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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur män upplever maskulinitet i dagens samhälle och 

belysa fenomenet för att bidra till en ökad kunskap om det. Metoden som används är 

fenomenologi, datainsamlingen skedde genom åtta semi-strukturerade intervjuer med primärt 

ett kriterieurval som krävde att deltagarna själva upplevde att de hade reflekterat över 

maskulinitet. Resultatet visar att maskulinitet utgör en begränsning i deras liv – ändå från 

barndomen upp i vuxen ålder. Detta belyses genom fyra teman som är baserade på männens 

upplevelser. Analysen som har använts är baserad på Szklarski femstegsmodell för att få fram 

teman som är relevanta till att beskriva fenomenet. Innebörden för de fyra teman och essensen 

diskuteras vidare i diskussionskapitlet, där även vad denna studien kan bidra med till framtida 

forskning angående män och deras hälsa. 

 

Nyckelord: maskulinitet, genus, fenomenologi, livsvärld, manlighet, mansnorm 
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Inledning & Bakgrund 

 
I samhället finns det stereotypa roller för kvinnor och män, och dessa roller utvecklas och 

förändras genom tidens gång. En av dessa roller är maskulinitet. Maskulinitet är inte 

nödvändigtvis något en funderar på alla timmar på dygnet, om ens någonsin, men 

maskulinitetsnormer som existerar i samhället är något som alltid påverkar individen, ofta 

omedvetet. I denna uppsats kommer vi att undersöka hur män själva ser på maskulinitet i 

dagens samhälle. Ser de maskulinitetsnormer som något som behöver förändras, eller som 

något som borde låtas vara? 

 

Vårt intresse för detta fenomen väcktes genom att vi i grunden har ett stort intresse för genus 

och normer – hur de görs och vad de gör med oss. Det specifika intresset för mäns upplevelser 

av maskulinitet föddes som en effekt av att vi följer ett Instagram-konto vid namn tnkvrt 

(tänkvärt) där grundaren ger individer som upplever att de påverkas av olika former av 

samhälleliga strukturer och förtryck, en plattform att anonymt berätta om sina upplevelser. 

Kontot uppmärksammar även förtryck genom nyheter och andra inlägg. De personliga 

upplevelserna av förtryck följer varje vecka ett tema, och en vecka i början av Mars 2018 var 

temat för inläggen psykisk ohälsa hos män. Individer berättade då om hur de själva eller i sin 

omgivning upplevt manlig psykisk ohälsa. Genom upplevelserna beskrev individerna ofta att 

mansnormer påverkade dem till att inte prata om sina känslor eller psykiska ohälsa, och på 

vilka sätt denna psykiska ohälsa tog sig uttryck.  

 

Socialstyrelsen (2016) rapporterar att självmordsstatistiken hos män är över dubbelt så hög 

som kvinnor – 780 klassificerade självmord mot klassificerade 350 självmord det året. Denna 

statistik får oss att fundera över hur mansrollen ser ut i dagens samhälle och hur den påverkar 

män, och varför den påverkar män som den gör. Vi ämnar dock inte undersöka specifikt mäns 

psykiska ohälsa, utan vill istället undersöka mäns upplevelser av maskulinitet på ett mer öppet 

och fritt vis.  

 

Frågeställning & Syfte 
 

Syftet med vår undersökning är att få och bidra till en ökad förståelse för hur män upplever 

maskulinitet. Vad det är för dem, hur det påverkar dem, om de har någon önskan om hur de 

vill att den ska vara. Vi anser att det inte finns tillräcklig kunskap om fenomenet, och inte 

heller tillräckligt många plattformar för män att på ett öppet vis kunna dela med sig av sina 

upplevelser av det. Det diskuteras ofta hur kvinnor påverkas av patriarkatet, men inte lika ofta 

om hur män gör det, trots att de självklart blir påverkade av denna struktur som genomsyrar 

hela samhället. Patriarkatet påverkar människor av alla olika könsidentiteter, och för att 

belysa och förstå denna strukturs påverkan behöver vi mer kunskap om upplevelserna hos de 

som står högst upp i ordningen, men trots detta bevisligen inte alltid gynnas av det – männen.  

Vår frågeställning är alltså: 

• Hur upplever män maskulinitet i dagens samhälle? 
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Metod 
 

Fenomenologi 

 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av en fenomenologisk metod på grund av att vi vill 

studera mäns upplevelser av fenomenet maskulinitet i samhället. Vi anser att denna metod är 

lämplig för att kunna fånga in individers upplevelser och erfarenheter, då den berör aspekter 

som Husserls den naturliga attityden och livsvärld, beskrivet av Giorgi (2009:87). En annan 

orsak till valet av metoden är att vi vill fånga upp essensen i fenomenet maskulinitet och detta 

kommer vi försöka göra genom att genom att intervjua män som är villiga att dela med sig av 

de upplevelser av maskulinitet som existerar i deras livsvärld.  

 

Den naturliga attityden är den attityd man har till sin livsvärld i sitt vardagsliv, och är till stor 

del omedveten. Hur livsvärlden ser ut reflekteras inte över, och tas för givet. I den 

fenomenologiska metoden behöver undersökaren för att kunna ta till sig individernas 

perspektiv och beskriva deras attityd och livsvärld på bästa sätt, anta den fenomenologiska 

attityden (Giorgi 2009:87–88). Orsaken till att vi anser att denna metod är den mest lämpliga 

metoden är som nämnt ovan, att vi är intresserade av mäns perspektiv och upplevelser av 

maskulinitet. Vi vill inte applicera teorier eller begrepp på vårt fenomen innan vi har 

genomfört intervjuerna och fått ta del av deras livsvärld. På detta vis kan vi förhindra att vi 

blir mer än nödvändigt styrda i processen att ta in deltagarnas upplevelser och behandlingen 

av dessa. Vi vill att deltagarna ska kunna presentera sina perspektiv på maskulinitet, och att vi 

ska vara de som förmedlar denna kunskap vidare till andra för att belysa fenomenet. 

 

Förutom den naturliga attityden framhåller Husserl även ett annat viktigt begrepp som är 

centralt i fenomenologi – livsvärld. Livsvärlden utgörs av våra vardagliga rutiner i livet, som 

att vi går upp och äter frukost, borstar tänderna etcetera.  När saker bara flyter på och inget 

direkt avviker ifrån vår vardag - det är vår livsvärld. Då fenomenologi berör detta anser vi att 

metoden är den mest lämpliga för vår undersökning samt för deltagarna, då vi vill ta del av 

deras genuina och naturliga upplevelser vilket sammanfaller med begreppet (Giorgi 2009:10). 

Fenomenologi fokuserar på att studera ett objekt och lägga det i fokus, det vill säga att varken 

ta vetenskapliga teorier, sunt förnuft, värderingar eller förförståelse för givet. Undersökaren 

ska visa respekt och visa upp det objekt man studerar på ett rättvist sätt. Detta innebär att vi 

som undersökare måste vara öppna i vårt bemötande av det fenomen vi utforskar (Bengtsson 

2001:26). 

 Ett annat viktigt begrepp som Husserl tar upp är intentionalitet vilket innebär att vi riktar vårt 

medvetande mot något, som till exempel objekt, värderingar eller känslor. Vi är alltid 

medvetna om något och är alltid riktade mot något, om vi inte är medvetslösa. Innehållet i vår 

intentionalitet kan variera hur mycket som helst, då vi kan bestämma vad vi riktar vårt 

medvetande mot. Det baseras på våra erfarenheter. Som ett exempel går det att ta upp 

händelsen av att vi står på en busshållplats och väntar, och när jag senare hör att bussen 

kommer körande mot mig kan jag redan veta hur den ser ut innan jag har sett den på grund av 

erfarenheter (Bengtsson 2001:29).  
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Fenomenologins mål är att hitta essensen i det utvalda fenomenet, vilket är kärnan i den del av 

fenomenet som undersökaren anser vara mest relevant att beskriva för att kunna förstå sig på 

fenomenet (Giorgi 2009:89). För att ens kunna förstå en annans livsvärld samt naturliga 

attityd, måste hen anta en mer en transcendental fenomenologisk attityd. Denna attityd 

innebär att lägga sin tidigare uppfattning av fenomenet åt sidan och enbart ta in deltagarnas 

perspektiv, deras upplevelse och deras ”perception-belief matrix” (Giorgi 2009:88), vilken 

handlar om individernas perspektiv och verklighetsuppfattning som individerna skapar för sig 

själva. Husserl benämner att den transcendentala fenomenologiska attityden inte enbart är ett 

mänskligt medvetande utan att det är något som är äkta, existentiellt. Med ett existentiellt 

medvetande kan en uppnå det transcendentala. Vad Husserl menar med ett existentiellt 

medvetande är en medvetenhet som inte är bunden till någon redan existerande medvetenhet 

och kan upplevas med den rätta attityden (Giorgi 2009:88). 

 

För att kunna hitta ett fenomens essens måste undersökaren göra en transcendental 

fenomenologisk reduktion och eidetisk reduktion. En transcendental reduktion är att se ett 

objekt eller individens upplevelse från ett rent perspektiv och på det sättet som de berättas. 

Den eidetiska reduktionen innebär att reducera objektet till essensen, vilket menar att en tar 

bort en faktor från objektet och ser om det då sker en förändring av fenomenets karaktär. Om 

det inte förändras, är det en oviktig faktor att inkludera. På detta vis är det möjligt att urskilja 

vilka faktorer som är väsentliga för fenomenet som studeras (Giorgi 2009:89–90). En annan 

viktig del inom denna process är vad Husserl kallar för ”epoche”, som handlar om att 

undersökaren ska tygla sin förförståelse kring fenomenet för att inte bli styrd av den under 

undersökningsprocessen. Detta har en koppling till ett annat begrepp som Husserl beskriver är 

”bracketing” vilket innebär att lägga sin tidigare kunskap inom parantes. Detta betyder in att 

försöka glömma allt en vet kring fenomenet sedan tidigare och helt slänga iväg den, men 

undersökaren ska inte bli styrd av den (Giorgi 2009:91–92). 

 

Kriterie- och snöbollsurval 

 

Vi har valt att använda oss av främst kriterieurval, vilket innebär att vi har ett antal villkor för 

att kunna delta i vår studie (Patton 2002:238). De kriterier vi hade för deltagarna var att de 

skulle identifiera sig som män samt ha reflekterat kring maskulinitet och patriarkatet. Vi lade 

upp en form av intresseanmälan med dessa kriterier presenterade på våra sociala medier så 

som Facebook och Instagram så att män som själva anser att de möter våra kriterier kunde 

välja att kontakta oss för att delta i vår studie. Det går även att anse att vi till viss del använde 

oss av ett snöbollsurval, då vi kontaktade grundaren till det kontot som vi inspirerades av till 

valet av denna uppsatsens ämne. Denna person gav oss sedan råd om att söka deltagare i en 

sluten grupp för endast män på Facebook, där vi även där gjorde ett inlägg och hittade män 

som ville delta i vår studie (Patton 2002:237). 

 

Datainsamling 

 

Hur vi gick tillväga i datainsamlingen var genom intervjuer, med deltagare mellan 20 och 50 

år gamla. Deltagarnas sysselsättning varierade från studerande på högskolenivå till 

yrkesverksamma. Våra kriterier för att delta i studien var att deltagarna skulle ha reflekterat 
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kring fenomenet maskulinitet. Vi hittade våra deltagare genom att publicera inlägg på våra 

sociala medier där vi presenterade vår studie med syfte och villkor, och hur deltagare som 

kände sig villiga att ställa upp kunde kontakta oss. 

 

Intervjuerna var semistrukturerade med öppna frågor och sex stycken av dem var utförda på 

en plats som deltagarna själva har bestämt och två var utförda genom videosamtal via mobil. 

Vi ville ha vissa riktlinjer för intervjun för att kunna fokusera på fenomenet maskulinitet, men 

samtidigt låta deltagarna styra riktningen på intervjun för att kunna studera vad maskulinitet 

innebär för dem. På intervjuerna utgick vi från en intervjuguide med frågor som täckte de 

delar av fenomenet som vi var intresserade av och som vi ansåg skulle kunna leda till att vi 

hittade en essens, men vi ställde dem inte i någon speciell ordning eller försökte tvinga fram 

svar på frågor som deltagarna inte visade något intresse för. Vi försökte även ha en öppen 

attityd till deltagarnas beskrivningar och ställa följdfrågor på det som vi tolkade vara viktigt 

för just den individen. 

 

När vi var klara med våra intervjuer så transkriberade vi de ljudinspelningar vi hade av 

intervjuerna och påbörjade sedan vår fenomenologiska analys. 

 

Etiska forskningsprinciper 

 

I undersökningsprocessen finns det alltid en risk att etiska problem ska uppstå, och därför är 

det essentiellt att hålla sig till de etiska forskningsprinciperna. Vi höll oss till dessa när vi 

meddelande deltagarna om vad som undersöktes, att deras deltagande var frivilligt och att de 

kunde lämna studien när de ville, vilket ingår i Informationskravet (Vetenskapsrådet 2002:7). 

