 

se förflyttningen mellan olika typer av manlighetsbilder har däremot i den här 

uppsatsen använts som ett slags verktyg för att synliggöra de normer som männen 

förhåller sig till. Därför har vi inte anammat ett intersektionellt perspektiv och alltså 

inte sammanvävt flera sociala kategorier i analysen med grund i att vi söker finna 

problematik i manlighet och manlighetsskapande. Det har därför istället varit viktigt 

att tolka skillnader i maskulinitet och hur maskulinitet förändras hos våra 

respondenter. I det är fallet var det därför nödvändigt att fokusera på en social 

kategori.  

 

Vår ursprungliga avsikt var att studera män och deras syn på våld, men istället 

skiftades vårt fokus till någonting annat. Det landade snarare i samtal om att vara 

jämställd och att ta avstånd från gamla idéer om manlighet, om att uppfattas korrekt 

men dessutom att ta avstånd från våld. Respondenterna fick möjlighet att tala om 

manlighet och våld, men fastnade mer i att framställa sig som ”medvetna” jämställda 

män. Vi ser detta som intressant och anledningen till det har lett till många 

spekulationer. Har vår föreställning om vad som är manlighet präglat oss? Säger det 

någonting om en pågående förändring kring maskulinitet och samhällsdebatten idag? 

Eller handlar det snarare om viljan om att framställa sig som socialt önskvärd? Vi 

tänker oss att jämställdhetsdiskursen bidragit till att det kan vara viktigt för män att 

presentera sig på ett visst sätt. Men också att manlighet är ett svårt ämne, speciellt om 

det är något som en tidigare aldrig funderat över så som det var för många av våra 

respondenter. Att respondenterna har avlägsna relationer till våra pappor kan säkert ha 

en inverkan, men vi tror inte att det kan ha påverkat svaren till den grad att de skulle 

undanhålla reflektioner som var rimliga till intervjusituationen. Det var inte heller vår 

avsikt att ta reda på huruvida respondenterna exempelvis använt våld, utan snarare hur 

de reflekterar kring våldsanvändning. Därför handlar det nog inte heller om oss som 

intervjuare, utan snarare om ämnet i sig.  
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Dessutom konstaterar både Connell (1995) och Nordberg (2007) att bland annat 

hegemoniska ideal är något individer ofrånkomligt mäter sig emot. Det tror vi även 

berör våra respondenter. Självklart skiljer sig svaren åt beroende på sammanhang och 

situation. Det verkar nämligen vara svårt för våra respondenter att veta hur en ska 

vara. Vi uppfattade det som att de inte problematiserade sin egen position som man, 

utan istället återkommande talade om andra män för att framstå på ett visst sätt. De 

verkade därför också hellre se skillnader i hur exempelvis deras föräldrar haft det i 

sina relationer. Kanske är det också bland annat ett av problemen kring 

maskulinitetsskapande, manlighetsnormer och dess långsamma utveckling. Att en 

hellre jämför sig med något som upplevs som ”sämre”, för att framstå som ”bättre”. 

Hur kommer vi då vidare? Och är det problematiskt att det är så här bland våra 

intervjupersoner? 

 

En fundering kring det, men på en mer samhällelig nivå, är reflektioner kring 

huruvida förändringar i maskulinitetsnormer nödvändigtvis förbättrar sociala 

genusrelationer. Även om forskningen visar och att vi bland våra respondenter ser att 

maskuliniteten förändras, så kan vi inte se lika tydligt hur genusstrukturen mellan män 

och kvinnor gör det. Kan vi därför anta att det är nödvändigt med en förändrad 

maskulinitet för att nå ett jämställt samhälle, men kanske inte tillräckligt då 

könsmaktsordningen ändå verka kvarstå. Mansidealen förändras, men det mest 

extrema uttrycket för könsojämlikhet: mäns våld mot kvinnor, verkar ju inte minska. 