När deltagarna kontaktade oss och vi bokade in möten med dem, gav de oss sitt samtycke att 

vara med i studien, vilket täcker Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002:9)  

 

Deltagarna fick genom våra inlägg om studien på sociala medier veta innan de valde att söka 

upp oss att deras deltagande var anonymt. Vi såg till att deras identiteter hölls hemliga genom 

att inte berätta för utomstående vilka som deltog i vår studie, samt att endast vi undersökare 

har tillgång till ljudinspelningarna av intervjuerna. Efter uppsatsen är godkänd, kommer vi att 

radera ljudinspelningarna. För att förstärka konfidentialiteten och anonymiteten har vi även 

gett deltagarna alias i uppsatsen. Vi följde i och med detta Konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet 2002:12).  

 

Avslutningsvis fick deltagarna veta både innan och efter de kontaktade oss, att allt insamlat 

material enbart kommer att användas för uppsatsen och inget annat, och med detta tog vi 

hänsyn till Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:14).  

 

Analysförfarande 

 

Vårt analysarbete, det vill säga vår fenomenologiska reduktion utgick efter Szklarskis och 

femstegsmodell för fenomenologisk analys. En fenomenologisk reduktion behöver inte ske 

genom dessa fem steg, men vi fann denna modell givande för vår studie. Vi började med att 
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läsa igenom transkriberingarna noggrant ett flertal gånger för att få en översiktsbild på det 

insamlade materialet. I dessa genomläsningar följde vi två kriterier: att texten ska vara 

förståelig och ha relevans till fenomenet. De delar av texten som inte hade dessa egenskaper 

togs bort (Szklarski 2016:138). Efter de irrelevanta delarna hade tagits bort, gick vi vidare till 

nästa steg vilket är att leta efter meningsbärande enheter, vilket innebär att identifiera enheter 

(delar av texten) som säger något nytt om fenomenet (Szklarski 2016:139). 

 

När vi hade urskilt meningsbärande enheter, gick vi över till det tredje steget i Szklarskis 

modell. Detta steg innebär en transformering av vardagliga beskrivningar – att relatera de 

meningsbärande enheterna till varandra samt tolka vad som sägs i informanternas uttalanden 

(Szklarski 2016:140). När våra meningsbärande enheter hade lagts i kontext och tolkats kom 

det fjärde steget i vår analys. Här framställde vi de meningsbärande enheterna och 

komprimerade dem. Denna reducering får dock inte leda till att något väsentligt för 

förståelsen och deltagarnas upplevelser av fenomenet tas bort, utan är till för att ta bort 

upprepningar och föra samman meningsenheter som har en liknande innebörd (Szklarski 

2016:141). 

 

Det sista steget i analysen som vi gjorde var att identifiera centrala teman som beskriver 

fenomenet och finna essensen. Detta skedde genom en eidetisk reduktion, vilket är 

benämningen på reduktion av fenomenet till essensen i det. Vi gjorde detta genom att särskilja 

teman som varierar och teman som är invarianta i alla texterna. Vi kom fram till de slutgiltiga 

temana genom att gå igenom texterna, och om vissa upplevelser togs upp i ett flertal kontexter 

och var fortfarande relevanta, sammanfördes de till ett tema. De invarianta temana är 

väsentliga till analysen då de utgör vårt fenomens essens. Vad essensen har för innebörd i vår 

analys är att den speglar vårt fenomens generella struktur och deltagarnas livsvärld (Szklarski 

2016:142). 

 

Resultat 
 

Resultatet inleds med åtta kortare sammanfattningar av intervjudeltagarnas individuella 

upplevelse av maskulinitet inom patriarkatet. Vi kommer i resultatet referera till 

intervjupersonen som ”deltagaren” eller det alias vi har gett den. Vi har valt att ge deltagarna 

alias för att öka konfidentialiteten samt för att starkare betona individualiteten i upplevelserna, 

vilket är en viktig del i första delen av den fenomenologiska reduktionen (Giorgi 2009:98). Vi 

kommer att inleda med att presentera intressanta variationer som kan finnas i fenomenet, för 

att sedan med hjälp av teman och underteman finna de upplevelser som upprepas, vilket leder 

till en presentation av fenomenets essens som avslutning. 

 

Deltagarnas individuella upplevelser 

IP 1 – Tim 

Mannen har alltid varit det normativa könet och kvinnan det andra. De samhälleliga 

förväntningarna som kommer med att vara man innebär att vara stark, självständig och 

betyder även att mannen saknar verktygen för att vara mjuk - att prata om känslor. Att vara 

maskulin innebär ofta att ta sig uppåt genom att trycka ner andra med någon form av våld – 
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både i verbal kommunikation och i fysisk kontakt genom sport eller den hårdare form av 

kroppskontakt som manlig vänskap karaktäriseras av. En öppen och attityd från Tims 

föräldrar har gett möjlighet att få visa känslor och vara normativt omanlig, men samhällets 

syn har också påverkat honom och resulterat i en svår relation till maskulinitet och manlighet.  

  

Att bryta mot normen kring hur manlig vänskap får vara anses viktigt, och Tim och hans 

vänner gör detta genom att ha mer genuin kroppskontakt genom kramar utan ryggdunkar, och 

att prata om känslor trots att det känns utmattande, då det är ovant. Reflektionen över 

manlighet började redan i mellanstadiet, men Tim insåg endast för ett par år sedan att han 

fortfarande omedvetet följer mycket av maskulinitetsnormen, då det är svårt att helt göra sig 

fri från den. Att komma ut som pansexuell var en psykiskt påfrestande upplevelse, då 

mansnormen även innefattar att vara heterosexuell. Precis som att kravet på prestation präglar 

hela mansnormen så påverkas även sex-livet av detta. Det är positivt att en diskussion kring 

maskulinitet har påbörjats i samhället med till exempel #MeToo, men det finns ett behov av 

att diskutera den på ett mer konstruktivt sätt.  

 

IP 2 - Klas 

Klas började tämligen nyligen reflektera över sin och andras mäns maskulinitet i relation till 

kvinnor i hans liv. Genom att få en inblick i kvinnornas upplevelser av maskulinitet kan han 

själv se att han som man har fördelar gentemot dem i många sammanhang. Klas personlighet 

och manlighet karaktäriseras av att ta hand om andra runtomkring honom, främst yngre 

syskon och egna barn. Att vara maskulin är att kunna ta hand om sig själv och andra. Detta 

omhändertagande beteende har även existerat i kärleksrelationer där grunden har varit att 

mannens uppdrag är att rädda kvinnan ur en mindre fördelaktig situation, vilket resulterade i 

en ojämställd relation, och deltagaren har därför ändrat sin syn på kärleksrelationer. Det 

manliga beteendet innefattar även att bara ”göra sin grej” och inte be om hjälp varken i arbets- 

eller privatlivet.  

  

Klas upplever att män inte har svårt att prata om känslor, men att det krävs att någon aktivt 

initierar en sådan typ av konversation då det sällan dyker upp naturligt i interaktioner med 

män. En förändring av mäns roll i arbetslivet behövs vilket innefattar mer balans när det 

kommer till manlig och kvinnlig arbetskraft. Män skulle må bättre överlag om den existerande 

konkurrensen mellan män på arbetsplatsen minskade, vilket den skulle göra om arbetslagen 

var mer jämställda köns-mässigt. Ett mer jämställt samhälle skulle gynna både männen och 

kvinnorna, trots att många män nu känner som att de då skull förlora något. En annan viktig 

och önskvärd förändring i mansrollen är att män ska bidra med mer emotionellt stöd i 

kärleksrelationer, inte endast ta ansvar för försörjningen och annat praktiskt. En 

förändringsprocess är jobbig, men behöver vara jobbig för att något ska ändras.  

 

IP 3 - Göran 

Maskulinitet är kopplat till att ta ansvar i sitt eget liv och till föräldraskap - att kunna vara en 

bra pappa genom att ta hand om sina barn på alla vis, hushållssysslor inkluderat. Göran är 

medveten om att mansnormen och att han är påverkad av den, men upplever inga problem att 

utmana den när han väl märker att han gör det. En man definieras väldigt mycket av den 

manliga vänskapen, vilket skiljer sig ifrån kvinnlig vänskap på det vis att män inte pratar med 

varandra om allvarliga saker som känslor och liknande. Detta kan leda till att män ger kvinnor 
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ett dåligt bemötande på grund av bristande förståelse av känslor. De kan ha svårt att sätta ord 

på sina känslor, och istället identifiera sig med och eftersträva att vara en typisk ”macho-

man”. Göran är trött på den typiska gymkillen som står och speglar sig efter att ha tränat och 

vars ambition är att vara störst, bäst och vackrast.   

 

Pappan har under uppväxten varit relativt öppen kring hur en man ska vara, och Göran 

anammar denna mentalitet genom att själv vara öppen och respektfull mot sin omgivning 

angående mansnormen och i det stora hela. Reflektionen över könsnormer uppstod när Göran 

började handla kläder till sina barn och såg hur könsuppdelningen av kläder ser ut i vissa 

affärer, vilket upplevdes som extremt frustrerande och begränsande. En förändring av 

mansnormen skulle kunna ske om män i tidig ålder tränas till att vara mer respektfulla mot sin 

omgivning genom att låta andra, framförallt flickor, också ta plats i olika sammanhang. Att 

förklara pojkars negativa beteende med att de just är pojkar är orimligt. Detta tillåtande av 

pojkars problematiska beteende lägger grunden till att män känner sig berättigade till sådant 

som de faktiskt inte är automatiskt berättigade till. Män saknar ofta förmågan att reflektera på 

en strukturell nivå, utan utgår ofta från en individnivå - sig själva. Detta leder till att många 

mäns slutsats utgörs av ”Jag är inte sådan och därför rör det inte mig” när det kommer till 

strukturella problem angående mäns beteende, vilket förhindrar en positiv förändring.  

  

IP 4 - David 

Ett intresse för genusfrågor har funnits i flera år tillbaka, och maskulinitet ses nu som 

kontextbunden och en social konstruktion. Den mansnorm som har funnits – att vara en 

muskulös sportkille, rå, kvinnoförnedrande - har aldrig känts bekant, vilket har lett till en 

känsla av avvikande och otillräcklighet. Känslan av att inte vara man nog har även lett till att 

David har ifrågasatt sin sexuella läggning då det var stor fokus på att inte ”verka 

homosexuell” under uppväxten. Att ”verka homosexuell” kopplades till feminina beteenden 

så som att vara empatisk, känslosam och respektfull, vilket ansågs negativt för en man att 

uppvisa. En mans sexualitet kopplas starkt till prestation under den sexuella akten.   

  

Det går att sätta sig emot mansnormen, men då alla män är påverkade av det är det svårt att 

motsätta sig allt. Det upplevs även till viss del ansträngande att i alla olika sammanhang 

presentera sitt perspektiv på maskulinitet då det är tätt kopplat till integriteten, och att någon 

kritiserar ens identitet är tärande. Det finns en förebild i pappan angående hur en pappas roll 

ska se ut – att alltid ställa upp och att vara beskyddande. David trivs allra bäst att umgås med 

kvinnor, eller med män som är tänkande och icke-dömande, och undviker män som faller 

inom mansnormen. Mansnormen har inte förändrats under Davids livstid, utan består 

fortfarande av stora, muskulösa män som sexualiserar kvinnor, och det saknas andra typer av 

manliga förebilder. Däremot så ses det en viss förbättring i hur yngre män ser på hur en man 

kan vara – de är mer öppna och tillåtande än vad han själv upplevde sin omgivning var under 

uppväxten.  

 

IP 5 - Niklas  

Synen på vad som är maskulint har förändrats med ökad kunskap och Niklas har fått en 

förståelse för att det betyder olika för olika personer. Det har aldrig funnits ett intresse för det 

traditionellt maskulina: Bilar, sport och maskulinitets-begreppet har därför upplevts 

begränsande. Under uppväxten finns det erfarenheter av att homosexuell användes som ett 
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skällsord. Niklas pappa hade stor fokus på egna projekt och var inte särskilt närvarande i 

familjelivet under uppväxten, vilket har resulterat i en manlig motsatsförebild – något som 

han inte vill identifiera sig med. Reflektion över deltagarens egen maskulinitet har ökat i och 

med ökad kunskap de senaste åren, och det har under uppväxten förekommit en jämförelse 

med andra pojkar. Umgänget bestod främst av flickor, och även om deltagaren själv trivdes 

med detta, så fanns det alltid en tanke i bakhuvudet att han var onormalt – pojkar klättrar ju 

och spelar fotboll, inte leker med gosedjur och dockor.  

  

Niklas tror att han styrs mer av normer än vad han önskar, trots medvetenhet om dem. Det 

upplevs svårt att diskutera olika former av maskulinitet med män som är obekväma med det, 

eller att prata om känslor med de män som upplever det obekvämt, och Niklas vill inte tvinga 

andra att göra detta utan respektera deras åsikter. Bilden i media av vad en man är, är 

skrämmande lik hur den har varit de senaste 50 åren, men det finns även en viss förbättring. 

Män kommer undan mindre nu än tidigare med problematiskt beteende kopplat till manlighet, 

och det finns ett starkare allmänt ställningstagande mot detta. Det upplevs även att den yngre 

generationen har en mer öppen syn på maskulinitet än när han var yngre. 

  

IP 6 - Andreas 

Det är svårt att sätta fingret på vad maskulinitet är, men det är lätt att se vad det inte borde 

vara. Det som tydligt märks, är att en man alltid ska prestera, vara stark och vara bäst. Under 

uppväxten har sport spelat en stor roll, och med sport-aktiviteter följer en förväntan på som 

man att göra en manlig sport – så som fotboll. När Andreas istället valde badminton fick detta 

till en början negativa reaktioner från vännerna, men han har alltid varit säker i sig själv samt 

haft stöttande föräldrar vilket gjorde att han kunde hantera detta. Omklädningsrums-miljön 

och sammanhållningen i sport-utövande upplevs som positivt, bortsett från några aspekter. 

Andreas har valt att gå ifrån det som ansågs manligt i hans familj och uppväxt – praktiska 

yrken så som snickeri eller hamnarbetare och istället valt att studera, vilket anses vara en typ 

av revolt mot den (socialekonomiska) mansroll som projicerats på honom under uppväxten.  

  

Man ska lyfta fram de som inte följer normen, men samtidigt lyfta fram att män ska få följa 

det som är normativt också – det viktiga är att alla ska få välja själva. Förebilderna har varit 

män som har varit snälla och omhändertagande, vilket inte är särskilt maskulint. Män är 

dåliga på att prata om känslor och det är inte tillåtet att prata om sitt mående om man inte mår 

fantastiskt, vilket borde förändras. Tyvärr så finns det fortfarande många män som har 

exempelvis manliga deltagare från TV-programmet Paradise Hotel som förebilder. Dessa Tv-

personligheter ser sex som en bragd och anser detta som en del i att vara man, vilket 

deltagaren anser vara en negativ förebild.    

 

IP 7 – Erik 

Maskulinitet kopplas samman med mansnormen och den förväntan som finns på män: hur en 

man ska vara och samtidigt hur han inte får vara. Mansnormen resulterar i en begränsning av 

och en förlust av vad en man kan uppleva i livet. Exempel på detta inkluderar att dela med sig 

av sina känslor och tankar, och vilka kläder och fritidsintressen som en man tillåts ha. 

Deltagaren anser också att det finns typiska manliga beteenden; som att höja rösten eller slå 

näven i bordet för att vinna ett argument. Manliga vänskaper inkluderar att knuffa på varandra 

och ett hetsande beteende uppmuntras.  
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Den bilden av män som syns på TV är fortfarande samma bild som deltagaren alltid har 

upplevt har presenterats, vilket bland annat innebär att män ska vara proffs på allt, kunna 

bygga grymma saker och alltid kunna lösa konflikter utan problem. Personligen avviker 

deltagaren från dessa mansnormer och gör medvetet saker som går emot mansnormen, så som 

att måla naglarna och även försöka bidra till en mer öppen miljö bland sina vänner när det 

kommer till vad som förväntas av deras vänskap i relation till mansnormen. Mansnormen 

lämnar lite utrymme för något annat än heterosexualitet, och de som utmanar heteronormen 

problematiserar även mansnormen i stor utsträckning. Deltagaren anser ser själv vara feminist 

och utifrån detta borde hela konceptet med könsnormer elimineras från samhället. Att ta bort 

könsnormerna skulle vara en positiv förändring och det skulle vara önskvärt att en person 

bedömdes mer på hur den är som individ, och inte utifrån vilka förväntningar som finns på 

den på grund av stereotyper.  

 

IP 8 - Albin   
När det pratas om maskulinitet är det oundvikligt att inte samtidigt prata om femininitet. Att 

vara man enligt mansnormen innebär att uppvisa ett alfa-beteende, en tuff attityd; en man ska 

inte visa sig svag eller prata om känslor. Undertryckandet av känslor leder oundvikligen till 

att detta till slut får negativa konsekvenser för mannen själv eller hans omgivning. Hela synen 

på huruvida en man får vara emotionell eller inte behöver förändras så att det är tillåtet och 

accepterat. Masnormen dikterar även att en man ska vara framgångsrik och försörja sin familj. 

Det är underligt och problematiskt att en homosexuell man automatiskt ses av andra som 

tjejig och mesig, då detta skapar en negativ bild av homosexuella män.   

  

Trots att samhället är mer öppet för att diskutera mansnormen nu än tidigare, så upplevs att 

diskutera den ändå till stor del tabu-belagt. Även om många män antagligen tycker att alla 

borde kunna visa hur de mår, har fortfarande ingen stor förändring skett i hur det hanteras i 

praktiken. I och med #MeToo har dock en ökad medvetenhet kring att mäns beteende är 

problematiskt uppstått. Det är positivt att diskussionen om mansnormen har växt, då det är ett 

steg mot en god förändring av samhället - om ett problem inte pratas om kan inte en 

förändring ske. Ett ytterligare steg mot förändring vore att få in mer personer i diskussionen, 

trots att det kan upplevas som obekvämt att prata om detta ämne för personerna i början. Så 

fort man har kommit förbi den obekväma biten öppnas möjligheten upp för att prata om 

personliga och genuina erfarenheter vilket kommer bidra till en förbättring av samhället.   

  

Fyra teman  

 

I denna del av resultatet så presenteras deltagarnas upplevelser genom fyra teman och åtta 

underteman, som dök upp i vår fenomenologiska reduktion och analys. De teman som vi har 

kommit fram till beskriver deltagarnas gemensamma upplevelser av fenomenet maskulinitet 

är: Det första mötet med maskuliniteten, Dölj dina känslor, Mansnormen & En samhällelig 

reflektion. 
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Det första mötet med maskuliniteten 

 

En mans maskulinitet börjar tidigt formas under uppväxten genom interaktion med föräldrar, 

syskon och vänner. Resultatet av denna interaktion kommer att se olika ut beroende på olika 

omständigheter under uppväxten. En förväntan på hur en pojk eller en man ska vara skapas 

och påverkar val av fritidsaktiviteter, intressen och umgänge samt synen på sexualitet och 

sexuell läggning. Om pojken inte faller inom det som anses normativt för en pojke i hans 

omgivning, skapas ofta känslor av osäkerhet kring ens identitet och värde som person.   

  

Att Vara Pojke – Stark, Sportig & Straight 

 

[…] ”Det handlade om att man skulle visa sig orädd och maskulin inför andra människor” 

(Albin)  

  

En upplevelse som dyker upp i flera deltagares historier är att den existerande mansnormen 

kraftigt framhåller att en man ska vara stark genom att inte visa sig svag inför andra. Att vara 

orädd utåt är tätt sammankopplat med att vara maskulin. Detta upplevs ha varit aktuellt ända 

sedan tidiga barndomen. Som nedan upplevt så fanns det även en tydlig uppdelning mellan 

hur det var tillåtet att umgås för flickor och för pojkar:  

  

”Jag umgicks ganska mycket med tjejer, och lekte med både dockor och gosedjur […] och det 

tyckte jag om. Men hela tiden så fanns det någonting i bakhuvudet […] Det här är liksom 

inte… normalt, […] det är inte som man ska va. Man ska ju vara ute där på fotbollsplan och 

springa och ha sig. Klättra över grejer, och slåss. Men det kändes inte jag” (Niklas)  

  

Deltagaren beskriver att flickor förväntades leka på ett lugnare vis, medan pojkar förväntades 

leka med varandra på ett mer fysiskt och våldsamt sätt. En stor del av sin barndom umgicks 

han främst med flickor och omfamnade sitt intresse för det sätt att leka som stred mot vad han 

förväntades intressera sig för som pojke. Trots att han gick sin egen väg, så var ändå det något 

honom osäker på sin legitimitet som pojke, då han upplevde sig själv onormal, en känsla av 

att någon inte stämde med honom. Nedan beskrivs även hur det var möjligt att följa normen 

att som pojke vara fysiskt aktiv, men ändå inte vara en pojke på rätt sätt:  

  

[…] ”Jag spelade fotboll och badminton, och mina kompisar […] - alla spelade fotboll. Jag 

var den enda som spelade badminton […] det första de sa va […] ”fjollboll” […] men sen när 

de insåg att jag var bra på det, då var det OK” (Andreas)  

 

Sportaktiviteter kunde vara manliga eller omanliga – att spela fotboll var accepterat, men att 

spela badminton mottogs av deltagarens vänner som något negativt, vilket klargjordes genom 

att likställa det med något som är mesigt - och det är ju inte vad en pojke kan eller ska vara. 

Däremot så kunde vännerna acceptera deltagarens val av aktivitet när de märkte att han 

presterade bra inom den. Ett val av en omanlig aktivitet kan alltså göras acceptabel utifall 

pojken uppfyller en annan stor del av att vara man – att vara framgångsrik. Nedan presenteras 

vad en annan deltagare känner kring att denna norm om att vara atletisk som man grundas 

redan i barndomen:  
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[…]” den bilden kan jag bli väldigt trött på: den där muskelmannen - den coola balla, lyfter 

tungt och så. Lite apa-mentaliteten” […] (Göran)  

  

Göran förstärker med sitt uttalande att en allmänt eftertraktansvärd del av att vara pojke och 

man handlar om att vara fysiskt kapabel och stark, och anser att denna norm är frustrerande 

och osofistikerad. Dessa egenskaper likställs med att ha hög status som man, medan att något 

som ansens ge en låg status som man är att vara eller ”verka” homosexuell:  

  

[…] ”homosexualiteten […] det […] användes ju som ett skällsord: det var något man inte 

fick vara, eller kunde vara […] man (skulle) på något sätt hela tiden skulle bevisa att man inte 

var homosexuell” (Niklas)  

  

Utöver att som pojke uppleva ett krav på att visa sig stark och därmed en riktig man genom att 

följa normen, så upplevs det även att vara eller ”verka” homosexuell var något negativt och 

oförenligt med att vara man. Att bli tillsagd att en var homosexuell var en förolämpning, och 

därför så var det något som försökte undvikas genom att följa normen för vad en man kan 

vara – en riktig man kan inte vara homosexuell.   

  

Förebilderna - och Antiförebilderna  

 

[…] ”jag har haft förebilder som har varit förebilder för att de är snälla, […] tränare. […] De 

var de coola, häftiga killarna, men de var inte så jäkla… maskulina […] utan de var faktiskt 

snälla, och […] det var lite det jag tyckte var… coolt” […] (Andreas)  

  

Vår interaktion med andra människor påverkar vårt sätt att se på världen, och särskilt de 

människor som vi ser upp till. En deltagare förklarar ovan vad som gjorde att hans tränare var 

hans förebilder – de bröt mot normen av att som man vara maskulin, vilket inte inkluderar att 

vara snäll. Att dessa män var snälla mot deltagaren, var något som han upplevde som 

imponerande och positivt. En annan vanlig förekommande förebild i våra deltagares liv, är 

deras vänner:  

  

[…] ”sen så har jag vissa kompisar också som jag tycker är väldigt fina, och smarta och snälla 

som jag […] verkligen kan lära mig av” (Tim)  

  

Vänner kan även de fungera som förebilder under uppväxten, och i vuxenlivet. Här framhålls 

återigen att snällhet är något som upplevs som en positiv egenskap hos en manlig förebild. Att 

förebilden är smart och att mannen kan lära sig något av den, att ett kunskapsutbyte kan ske, 

värderas även detta högt. I deltagarnas livsvärld spelar även pappan en stor roll i formandet av 

deras syn på maskulinitet. Nedan presenteras hur Klas ser på sin pappa under uppväxten:  

  

[…] ”pappa ställde ju upp om det kom ett problem […] Det är ju också stöd och hjälp sådär 

och inte mycket så snack om känslor utan mest så där... en klapp på axeln” (Klas)  

  

Pappan gav ett stöd genom att lösa praktiska problem som uppkom under mannens uppväxt, 

vilket upplevs som positivt. Däremot så upplevs inte pappan verbalt ha stöttat Klas 

emotionellt eller inbjudit till konversationer angående om sonens känslor. Pappan upplevs 
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visat att han brydde sig genom mer praktiska former av omtanke. För en man kan pappan vara 

en förebild i vissa delar av fadersrollen eller mansrollen vilket flera av våra deltagare 

upplever, medan han i andra delar kan fungera som en motsats:  

  

[…] ”ett varnande exempel liksom: […] Det här vill jag nog inte riktigt bli, […] en manlig 

motsatsförebild” […] (Niklas)  

  

Genom att se till hur pappan hanterade sin roll som pappa och som man, så förklarar Niklas i 

citatet ovan att han kunde urskilja handlingar eller förhållningssätt som han själv inte vill 

genomföra eller ha. Istället, så fungerade dessa som en varning för hur de negativt kan 

påverka mannens barn, familj eller omgivning – och deltagaren känner därför att han vill 

agera rakt motsatt. Denna upplevelse förstärks av Göran i citatet nedan:  

  

[…] ”vissa har man nog gjort tvärtom som anti-förebilder - så som den är vill jag inte vara” 

(Göran)  

  

Andra män som agerar på ett sätt som mannen inte själv sympatiserar med, används som 

tidigare nämnt som ett verktyg för att leva som man på ett sätt som är annorlunda än det som 

anses problematiskt. Sammanfattningsvis, så skapar alltså sin egen roll som man i relation till 

män de interagerar med eller iakttar i sin omgivning.  