Därför anser vi att ett krav för att nå förändring bland annat är att vi måste överge alla 

slags traditionella och destruktiva normer som understödjer den problematiska 

maskuliniteten, för att råda bot på problematiken. Eller är det så att även våld inryms i 

konstruktionen av ”den nya mannen”? I så fall bör vi egentligen helt enkelt 

dekonstruera samtliga maskulinitetsnormer (och femininetsnormer) och därtill 

omkonstruera jämställdhetsdiskursen då den för nuvarande verkar reproducera dessa 

könsnormer i alla fall. Dessutom späder jämställdhetsdiskursen på föreställningar 

kring kärnfamilj och heteronormativitet. Är det även där som framtida forskning bör 

lägga mer fokus? – det vill säga att undersöka hur jämställdhet bör tas i ny riktning, 

för att inkludera samtliga aspekter. 
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BILAGA 1. INFORMATIONSBREV 
Hej! Vi är två universitetsstudenter som för närvarande skriver vår magisteruppsats 

vid Institutionen för socialt arbete och Sociologiska institutionen på Umeå universitet. 

Magisteruppsatsen ämnar beröra frågor kring upplevelser av mansrollen, 

maktförhållanden och tankar kring våld.  

Vi eftersöker män mellan 40-60 år till denna studie, som vi gärna ser har levt i en 

långvarig relation men även har barn. Om du har möjlighet och viljan att delta, skulle 

din delaktighet innefatta en telefonintervju på ca 30-60 minuter, med öppna frågor 

och stor möjlighet till egen reflektion. 

Är du intresserad av detta kommer du givetvis vara anonym och avidentifieras under 

hela processen. Vi vill även understryka att varken vi, vår handledare till uppsatsen 

eller personen som kontaktat dig kommer kunna identifiera vem du är i uppsatsen 

såväl som under intervjun. Dessutom får du självklart avbryta ditt deltagande under 

tidens gång. Vi skulle vara ytterst tacksamma om du vill ställa upp, och om så är fallet 

får du mer information kring det praktiska. 

Tack på förhand! 

Petra Hedberg och Maja Strandgren 
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BILAGA 2. INTERVJUGUIDE 
	  
MANLIGHET 

Reflektera fritt kring begreppet manlighet, och sedan vad det innebär det för dig.  
 
Hur ser du på dig själv som man? 
 
På vilka olika sätt förhåller du dig till det? 
 
Tänker du att det finns olika sätt att vara man på? Ge exempel. 
 
Eventuella följdfrågor/hjälpfrågor: 
Kan du känna att det är lätt/svårt att leva upp till den föreställningen? 
Finns det någon/några situationer som gör att du känner dig begränsad på grund av 
att du är man? 
Finns det någon/några situationer som gör att du känner dig privilegierad på grund 
av att du är man? (Exempelvis i hemmet/på jobbet) 
Önskar du att det var annorlunda? 
Positivt/negativt? Problem/inte problem? 
 (Hur) känner du som ”man” att du behöver förhålla dig till dessa 
regler/krav/förväntningar/fördomar? 
Känner du att det finns några/särskilda krav på dig som man? 
 
VÅLD 
Reflektera fritt kring begreppet våld, och sedan vad det innebär för dig.  
 
Finns det sammanhang eller händelser där du tänker att det är lättare att förklara att 
våld förekommer/att personer använder våld? 
 
Berätta om situationer då våld har legat i luften. Hur förhåller du dig till det? 
 
Finns det situationer där du har gått emellan eller stoppat våld? 

Känner du någon som har använt våld? 

Hur har du hanterat det? 

Har du använt våld i något sammanhang?  

Hur ser du på det? 

Hur ser du på våld inom nära relationer, exempelvis mellan partners eller mot barn? 
Har du några egna erfarenheter av det? 
 
Har du någonsin använt våld mot din partner eller barn?  
 
Hur ser du på det? 
 
Vad gör dig riktigt arg? Hur ger sig det i uttryck? Hur hanterar det? 
Vad gör dig provocerad?  
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Vad gör du om du känner att du håller på att förlora kontrollen? 
 
Vad innebär sexuellt våld för dig? 

Har du själv blivit utsatt eller varit i situationer som inte känts okej?   

Känner du att du någon gång gått över gränsen? Har du gjort något du ångrar? 

Hur ser du på det/tänker du kring det? 

Hur har din syn på våld förändrats genom ditt liv? 

Hur har din syn på sexuellt våld förändrats genom ditt liv? 

MAKT & DOMINANS 
Vad innebär makt för dig? 
 
Finns det sammanhang/situationer som känner du att du har makt? 
Hur känns det? 
 
Finns det sammanhang/situationer som känner du att du inte har makt? 
Hur känns det? 
 
Kan du känna dig maktfull? 
Kan du känna dig maktlös? 
	  