 

Dölj Dina Känslor  

 

Män upplever en svårighet att dela med sig av sina känslor till andra män, medan att prata om 

känslor och tankar med kvinnor upplevs lättare. Att visa sina känslor inför andra likställs med 

att vara svag, vilket strider mot mansnormen som innefattar att klara sig själv. Oförmågan, 

eller det upplevda stigmat kring att prata om känslor som man beskrivs vara hämmande för 

både individen och för att bygga genuina manliga vänskaper, samt att detta även kan leda till 

negativa konsekvenser så som våld eller psykisk ohälsa.  

  

Utan Verktyg  

 

[…] ”Vara på ett visst sätt och vara stark - man ska inte klaga (så) […] mycket liksom. Man 

ska egentligen inte visa att man mår dåligt, utan man ska hålla det nere fram tills man inte 

orkar längre” (Albin)  

  

En man som yttrar sig om något han tycker är jobbigt eller känner att han behöver ventilera 

om, beter sig inte enligt normen för hur en man ska vara vilket ses som negativt av samhället. 

Det antyds även att detta med tiden kan ge skadliga, eller fatala konsekvenser, vilket 

exemplifieras nedan av Tim:  

  

”[…] män tränas (inte) till att prata känslor och ska (inte) prata känslor, så… utagerar man 

känslor istället med till exempelvis våld” (Tim)  

  

Att prata om känslor är något som enligt normen för hur en man ska vara inte tillåts, vilket 
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resulterar i att de inte får tillfällen att göra detta, vilket leder till en oförmåga att göra det. 

Istället för att prata om dem, så finner män andra utlopp för dessa, där ett av dem kan vara 

våld. En av anledningarna till att män är våldsamma, upplevs alltså vara att de är oförmögna 

att dela med sig av sina känslor. Göran beskriver vidare konsekvenser av denna normbaserade 

begränsning:  

  

”[…] männen blir ganska ofta hämnade känslomässigt - många män kan ha det väldigt svårt 

att sätta ord på sina känslor […] och möta andras känslor” (Göran)  

  

Som ett resultat av att inte ha verktyg för att uttrycka sina känslor, så skapar detta många 

hinder när det kommer både till att hantera och beskriva sina egna känslor, samt att förstå och 

hantera andras känslor. Göran beskriver även i intervjun att detta ökar skillnaderna och 

klyftan mellan kvinnor och män då män helt enkelt inte har verktyg för att uttrycka sina 

känslor. Nedan förklarar Tim dock att han upplever att män har många tankar och känslor, 

men att det sällan finns en naturlig miljö att uttrycka dem i:  

  

”Jag skulle säga att en av de vanligaste meningarna (är) […]: ”Det här har jag tänkt på väldigt 

mycket, men aldrig sagt till någon” (Tim)  

  

När ett samtal mellan män väl uppstår och en tillåtande samtalsmiljö existerar, så har männen 

förmåga att uttrycka sig, men det tar också emot för dem på grund av att det är ovant. Tim 

berättar även om sina personliga upplevelser av att han själv och andra män runtomkring 

honom känner sig mentalt och emotionellt utmattade efter att de delar med sig av sina känslor. 

Tillåtandet av att prata om sina känslor som man, upplevs dock till viss del ökat, men endast 

på ett begränsat vis:  

  

”[…] Man blir ju mer och mer öppen… […] Det är fortfarande lite tabu att riktigt berätta hur 

man mår om man inte mår fantastiskt” (Andreas)  

  

Att dela med sig av andra känslor än känslan av att vara på topp, är något som är stigmatiserat 

för en man. Deltagaren syftar till att samhället har haft ett starkare tabu mot att som man dela 

med sig av sitt mående om det inte är perfekt, och att det fortfarande finns kvar till viss del. 

Män har fortfarande mentala hinder när det kommer till att prata om sitt dåliga mående.  

  

Manlig Vänskap – Man pratar inte om det 

 

”Jag skulle säga det som begränsar mig mest som person är känslor, vad jag (får) prata om 

med mina vänner ” (Erik)  

  

Att som man inte få prata om känslor styr hur en vänskap mellan män får se ut, vilket upplevs 

som något negativt. De antyds att normen även går emot hur Erik är som person, då han även 

förklarar att det är det som blir begränsat. Andreas beskriver lite mer konkret hur 

interaktionerna mellan manliga vänner kan se ut:  

  

”Alltså i mitt killgäng, med mina gamla kompisar, där är vi ganska… Man säger inte så ofta 

att man… Men man är ju ändå snäll mot varandra. […] Man pratar inte lika mycket om det, 
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tror jag” (Andreas)  

  

Det beskrivs som att de är snälla mot varandra, men det antyds även som att denna snällhet 

inte innefattar att ofta uttrycka uppskattning, positiva känslor om varandra, i ord. Deltagaren 

refererar tidigare i sin intervju till kvinnliga vänskaper i sin närhet där han ser att de mer 

frekvent och mer tydligt bekräftar varandras positiva egenskaper och tycke för varandra i ord. 

Deltagaren beskriver att han och hans manliga vänner istället är snälla mot varandra på ett 

annat vis än just det och han antyder även att han är tillfredsställd med den typen av manlig 

vänskap. En annan aspekt av manlig vänskap är en form av skämtande om att vara känslosam 

som man:  

  

”Det är ju liksom en charad: ”Gud, vad du är sårad” […] Kommer (det) upp (något) allvarligt; 

då blir det super-awkward […] Folk tycker ju att man får vara ledsen när man vill; det är inte 

så, men… Det är ju en konstig försvarsmekanism” (Albin)  

  

Att hantera känslor i ett manligt sällskap kan utgöras av att det skämtas bort – de spelar ett 

spel där det handlar om att undvika att prata om känslor på ett seriöst sätt. Egentligen så 

upplevs det att det är tillåtet att vara ledsen, men att uttrycka det på något sätt gör att det 

direkt blir obekvämt, då det inte finns verktyg att hantera situationen. Känslan av att vilja 

prata mer om känslor och tillåta andra män att göra det krockar med känslan av att inte riktigt 

våga anamma det i praktiken. Göran beskriver nedan ett annat sätt för män att få utlopp för att 

prata om känslor:  

  

”Killar är ganska dåliga på att prata om riktigt allvarliga saker, som känslor, sexualitet, sin 

egen kropp - sådana saker. Det pratar men helst inte om med andra män men man kan prata 

om det med sina nära och kära tjejkompisar eller sin flickvän” (Göran)  

  

När det kommer till att prata om allvarliga, eller känsliga ämnen som kan kännas utlämnande 

för mannen, så finns det en möjlighet att prata om detta med kvinnor som är närstående 

honom, men att prata om det med andra män undviks helst. Män vänder sig alltså hellre till 

kvinnor, där det finns en mer tillåtande attityd av känslolivets existens:  

  

”Jag har alltid kunnat […] relatera mer (till) […] andra män (som) kanske förhåller sig till 

manlighet som jag gör […] som […] tänker och kanske inte lägger så mycket värdering i det 

[…] maskulina beteendet liksom. Och oftast så kan vi ju få det från kvinnor” (David)  

  

Här beskrivs det att deltagaren känner sig mer bekväm med män som inte är enligt honom 

stereotypiskt maskulina, utan istället har en karaktär som är reflekterande och inte lägger vikt 

vid att en man ska bete sig på ett visst sätt. Kvinnor upplevs i stor utsträckning besitta dessa 

karaktärsdrag, vilket innebär att deltagaren ofta väljer att umgås med kvinnor framför män, 

eller män som har dessa ”kvinnliga” egenskaper.   

  

Mansnormen  

 

Mansnormen som presenteras i media fokuserar på att mannen ska prestera i alla områden han 

tar sig för, och han ska även ha förmågan, och viljan att ta sig för nästintill vad som helst – 
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förutom att prata om sina känslor eller på något vis uttrycka sig ”feminint”, så klart. Denna 

norm upplevs påverka alla män, oavsett förutsättningar eller personlighetsdrag. Att avvika 

från mansnormen är ansträngande, och inte något som alltid orkar göras.   

  

En man ber inte om hjälp  

 

[…] ”tittar man på reklam, […] film och tv så är det fortfarande samma mansstereotyp som 

finns. […] Män är ju då proffs på allt - män […] är smarta, de är snygga, de kan köra snabbt, 

de kan bygga något coolt, de kan alltid (lösa) konflikter. Det spelar ingen roll vilket 

sammanhang för […] snubbar behöver liksom aldrig hjälp […] ” (Erik)  

  

I olika former av video-media, så upplevs mansidealet vara en man som är praktiskt begåvad, 

handlingskraftig, rationella och ser normativt bra ut. Det som mycket starkt betonas av Erik är 

att en väldigt stor del av att vara man på det vis som media presenterar, är att vara 

självständig. David förstärker känslan av kravet om att han som man ska kunna prestera i en 

rad olika områden:  

  

”Men jag kan fortfarande känna det här liksom kravet (att) prestera […] överlag liksom i att. 

Det förväntas av mig att jag ska vara bättre än vad jag är” (David)  

  

David upplever detta krav som pressande och orimligt, då han som man, eller kanske mer 

individ, inte kan leva upp till detta. Det antyds även att detta är något som skapar en känsla av 

otillräcklighet hos honom. Nedan exemplifieras kravet på att som man lyckas prestera till att 

även omfatta familjelivet:  

  

”Jag tror framgångsgrejen är nog […] en del av själva mansrollen i samhället, då mannens 

försörjande av familjen och denna försörjning går igenom att man har någon slags framgång 

genom arbete eller privat i livet” (Albin)  

  

Att vara framgångsrik och den som har främsta ansvaret för att ekonomiskt försörja familjen 

är även detta en förväntan på mannen. Män tillåts alltså inte att misslyckas i någon aspekt alls, 

utan mannen ska helt enkelt kunna ta sig för vad som helst, samt lyckas i vad det än är han tar 

sig för. David adderar sin upplevelse av en annan vanligt förekommande del av mansnormen:  

  

[…] ”Jag tycker fortfarande att […] det typ (är) Samir & Victor som höjs till skyarna […] 

män som sexualiserar och män som är stora och biffiga, och… bilmekaniker liksom” […] 

(David)  

  

Media porträtterar och hyllar en bild av att vara man som länge har varit normativ, och denna 

bild innefattar utöver kravet på prestation och självständighet, att som ha en stor fokus på sex, 

att se andra som sex-objekt, att vara muskulös och atletisk, samt att ha ett stereotypiskt 

manligt intresse/yrke, så som att vara intresserad av bilar och vara praktiskt/tekniskt lagd. 

Nedan uttrycker Erik sin frustration över att mansnormen ser ut som den gör samt att 

samhället, främst män själva, inte verkar vilja göra något för att den ska förändras:  

  

[…] ”jag tycker det inte har förändrats någonting. Jag tycker att maskulinitet är så himla 
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oproblematiserat och vuxit helt klart lite som en feministisk rörelse vilken problematiserar 

mansbilden mer än vad lagverksamheten gör” […] (Erik)  

  

Denna deltagare refererar här till lagverksamheten, vilket han vidare förklarar är de män som 

inte är feministiskt engagerade. Mansnormen upplevs vara densamma under hela deltagarens 

livstid. Maskulinitet tillåts existera som den är, och deltagaren upplever att detta är ett 

problem genom att främst männen som inte är feminister inte själva problematiserar 

maskulinitet. Det problematiseras inom den feministiska rörelsen, men i en begränsad 

utsträckning och deltagaren ser ingen stor ökning av en problematisering där heller.  

 

Att inte känna igen sig i det manliga 

 

”Jag är ju […] sjukt omanlig sett ifrån samhällets glasögon” (Erik)  

  

Det finns ett bestämt sätt att vara man i samhällets perspektiv, och detta upplevs av denna 

deltagare resulterar i att han anses omanlig. Han har egenskaper eller uttrycker sig på ett sätt 

som inte är i linje med mansnormen. Klas uttrycker en annan form av avvikande:  

  

”inte det här; slåss och gå på fotboll eller så… […] det handlar om att ta sitt ansvar i sina 

förhållanden - det är maskulint. Ta hand om andra” (Klas)  

  

Mansnormen innefattar för denna deltagare att vara sportintresserad och att vara våldsam 

gentemot andra. Genom att ta ansvar i sina förhållanden och vara omtänksam eller 

omhändertagande, så bryter Klas mot normen. Att inneha dessa egenskaper upplevs alltså som 

att vara en del av att vara man enligt honom själv, men han anser inte att detta sammanfaller 

med den allmänna åsikten eller förväntan på hur en man ska vara. Erik förklarar att han aktivt 

försöker bryta normen:  

  

”Jag försöker nog vara rätt så normbrytande. […] Vissa saker gör jag i symbolvärde och vissa 

är för att jag behöver det. Jag försöker aktivt prata mycket om […] tabubelagda ämnen med 

mina vänner […] vi (har) försökt aktivt prata om sex till exempel, eller relationer, […] försökt 

prata om (dem) på ett seriöst sätt och inte som maskulinitetnormen förväntas att vi ska prata 

om dem” (Erik)  

  

Här beskrivs ett aktivt ställningstagande mot mansnormen. Deltagaren önskar en förändring i 

mansnormen och hur han och hans vänner agerar utifrån den. Deltagaren uttrycker att de utför 

olika handlingar som bryter mansnormen, så som att prata om sex och relationer på ett seriöst 

sätt, och inte på ett oseriöst sätt som antyds är hur män vanligtvis pratar om det. 

Formuleringen ”försöker” och ”försökt” beskriver att det är något som är ett pågående arbete 

som inte är helt lätt eller naturligt. Det beskrivs även att dessa normbrytande handlingar både 

verkar behövas för hans egen del men även görs för att demonstrera utåt att han inte håller 

med vad män tillåts och inte tillåts av samhället att göra. David beskriver att ett avvikande 

från mansnormen kan resultera i negativa konsekvenser:  

  

[…] ”jag blev så osäker på min egen sexuella läggning när jag var liten. Just för att… man 

känner inte igen sig i det manliga […] Om inte jag är det som de säger, betyder det att jag är 
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homosexuell, då?” (David)  

  

Att inte inneha de karaktärsdrag som mansnormen tillåter resulterade under deltagarens 

uppväxt att han ifrågasatte sin sexualitet, eftersom mansnormen även innefattar att vara 

heterosexuell. Då deltagaren kände att han inte följde mansnormen, så kopplade han det även 

till att han därför kanske inte var heterosexuell, vilket skapade en osäkerhet och förvirring. 

Han fortsätter att beskriva den mentala utmaning det är att bryta mot normen:  

  

[…] ”hur stark känner jag att min integritet är just nu? Hur […] stark känner jag att den är så 

att jag orkar ha någon som ifrågasätter det jag är” (David)  

  

Att bryta mot mansnormen samt uttrycka den, upplevs vara någonting som är påfrestande. Att 

inneha egenskaper som inte följer mansnormen kopplas till deltagarens identitet, vilket gör att 

när någon ifrågasätter varför deltagaren inte är man på det sätt som är normativt, så är detta 

även ett ifrågasättande av personens identitet. Detta leder till en hämning när det kommer till 

att alltid, i alla situationer, kunna uttrycka vem han är.   

 

En samhällelig reflektion  

 

Reflektion kring fenomenet maskulinitet är något som kan uppstå på flera olika sätt, och i 

reflektionen föds även möjligheten till diskussion i interaktion med andra. Reflektion och 

diskussion ger i sin tur utrymme till vidare funderingar kring hur fenomenet kan förändras 

eller förbättras, om detta anses vara av värde. Enligt deltagarnas upplevelser, så upplever de 

alla att en förändring av maskulinitetsnormen är något som är extremt nödvändigt för en 

förbättring av hela samhället.  

  

Vågspelet mellan Medvetenhet & Omedvetenhet 

 

[…] ”jag tror att jag började väldigt tidigt egentligen, när man hade det där 

identitetsskapandet typ i tonåren eller när det nu var. Och så tror jag att man reflekterade och 

kände inte igen sig väldigt mycket” (David)  

  

En reflektion kring maskulinitet kan födas genom att inte känna igen sig i de existerande 

normerna eller det beteende som andra män uppvisar. Reflektionen kring maskulinitet sker i 

olika stadier av livet: grundskolan, gymnasiet, högskolan eller till och med i arbetslivet. 

Reflektion kan även uppstå i relation till rollen av att vara pappa:  

  

”Mycket kom nog när jag blev pappa […] och jag fick två flickor […] jag började tänka på 

könsroller - som när jag handlar kläder blir jag tokig” […] (Göran)  

  

Göran kom till större insikt kring könsroller när han själv fick två döttrar, och såg hur 

könsrollerna ända sedan tidig barndom skiljs från varandra – i detta fall genom uppdelningen 

av kläder utifrån om barnet är en flicka eller pojke. Detta system anses av deltagaren att vara 

negativt och frustrerande. I citatet nedan uttrycker en annan deltagare att genom reflektion så 

insåg han att mansnormen påverkar honom omedvetet:  
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”Jag skulle säga att jag fortfarande liksom har massa maskulinitet inom mig […] Det dyker 

upp liksom tankar hela tiden som jag sen kommer på: […] men gud, det här är ju… 

jättetypiskt manligt sätt att tänka” (Tim)  

  

Denna reflektion resulterar i att deltagaren i efterhand kommer på sig själv med att ha tänkt på 

något på ett typiskt manligt sätt. Som tidigare nämnt, så sker mycket av det mansnormativa 

beteendet omedvetet, vilket även presenteras av deltagaren i citatet som följer:   

  

”Det finns säkert folk som stör sig på att jag är maskulin […] men det vet inte jag. Däremot så 

märker jag direkt när andra gör någonting. Man bara oj, men kom igen, […] Du måste inte stå 

längst fram och skrika” (Andreas)   

  

Det beskrivs återigen att omedvetenhet är en stor del av att följa mansnormer, men att det 

upplevs svårt att vara så pass självkritisk att en själv upptäcker detta. Däremot finns en 

medvetenhet om att andra kan ha en annan syn på vad som anses agera maskulint på ett 

negativt sätt, samt att det är mycket lättare att kritiskt granska andra mäns beteende än sitt 

eget. Nedan stärks att mycket sker omedvetet:   

  

[…] ”Jag själv känner inget tvång att följa några normer överhuvudtaget, men det gör man ju 

ändå […] (I) relation till min sambo så finns det vissa saker som framhävs i retroperspektiv” 

(Albin)  

  

Här beskrivs det att även om deltagaren känner att han bryter mot normer utan problem, samt 

inte aktivt anser sig formas av normen, så inser han vid närmare eftertanke att han ändå gör 

det. Han nämner även att i relation till sin sambo som kan bidra med ett utifrånperspektiv på 

hans eget handlande, så kommer han till insikt om vissa mansnormativa handlingar som han 

omedvetet utför.  

 

Förändring genom fortsatt diskussion  

  

[…] ”första steget att bli av med ett problem är ju erkänna att man har ett problem, och det har 

ju samhället gjort” […] (Albin)  

  

Deltagaren upplever att samhället har insett att det som maskulinitet tillåts vara idag, inte är 

rätt. För att ett problem ska lösas behöver det som ovan beskrivet först erkännas. Nedan 

beskrivs att aspekten av maskuliniteten som är mäns psykiska hälsa även har lyfts upp mer det 

senaste:  

  

[…] ”nu tycker jag det har ändrats väldigt mycket den senaste tiden när man snackar liksom 

om mäns psykiska hälsa och så vilket jag tycker är väldigt bra” (Tim)  

  

En stor utveckling upplevs ha tagit plats nyligen när det gäller hur diskussionen förs kring 

mäns psykiska hälsa. Förändring tar dock mycket tid och ansträngning, och kommer upplevas 

svårt för många:  
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”Alla de situationer som människor tycker är jättejobbigt - men låt det vara jobbigt då, för 

annars kan vi inte göra något och jag kan inte välja att göra något om jag inte vet. […] De är 

bara att öppna lådan […] De brukar inte hända något konstigt” (Klas)   

  

Diskussioner, i detta fall diskussioner som ifrågasätter mansnormen, kan beröra saker som 

kan vara obekvämt att hantera för de inblandade, men som det framhålls så är detta något som 

samhället måste låta vara jobbigt för stunden. Klas poängterade även i intervjun att det i detta 

fall är vissa män som är rädda att de kommer förlora något på förändrade könsnormer, men 

han anser att det vore en vinst för alla med ett mer jämlikt och öppensinnat samhälle. För att 

en utveckling ska ske behöver problematiska strukturer uppmärksammas och föras fram i 

ljuset. Utan denna process som kan upplevas vara obekväm, så kommer inte en förändring 

kunna ske. Att kontinuerligt diskutera det är en annan viktig aspekt, som Erik nedan nämner:  

  

”De är väl ett par steg - dels att man fortsätter prata om det som man gör nu, och sen är det 

[…] att sluta prata om det som det inte är riktigt […] Jag tycker man borde gräva ner sig mer 

och faktiskt se att det är ett samhällsproblem” (Albin)  

  

Vägen till en förändring av fenomenet maskulinitet innefattar att tala om det på ett vis som 

faktiskt behandlar det som det samhällsproblem som det är. Det upplevs även att diskussionen 

behöver vara mer omfattande. För att en förändring ska kunna ske, så krävs det en 

kontinuerlig diskussion – förändringen kommer inte automatiskt efter endast en diskussion 

om maskulinitet – den behöver diskuteras igen och igen. Nedan benämns hur denna 

förändring idealt skulle kunna se ut:   

  

[…] ”jag skulle nog önska att det var supermycket mer person- och individbaserat […] Att en 

persons förutsättningar var det som styrde och inte […] förväntningarna på den personen, 

vilket innebär i princip ett skrotande utav manligt- och kvinnligt-normen eller könsnormerna 

överlag” (Erik)  

  

Visionen om hur samhället skulle kunna förändras till det bättre ur ett könsrolls-perspektiv 

innefattar främst att bemötandet av och kraven på en person idealt skulle baseras på 

individuella egenskaper som denna person har, och inte på förväntningar som kommer utav 

manliga och kvinnliga normer. Allra helst skulle könsnormer inte existera överhuvudtaget. En 

förändring av en samhällsstruktur är dock något som tar tid, vilket insiktsfull beskrivs nedan:  

  

”Sen är det egentligen tid […] - människor är ju långsamma, de sker ingen förändring snabbt, 

det finns ju inget viktigt som har skett på ett år” (Albin)  

  

Rom byggdes inte på en dag, och det samma gäller en stor samhällsförändring, vilket en 

förändring av könsnormerna och maskuliniteten definitivt är. Sammanfattningsvis så krävs det 

att fenomenet kontinuerligt fortsätter diskuteras under en lång tid, för att en mer allmän 

reflektion ska kunna ta plats vilket kan leda till att ett bättre samhälle kan utvecklas, vilket är 

något som verkligen behövs. 
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Fenomenets Essens - Begränsning 

 

I slutet av den fenomenologiska reduceringen och analysen visar det sig vad som 

karaktäriserar deltagarnas livsvärld samt fenomenet som vi sett som återkommande i alla 

deltagarnas berättelser, det vill säga essensen. Vad vi uppfattar vara essensen i maskulinitet är 

begränsning, då män känner att maskuliniteten förhindrar dem från att uppnå sin fulla 

potential och att vara den person de är. Som ett koppel på en hund, håller mansnormen 

männen tillbaka. De upplever att de inte har rätt verktyg eller möjligheter till att uppleva allt 

som livet har att erbjuda på grund av den begränsning som mansrollen idag utgör. När de går 

emot den normativa synen på manlighet kan känslor som avvikelse och förtvivlan uppstå. 

 

Maskuliniteten och att vara man begränsar vad en man får känna och hur han får uttrycka 

detta. Det begränsar vad han får intressera sig av på fritiden. Den begränsar hur han får föra 

sig i sociala sammanhang och hur hans vänskapsrelationer får se ut. Den begränsar vilken roll 

han får ha i en kärleksrelation, och vilken sexuell läggning han får ha. Den begränsar vad han 

får ha för roll som pappa, son eller bror. 

 

Tidigare forskning 
 

I utförandet av uppsatsen spelar tidigare forskning en stor roll, men inom angående det 

fenomenologiska tankesättet där man ska gå in i en undersökning och hålla sin förståelse 

tyglad och därmed inte bli styrd av den (Giorgi 2009:91–92). Har denna tidigare forskning 

blivit gjord efter intervjuerna och teman har blivit bestämda, på grund av detta kommer den 

tidigare forskningen vara uppdelad i fyra teman. Vi vill fånga upp deras livsvärld och 

upplevelser kring maskulinitet, vilket är det fenomenologi handlar om (Giorgi 2009:87). Vi 

har sökt i fyra databaser för att kunna få fram tidigare forskning, vilka är ProQuest, SwePub, 

Sagepub och Diva. Sökord som har används för att hitta tidigare forskning har varit: 

Masculinity, men and masculinity, male friendship, men and health, male privilege och 

sexuality.   

 

Känslor  

Under våra intervjuer kom ämnet känslor upp och det vi presenterade detta som ett tema i 

resultatet då vi ansåg att detta spelade en väsentlig del i deltagarnas upplevelser av fenomenet 

maskulinitet. Som tidigare förklarat kommer detta därför även vara ett tema i detta avsnitt. I 

detta tema i beskriver män enligt tidigare forskning att de saknar verktyg att beskriva sina 

känslor, att de inte har lärt sig hantera dessa på ett hälsosamt sätt och att det kan ge dramatiskt 

negativa konsekvenser.  

 

En studie kring fenomenet maskulinitet som är utförd i England och undersöker hur män 

upplever att visa sig själva emotionella framför andra, utfördes genom att intervjua tio olika 

män tillsammans med deras partners (Holmes 2015:182). Holmes (2015:176–177) skriver att 

det finns lite forskning kring detta fenomen och att det ofta förutsätts att män inte har 

kunskapen att uttrycka andra känslor än ilska och liknande. Kvinnor ses däremot ofta som 

experter i ämnet. 

 

Resultatet i studien visade att männen ogillade att diskutera saker som känslor och sina 
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problem med andra och vad studien kommer fram till är att män är positiva till en förändring 

av den emotionella aspekten av manligheten. När män visar eller pratar om hur de mår kan de 

känna sig feminina och därför avvikande från den hegemoniska manligheten (Holmes 

2015:180)  

 

 Att det existerar en spärr som Holmes (2015) tar upp om unga män och deras hälsa förstärks 

av en annan undersökning gällande alkohol och droger som diskuteras av Clearly (2011). Där 

52 unga män intervjuas och säger att alkohol användes metod för att undvika att diskutera om 

sina känslor. Alla männen som deltog i undersökningen har även försökt begå självmord. 

Clearly (2011:498) skriver att männen själva upplever att alkohol och droger uppmuntrades i 

den kontext de befann sig i, och dem hade lite utrymme för att prata öppet om deras 

välmående. Detta gjorde att männen såg självmord som ett alternativ för att få ett slut på deras 

lidande.  Cleary (2011:504) lyfter upp att männen som deltog inte vill berätta om deras 

problem med familj, vänner eller till och med professionell hjälp på grund av att dem antog 

det som ett omaskulint beteende samt av en rädsla av visa sig själva sårbara. Därför valde dem 

att istället maskera sina problem med alkohol. Cleary (2011:504) avslutar med att män som 

levde mer enligt den hegemoniska maskuliniteten trängde oftare bort känslor och känner skam 

över att känna dem då de inte kunde uppfylla den för dem ideala maskuliniteten.    

 

Cleary (2011) berörde självmord mer specifikt i unga män men i en undersökning beskrivs det 

att detta fenomen inte enbart uttrycks som en lösning hos unga män. Som Apoesa-Varano, 

Barker och Hinton (2017:5–6) belyser i deras studie är att dessa tankar ökar med åldern. Där 

dem intervjuade 80 män som var 60 år eller äldre genom semistrukturerade intervjuer. 

Apoesa-Varano, Barker & Hinton (2017:s1–2) att männen själva berättar att de måste dölja 

sina känslor för att normen som existerar i samhället begär det ifrån dem. På grund av att 

männen känner att de inte uppnår de krav som finns när det gäller att vara man, vilket enligt 

dem involverar att vara stark och självständig. 

 

Som dyker upp i Cleary (2011) som benämns av Apoesa-Varano, Barker och Hinton (2017:7) 

är att deltagarna diskuterade relativt ohämmat självmord och sin egen hälsa, där de beskrev att 

det kan fungera som en väg ut från deras nuvarande psykiska ohälsa. Nu när de har blivit 

äldre och inte har en fru eller barn som att älska längre, ställer sig de ofta sig själv frågan om 

det är värt att en leva längre.  

 

Samtidigt berördes även att en annan faktor är att på grund utav att de är äldre anses de inte 

falla in i kategorin av att vara starka män, och detta gör att de känner sig bortglömda. Det som 

upplevdes värre än att känna skam var att både känna skam och känna sig svag (Apoesa-

Varano, Barker & Hinton 2017:8). Män som väljer att ta självmord eller funderar på det, gör 

det på grund av att de själva vill bestämma hur de ska dö och att ingen annan ska göra det åt 

dem. Samtidigt ville dem inte visa sig själva svaga (Apoesa-Varano, Barker & Hinton 

2017:9). Alla männen delade inte denna åsikten, utan dem påpekade att självmord i sig är en 

svag utväg att ta, då män inte ska ge upp och istället vara starka och fixa hjälp (Apoesa-

Varano, Barker & Hinton 2017:10).  

 

Avslutningsvis tar (Apoesa-Varano, Barker & Hinton 2017:12) upp att för att kunna förstå sig 

på detta fenomen måste man fortsätta studera hegemonisk maskulinitet då det finns en stark 

koppling mellan dessa två punkter när det kommer till ohälsa och män. I grunden kan det 

handla om att männen inte vill visa sig själva svaga och feminina – att det finns normer som 

de måste upprätthålla. Hegemonisk maskulinitet är dock inte enbart kopplat till negativitet och 

ohälsa, utan också egenskaper som att se till att det finns mat på bordet och liknande. För att 
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kunna förbättra mäns hälsa krävs det dock att man rensar bort ogräset i trädgårdslandet som är 

hegemonisk maskulinitet (Apoesa-Varano, Barker & Hinton 2017:12). 

Gemenskap  

Mycket av våra liv baseras på relationer vi har skapat och som formar oss som individer, och 

detta är något som berörs i de intervjuerna vi har utfört i vår undersökning. Vänskap är ett 

ämne som diskuteras, samt relationer till partners och föräldrar. I denna del av tidigare 

forskning kommer det att presenteras vad som tidigare har forskats om när kommer till mäns 

vänskap och andra personliga relationer.   

 

En undersökning som Anderson, Robinsson och White (2017:1) utför handlar 

vänskapsrelationer mellan män och dem definierar detta som ”bromance”. Dessa relationer 

ger männen en emotionell stabilitet, ökad emotionell insikt och möjligheten till ett socialt 

utbyte med varandra. Undersökningen skedde med trettio stycken semi-strukturerade 

intervjuer och ett krav som fanns var att deltagarna var tvungna att gå sitt andra år på 

universitet för att de skulle ha haft gott med tid på sig att etablera förhållanden med andra 

personer på skolan (Anderson, Robinsson & White 2017:8).  

 

Anderson, Robinsson och White (2017:7) berättar att män pluggar på universitet får mer 

social frihet att kunna börja leta efter emotionella band oavsett kön. Fenomenet utforskades 

genom att intervjua personer som bodde och gick på universitet, där de fick beskriva sina 

relationer med manliga vänner. Själva ”romansen” startas genom att männen har ett 

gemensamt intresse eller liknade. Det finns inte någon sexuell aspekt av relationen, utan de 

får främst ett emotionellt stöd av varandra. 

 

Männen som deltog tyckte att det var lättare att prata om sina känslor med sina manliga 

vänner i jämförelse med sina partners, då klimatet var mer öppet och fritt med deras vänner. 

De benämnde även att de istället för att öppet prata om hur de egentligen mår med sina 

partners spelade några av dem bara rollen av den gulliga pojkvännen istället. De upplever att 

det finns en mer öppen miljö för kvinnor att prata om sitt välmående på ett allmänt plan än 

vad det finns för männen. Istället för att gå emot normen öppet, valde männen att prata 

känslor mer privat med varandra (Anderson, Robinsson & White 2017:15).  

 

Hur unga män pratar och umgås med varandra, kan ha täcka flera aspekter av deras liv som 

sex, vänner och förhållanden och Berg (2007:27-28) gjorde en undersökning kring detta 

genom att ha både sex enskilda intervjuer men också med en gruppintervju bestående av fyra 

unga män där de fick möjligheten att uttrycka sig och diskutera deras vänskapsrelationer. 

 

Vid enskilda intervjuer berättade männen att de upplevde att män är väldigt bra på att skryta 

om deras sexliv, och att de främst skryter för att verka tuffa. Fast Berg (2007:31) skriver att 

männen påstår också att lär känna män, är de oftast inte så tuffa som de låtsas vara. Där män 

framhöll att agera omoget ansågs vara acceptabelt när de var yngre och de kunde rättfärdiga 

sitt omogna beteende på grund av sin ålder. Detta ansvarsbefriande på grund av att de var 

unga är dock något som enbart stämmer för män, medan kvinnor förväntas att ta ett ansvar 

redan i yngre ålder (Berg 2007:33–34).  

 

Berg (2007:43-44) belyser att männen försöker upprätthålla en heterosexualitet både för sig 

själv men också för varandra, och att agera på ett visst sätt för att kunna ses som en ”riktig” 
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hetero man. När de är med sina flickvänner som förväntas vara mjukare då hon är kvinna, kan 

de ta rollen av den hårda, ”riktiga” mannen (Berg 2007:43–44).   

 

I manlig vänskap kan gemenskapen oftast vara bunden till en aktivitet, och därmed mindre 

fokuserad på samtal, som att prata om hur dem mår. Shaw, Gullifer och Shaw (2014:36) gör 

en undersökning kring detta genom att ha sex stycken fokusgrupper med totalt 40 stycken 

män i åldrarna 46 till 85 (Shaw, Gullifer & Shaw:2014:36)  

 

Under intervjuerna fick männen förklara vad de själva anser vänskap är och vad som räknas 

som en vän. Männen förklarade att de hade många bekanta men få som de skulle räkna som 

riktiga vänner (Shaw, Gullifer & Shaw:2014:37). Avslutningsvis kommer (Shaw, Gullifer & 

Shaw:2014:50), fram till att vänskapen är kontextbunden som gör att de läggs in i olika 

kategorier, som exempelvis sport. Dessa kategorier ändras med tiden enligt deltagarna. 

Männen som deltog ansåg även att vänskapen är viktigt för dem för att dela med sig av tankar 

och känslor till varandra, vilket männen anser viktigare ju äldre de blir.  

Makt  

Ett annat tema som deltagarna i vår studie berörde och diskuterade var kopplingen mellan 

maskulinitet och makt. Deltagarna berör makt i olika sammanhang, där ett exempel på detta 

var könsmaktsordningen som ser ut så att manlighet och maskulinitet anses vara det normala 

och optimala. De pratade också skillnaden mellan män och kvinnor på arbetsplatsen, där män 

kunde komma undan med mer saker enbart för att de är män.  

 

Pease (2012:125) gör en undersökning kring skillnaderna på män och kvinnor och deras syn 

på makt, där han skriver att det finns en koppling mellan mäns känslor och deras sociala makt, 

och detta utforskas tillsammans med den emotionella investeringen, vilket är ojämn i 

könsrelationer. Deltagarna i denna undersökning är specifikt vita män från västvärlden men 

från olika samhällsklasser, vilket gör att de inte har samma tillgång till personlig eller 

samhällelig makt (Pease 2012:127).  

 

Pease (2012:130) tar upp att en orsak varför män inte vill visa upp sina känslor för andra eller 

mer specifikt inför kvinnor, är på grund av de inte vill förlora makten som de har över dem. 

Samtidigt berättar Pease (2012) att de väljer att inte visa sina känslor och istället förtränger 

dem är på grund av att de inte vill visa sig själva svaga inför andra. Denna bortträning av 

känslor kan även ses som ett förberedande inför höga chefsroller, där viktiga beslut behövs tas 

och där det ofta är väsentligt att inte bli påverkad av sina känslor. 

 

Männen i studien anser själva att de inte har kontakt med sina känslor - med andra ord en 

emotionell begräsning. De upplever även att de har färre erfarenheter av positiva känslor som 

kärlek och lycka, men även också färre negativa känslor som rädsla (Pease 2012:128). Vad 

Pease (2012:138) kommer fram till är att känslor spelar en stor roll i makt, och utövandet av 

det men samtidigt påverkar kön och individernas socialposition möjligheten till makt. Pease 

(2012) berättar att det är viktigt för män att vara medvetna om denna påverkan, för att då kan 

män bidra till ett mer jämställt samhälle och uppmuntra detta på ett effektivt sätt. 

 

Makt kan utforska möjliga relationer mellan arbetsförhållanden, karriärmöjligheter, hälsa och 

ohälsa. En undersökning som berör detta och där både kvinnor och män deltog i 
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undersökningen, där hälften av deltagarna är eller har varit långtidssjukskrivna (Källhammer 

2008:1–2). Efter intervjuerna var klara, där 23 män och 37 kvinnor deltog, blev materialet 

analyserat och kodning påbörjades. Kodningen var inspirerad av grundad teori som lägger stor 

vikt vid att gå in i undersökningen med ett öppet sinne (Källhammer 2008:11–12).  

 

Två modeller användes för att analysera studien, där den ena var krav-kontroll-stödmodellen 

för att analysera arbetsförhållanden, hälsa och ohälsa. Den andra modellen som användes var 

strukturmodellen för att se möjligheter, makt och antalsfördelning mellan könen (Källhammer 

2008:13). Undersökningen visar att det finns en ojämn könsfördelning bland de som är 

sjukskrivna och det finns en överrepresentation bland kvinnorna. Det fanns fortfarande en 

traditionell bild när det kommer till könen vilket ledde till att kvinnorna hade mer press på sig 

i jämförelse med männen. Kvinnorna kände att det behövde ta mycket ansvar både på 

arbetsplatsen, men också i hemmet (Källhammer 2008:21).   

 

Källhammar (2008:53) förklarar att manlighet anses normen i samhället och det kvinnliga 

avvikande. Utöver detta är det lättare för personer från samma kön att förstå sig på varandra, 

vilket innebär att minoriteten i branschen, i detta fall kvinnorna, får en mindre chans att 

representera sig själva. Männen berättade att de kände igen sig själva mer med andra män och 

där kan dem orientera sig bättre. Detta gör att männen kommer påverka varandra till att få 

ännu mer makt, samt att de redan är i en dominerande maktposition (Källhammer 2008:53). 

  

Avslutningsvis blir denna könsskillnad ett stort ämne i studien, och det diskuteras att 

kvinnorna som vill klättra upp kan underlätta för sig själva genom att skaffa kontaktpersoner 

som sitter högre upp i hierarkin. På grund av att männen oftast drar sig till varandra, leder 

detta dock till att det fortfarande finns svårigheter för kvinnorna och att männen fortfarande 

har kvar sin maktposition på grund av att de är en majoritet (Källhammer 2008:70).  

Förändring   

Samhället är i konstant förändring, och samhällsmedborgarna kan bidra till denna genom 

reflektion och diskussion. Förändring är är något som är väsentligt kring fenomenet 

maskulinitet, för det är många människor som önskar att det och påverkan av det såg 

annorlunda ut än vad den gör idag. Denna förändring innefattar hur synen på könsroller ser ut, 

samt hur diskussionen kring manlig ohälsa ser ut.  

 

Pascoe och Bridges (2014:246) har skrivit om ett begrepp inom fenomenet maskulinitet, som 

dem kallar för hybrid maskulinitet. Vad denna hybrida maskulinitet innebär är att den breddar 

horisonten på vad som räknas som maskulint. Detta kan inkludera män som är villiga att ta 

mer ansvar och vara en större del i sina barns liv, eller högt uppsatta män som är villiga att 

gråta öppet, då de är av åsikten att det inte ska vara något negativt (Bridges & Pascoe 

2014:248).  

 

Hybrid maskulinitet handlar om att blanda det tuffa med det mjuka och innefattar att män inte 

ska känna något krav på att bete sig på ett specifikt sätt enbart för att det är normen (Bridges 

& Pascoe 2014:248). Ett exempel som Bridges och Pascoe tar upp är Arnold Schwarzenegger 

i filmen ”Kindergarden Commando” där han spelar både en stor och tuff man, men visar 

samtidigt omtänksamma och empatiska drag (Bridges & Pascoe 2014:251).  

 

Hybrid maskulinitet är att problematisera och förstå sig på relationer kring normativ 

maskulinitet och homofobi, för i nutida historia har homofobi varit en del av maskuliniteten. 
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Detta visades i praktiken genom stigmat kring att vara och att män skämtade om det på ett 

nedsättande vis (Bridges & Pascoe 2014:254). Avslutningsvis anses det i denna artikel att 

hybrid maskulinitet är en kulturell process som har väldigt mycket potential för att bidra till 

en utveckling i samhället kring fenomenet maskulinitet, där det kan förändra makt och 

ojämnställhet mellan könen och utmana mansnormen (Bridges & Pascoe 2014:256).   

 

Ett koncept som tars upp gällande förändring kring maskulinitet berörs av Eliott (2014:240) 

Detta koncept hon tar upp är ”caring masculinitets”: män som vill kunna accepteras som män 

trots att de innehar mer positiva egenskaper som omtänksamhet och liknande. Detta innebär 

även att de gör ett motstånd mot mer maskulina drag som innefattas av mansnormen. Elliot 

(2014:244) skriver att män bör uppmuntras till att engagera sig mer i omtänksamma roller, 

istället för att göra det som anses vara mer traditionellt för män: att undvika att visa sig allt för 

känslomässigt engagerade. Detta anses vara nästa steg till en positiv förändring gällande 

synen på maskulinitet.  

 

På grund av att Eliott (2014:246) tar upp begreppet caring masculinitets innebär detta att man 

kan visa att det finns mer än ett sätt att se på femininitet och maskulinitet i relation till 

varandra. Det visar även att den hegemoniska maskulinitet som är dominerade och ideal enligt 

samhället är det få män som någonsin kommer nå upp till. Att perspektivet på könsrollerna 

öppnas upp, kan leda till att den nuvarande hegemoniska maskuliniteten tappar sin status som 

hegemonisk och en förbättring inom till exempels mäns hälsa - både psykisk och fysisk, 

längre livslängd för män samt bättre familjeförhållanden (Eliott 2014:247).  

 

Det diskuteras i artikeln kring att formatera om maskulinitet till att bli mer omtänksam vore 

någonting positivt, och att detta även skulle öka jämställdheten mellan kvinnor och män. 

Konceptet caring masculinitets behöver tas upp på grund av det anses vara mer manligt att 

inte känna några känslor och förtrycka dem, vilket bevisligen leder till negativa konsekvenser 

(Eliott 2014:252–253). Avslutningsvis kan en förändring av fenomenet inte tas för givet, utan 

är en gemensam process och kan bidra med bättre hälsa för alla och en öppnare syn kring vad 

som räknas som man. (Eliott 2014:256). 

 

Teoretisk & Begreppslig Referensram 

Vi har valt att använda oss av genusteori, feministisk teori och maskulinitetsteori då vi anser 

att dessa teorier är lämpliga att använda för att behandla fenomenet maskulinitet. Även om 

fenomenologi är en induktiv metod som utgår från empiri och inte teori (Szklarski, 2015:135) 

så anser vi det användbart att använda oss av teorier som är knutna till deltagarnas livsvärld 

för att i diskussionen kunna beskriva och diskutera fenomenet ur ett annat perspektiv än vårt 

eget. De delar av teorierna vi har valt behandlar fenomenet maskulinitet på ett liknande, men 

mer mångfacetterat, vis som våra deltagare gör och kan därför fungera som ett verktyg för att 

vidare beskriva deras livsvärld. I fenomenologin är det irrelevant att försöka applicera teorier 

och begrepp som inte har en direkt relevans för resultatet då deltagarnas livsvärld och 

essensen är den centrala fokusen i metoden (Szklarski 2015:142). Den teoretiska 

begreppsramen bestämdes och skapades utifrån resultatet, då att skriva den i förhand skulle 

riskera att vår förförståelse blev starkare och att vi i vår beskrivning av deltagarnas livsvärld 

skulle bli färgade av den. Vi anser även att läsaren skulle kunna bli vilseledd av att behandla 

den teoretiska och begreppsliga referensramen innan resultatet, och därför har vi även valt att 

placera detta avsnitt efter resultat-delen. 
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Genus enligt Butler 

Genus är en fortgående aktivitet som inte enbart utförs av individen utan av individen i 

samspel med andra människor (Butler 2006:23). Butler (2006:11) kallar detta att göra genus. 

Vilka genus som existerar och vad de innebär är dock något som skapas i större sammanhang, 

utanför individen (Butler 2006:23). Sociala normer dikterar vad som definierar en viss typ av 

genus, men då begreppen för olika typer av genus är socialt konstruerade samt en performativ 

akt som inte går att replikera exakt likadant två gånger, så finns det alltid en möjlighet för 

dem att förändras (Butler 2006:24). Då genus är något som görs, så är det även någonting som 

kan bli ogjort. Genus kan enligt Butler (2006:12) bli ogjort antingen genom att normativa 

perspektiv på genus och sexualitet blir ogjorda. 

Hur individen gör genus, enligt Butler 

Att vi socialiseras in i könsroller är en populär teori kring hur genus upprätthålls. Redan när 

ett barn börjar förstå vad som sker runtomkring det, så börjar det påverkas av den 

socialisationen runtomkring den in i ett existerande genus; en könsroll. Att följa normerna 

resulterar i positiva effekter för individen – ett erkännande och godkännande av omgivningen, 

medan ett avvikande resulterar i negativa effekter så som alienation och misstycke. Detta är 

ett lättförståeligt sätt att hantera genus, men det är även relevant att se fenomenet genus ur ett 

intersektionellt perspektiv samt se den ur ett individ-perspektiv (Connell 2003:103-104). 

Barn, och människor överlag, gör även aktivt genus. Att göra genus kan både vara ett nöje, ett 

motstånd och en svårighet. Att välja de genus-uttryck en identifierar sig med, kan vara något 

givande då det stärker ens identitet, men kan även vara något som behöver göras inför en 

ovillig, icke-accepterande omgivning och samhälle (Connell 2003:106). Trots att genus inte är 

något biologiskt, kopplas det ofta till kroppen och görs kroppsligt, med till exempel 

muskelbyggande, viktnedgång eller former av fysisk ohälsa för främst män då det finns en 

mansnorm som förhindrar män att be om hjälp på olika vis.  

Individen lär sig genus aktivt, inte passivt. Eftersom genus är en existerande struktur i 

samhället, så formar barn sina egna liv inom dessa praktiker som är femininitet och 

maskulinitet (Connell 2003:109). Att se på maskulinitet och femininitet som ett binärt 

fenomen, är för simpelt. Det finns ett antal olika maskuliniteter och femininiteter som 

individer gör (Connell 2003:118) Görandet och formandet av genus av en individ är därför 

inte svart eller vitt, vilket kan leda till en individs uttryck kan bli konflikterande enligt 

genusstrukturernas regelverk, om individen anammar olika delar av genusroller som enligt 

samhället inte är kompatibla. Effekten av detta kan bli en besvärande känsla av kluvenhet hos 

individen (2003:111). Olika instutioner påverkar, men avgör inte hur en individ gör genus. De 

dikterar däremot vad för konsekvenser ett visst beteende och uttryck utifrån genus får för 

konsekvenser (Connell 2003:107). 

Mansnormen enligt Hirdman 

Mycket av att vara man, är att inte vara kvinna (Hirdman 2004:48). Ett livslångt projekt för 

mannen, är att bevisa att han inte är kvinna och innehar de feminina egenskaper som kopplas 

till kvinnlighet (Hirdman 2004:53). Män i homosociala sammanhang förstärker bilden av vad 

en man är och vilka egenskaper han har – genom att till stor del omedvetet jämföra sig med 

varandra och bekräfta eller neka varandras beteende. Det är i homosociala sammanhang som 

mansnormen blir som allra synligast, och det är alltid med mansnormen i bakhuvudet när de 
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skapar sin maskulinitet (Hirdman 2004:57–59). 

 

 Historiskt sett finns det ett antal bevis på att mannen har varit det normativa av könen, och att 

manliga egenskaper alltid har värderats högre än kvinnliga. Mannen har även tillskrivits de 

egenskaper som kontextuellt ses som positiva för en människa i stort, och egenskaper som kan 

anses vara negativa för både män och kvinnor har tolkats till något positivt när det gäller 

mannen Hirdman (2004:57-59) beskriver detta genom att förklara att det som är gemensamt 

för män genom olika tidsepoker är att han är det normativa för hur en människa ska vara, 

medan hon antingen är något annat än en människa då mannen är människan, kvinnan är en 

sämre form av en man eller hon är motsatsen till en man.  

 

Enligt Hirdman (2004:189) så är en form av idealmannen idag sin kropp – atletisk och 

vältränad och med en stark sexuell drift och förmåga. En annan form är en man som genom 

sin, ofta teknologiska förmåga, men överlag sin intelligens, kan göra karriär. Vem av dessa 

män som har högst status och därför är normen, är mer av en klass- och kontextfråga. Inte helt 

otroligt, så är ofta en kombination av dessa egenskaper det mest eftertraktansvärda sättet att 

vara man på. Hirdman (2004:190) framhåller dock att mannen som kan göra karriär genom 

sin intelligens generellt framhävs av samhället som den optimala mannen, och att det nu finns 

en större dissonans i synen på maskulinitetsnormen än tidigare, då en mans socioekonomiska 

klass inte är mer avgörande nu än tidigare för om han kan uppfylla normen eller inte.  

 

Fyra kategorier av maskulinitet av Connell 

Connell (2015:111–113) förklarar att könsmaktsordningen, eller genusordningen, i väst 

kännetecknas av att kvinnor alltid underordnas männen, varför ett patriarkat finns. Det finns 

dock en maktordning även inom det manliga genuset. Maskulinitet interagerar med etnicitet, 

kulturell tillhörighet och socioekonomiska klasser. Det interagerar även med sexualitet och 

personliga egenskaper. 

Hegemonisk 

Den hegemoniska maskuliniteten innehas av den grupp av män som framgångsrikt kan hävda 

att de är legitimt maskulina - att de innehar den maskulinitet som stå över andra och är 

dominerande utifrån den kulturella dynamik i samhället som möjliggör detta. Den 

hegemoniska maskuliniteten ser inte likadan ut i alla samhällen, utan är kontextbunden och 

kan förändras. Denna typ av maskulinitet är den som i störst utsträckning är ”allmänt” 

accepterad och understödjs ofta av en kombination av kulturella ideal och kollektivt 

institutionell makt. Hegemonin är föränderlig när nya grupper utmanar villkoren för 

patriarkatet och vad som är accepterat inom det (Connell, 2015:114–115). 

Underordnad 

I västvärldssamhället existerar det en hegemonisk genusordning där heterosexuella män 

dominerar, och homosexuella män är underordnade. Denna genusordning upprätthålls genom 

olika typer av förtryck på kulturell och/eller religiös grund, och kan innebära uteslutning från 

olika former av sammanhang, diskriminering och olika former av våld kopplat till 

stigmatisering i mindre eller större utsträckning. Den homosexuella maskuliniteten ses ofta 

icke-legitim då den kopplas till egenskaper som går emot den hegemoniska maskuliniteten, 
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inte sällan grundat på feminint kodade egenskaper. Även heterosexuella män kan påverkas av 

detta om de innehar dessa egenskaper (Connell, 2015:116). 

Delaktighet 

Få män lever upp till eller fullt ut praktiserar det mönster av handlingar som är den 

hegemoniska maskuliniteten. Däremot så har de alla flesta män fördelar i relation till kvinnor 

på grund av den existerande patriarkaliska utdelningen. Delaktigheten kan beskrivas så som 

att större grupper av män deltar i någon form av sammanhang som är kopplat till den 

hegemoniska maskuliniteten och utifrån detta har en relation till den byggd på denna 

delaktighet. Exempel på detta är samhällsliv, äktenskap och faderskap – dessa roller och 

sammanhang innebär ofta kompromisser med kvinnor men är ändå en delaktighet i 

hegemonin (Connell, 2015:117). 

Marginalisering 

För att förstå och behandla maskulinitet är det relevant att använda sig av ett intersektionellt 

perspektiv, som innefattar genusordningen som skapas utifrån socioekonomisk klass, etnicitet, 

kultur och tro. Utifrån dessa premisser sker det marginalisering av individernas maskulinitet.  

För att exemplifiera detta så går det att presentera en svart, framgångsrik atlet, som i ett 

samhälle där vitt privilegium existerar kan uppfylla den hegemoniska maskuliniteten genom 

att prestera inom sport vilket ofta ingår som en eftertraktad egenskap, som existerar i 

västvärlden. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att svarta män i andra sammanhang 

strukturellt inte är marginaliserade (Connell, 2015:118–119). 

 

Diskussion 

 
I denna del vi kommer att diskutera delarna i uppsatsen: Syfte & Frågeställning, Metod, 

Tidigare forskning, Teoretiskt & begreppsligt ramverk och Bidrag till forskningsfältet & 

Förslag till vidare forskning i relation till vårt Resultat och deltagarnas livsvärld. Vi kommer 

att starta med Syfte & Frågeställning. 

 

Resultat i relation till Syfte & Frågeställning 

 

Vår första frågeställning, innan vi hade dragit igång studien var: hur upplever män att 

patriarkatet påverkar dem och deras maskulinitet i dagens samhälle? men under intervjuerna 

diskuterade varken vi eller deltagarna aktivt patriarkatet som struktur, även om deras 

upplevelser existerar inom patriarkatet. Då varken vi eller deltagarna talade om patriarkatet som 

struktur i någon större utsträckning, ansåg vi när vi hade vårt resultat att vi behövde ändra om 

vår frågeställning då vårt resultat inte svarade på vår ursprungliga frågeställning. Vår nya 

frågeställning som vi kommer att använda oss av i vår uppsats är: Hur upplever män 

maskulinitet i dagens samhälle? 

 

Vi anser att denna frågeställning blir besvarade genom vårt resultat, då själva frågeställningen 
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är mer öppen och stämmer överens med både vår metods fokus på individens upplevelser samt 

resultatet som beskriver ett flertal delar av våra deltagares upplevelser av maskulinitet. Vi anser 

att vårt syfte, att få större förståelse för och bidra till kunskapen om mäns upplevelser av 

maskulinitet, har uppfyllts. Vi har beskrivit vad maskulinitet är för dem och hur de påverkar 

dem och andra, samt hur de ser på mansnormen och hur de önskar att maskulinitet borde se ut. 

Vi har beskrivit fenomenet genom deltagarnas upplevelser och bidragit med ett informativt och 

intressant resultat. 

 

Resultat i relation till tidigare forskning 

 

I denna del av diskussionen kommer vi gå igenom likheter mellan men också olikheter i 

resultatet och tidigare forskning. Vi kommer att följa de teman vi har i resultatet för att 

underlätta förståelsen i diskussionen. Det första temat som kommer att diskuteras är 

deltagarnas uppväxt och normer för män. 

 

Det första mötet med maskuliniteten 

 

En koppling som finns mellan Berg (2007) i tidigare forskning och vårt resultat, är vilka 

handlingar som anses vara manliga. I detta fall handlar det om att spela den tuffa rollen i 

sociala sammanhang, och detta gjordes för att inte visa sig själv feminin, eller homosexuell. 

Vad som spelar roll i att vara man är inte enbart vad han är utan också vad han inte är. I Bergs 

(2007) tidigare forskning berättar en av deltagarna att männen kan hålla upp en fasad inför 

andra män för att just inte visa sig feminin eller homosexuell. Detta är på grund av att de är 

osäkra i sitt beteende och sina känslor, och då är det lättare att spela med, än att simma mot 

strömmen. Att män bygger upp en fasad eller spelar en roll för att inte sticka ut berörs också i 

resultatet. Även i resultatet beskrivs det att det finns just en normativ machobild av mannen, 

och att homosexualitet var något som användes som ett skällsord. 

 

En sak som inte kommer upp inom tidigare forskning, men som dyker upp i vårt resultat är 

förebilder eller anti-förebilder. Dessa var personer män såg upp till och eftersträvade att vara 

som, eller personer som agerar på ett sådant sätt att männen ville undvika att bli som dem. 

Artiklar eller studier som berörde maskulinitets-skapandet under uppväxten var svåra att hitta 

i sökandet efter tidigare forskning, vilket är synd då det kunde ha varit ett intressant bidrag till 

denna uppsats. Vi lyckades dock få fram mäns upplevelser av maskulinitet i relation till 

manliga förebilder genom våra intervjuer. Dessa förebilder besatt för våra deltagare 

eftersträvansvärda egenskaper som att bemöta andra människor på ett respektfullt sätt, eller 

vara genuint snälla personer. De anti-förebilder som beskrivs i vårt resultat hade de 

egenskaper som våra deltagare inte ville inneha. Dessa egenskaper sammanfaller med den 

mansnorm som de beskriver existerar i samhället – den starke, tuffe och känslokalle mannen. 

 

Dölj dina känslor 

 

En viktig del av maskulinitet som dyker upp både i tidigare forskning och i resultatet, är 

känslor och mäns relation till dem. Något som Holmes (2015) och våra deltagare beskriver, är 

att män inte har verktygen att diskutera känslor och hantera dem på ett produktivt sätt. 
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Känslorna uttrycks istället genom ilska och frustration eller på det vis som beskrivs i Clearys 

(2012) studie – att männen inte tog upp sina problem utan istället valde att trycka bort dem 

och ignorera sina känslor. Detta är något som även dyker upp i vårt resultat där männen 

diskuterar andra saker med sina manliga vänner än just specifikt känslor, eller skämtar om 

dem. I Clearys (2012) studie kommer tas detta beteende också upp, då männen i studien inte 

har möjlighet att diskutera sina känslor, eftersom att i den miljö de befann sig i uppstod det 

aldrig en möjlighet att diskutera sitt mående som man. 

 

Cleary (2012) beskriver också att de män som hade möjlighet att diskutera sitt mående hade 

en bättre möjlighet till en ökad hälsa, vilket innebär att det är viktigt att ge män dessa verktyg 

för att förhindra lidande. Det var framförallt de män som inte eftersträvade den hegemoniska 

maskuliniteten i Clearys (2012) studie som hade bättre möjligheter när det kom till att hantera 

sina känslor, eftersom de befann sig i öppnare sammanhang där de fick prata hur sitt mående. 

Detta beskrivs också i vårt resultat, där männen som deltog inte uppskattade den mansnorm 

som existerar och vad den innebär, det vill säga att vara stor, stark och känslokall. Majoriteten 

av våra deltagare ville inte identifiera sig med denna form av maskulinitet.  

 

Att som man diskutera sina känslor naturligt och frekvent med andra män beskrivs vara en 

svårighet både i tidigare forskning och resultat. Det finns dock en skillnad som vi kunde se 

mellan tidigare forskning och vårt resultat - vilka män kände sig mer öppna att diskutera med. 

I vårt resultat vänder sig männen ofta till kvinnorna som finns i deras liv, alltså vänner eller 

flickvänner, för att prata om känslor och andra tyngre ämnen. De beskriver att med kvinnorna 

så finns det en mer accepterande och öppen attityd angående att diskutera känslor och 

mående. I tidigare forskning förklarar däremot Adam White, Eric Anderson och Stefan 

Robinsson (2017) i sin studie att männen oftare gick till varandra för att prata om sina känslor. 

Orsaken bakom detta var att männen ansåg att deras flickvänner var dömande om männen 

öppnade upp sig inför dem, på grund av förväntningar utifrån normerna kring hur en man och 

en pojkvän skulle vara. Istället för att prata med sina flickvänner om sitt mående spelade de en 

roll av en mer mansnormativ pojkvän och låtsades som att allting var frid och fröjd. Att en 

man inte ska visa känslor och på så sätt visa sig svag, var dock en gemensam upplevelse för 

män beskriven både i studien av Apaeso-Varano, Barker & Hinton (2017) och i vårt resultat. 

 

Mansnormen 

 

En sak som berördes i intervjuerna med deltagarna och i tidigare forskning när det gällde 

mansnormen var att som man ska en inte be om hjälp, och detta var något som Apaeso-

Varano, Barker och Hinton (2017) berättade även i sin studie. En man inte ska visa sig svag, 

vilket bland annat innebär att inte be om hjälp, trots att han skulle kunna behöva det. En 

aspekt som Apaseo-Varano, Barker och Hintons (2017) berör i sin studie som inte tydligt 

uttalat kommer upp av i våra deltagares upplevelser, är att det även kan anses svagt av en man 

att inte be om hjälp. Orsaken till detta i studiens resultat var att en man ska vara stark genom 

att klara sig själv, förutom när det gäller att ta livet av sig – då är det bättre att be om hjälp, för 

att ta livet av sig är en av de svagaste handlingarna en man kan göra.  

 

En annan poäng som hittades i tidigare forskning och i deltagarnas upplevelser fast på olika 

sätt är maktskillnaden mellan könen. Pease (2012) tar upp i sin studie att en orsak till varför 
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män väljer att inte visa känslor inför andra är för att inte förlora den makt de har genom att 

följa mansnormen och då behålla sin makt över kvinnor. Könsskillnaden dök även upp i vårt 

resultat, bland annat i form av att män anses vara det normativa könet i samhället. En av 

deltagarna exemplifierade detta genom att prata om löneskillnader mellan och olika 

förutsättningar på arbetsplatsen för män och kvinnor. Makt i form av att vara man beskrevs 

även i Källhamners (2008) som beskriver att männen förstärker mansnormen och därmed sin 

makt när de umgås med endast män i sociala sammanhang.  

 

Den dominerande mansnormen berörs i studien av Holmes (2015), där männen diskuterar om 

att som man visa känslor ansågs feminint eller inte. De reflekterade över om deras handlingar 

gick emot den hegemoniska maskuliniteten. Denna reflektion beskrevs även i vårt resultat, där 

deltagarna reflekterade över om deras nuvarande eller tidigare normativt omanliga beteenden 

faktiskt gjorde att de blev mindre maskulina eller inte. 

 

En samhällelig reflektion 

 

I både tidigare forskning och vårt resultat, diskuteras reflektion kring maskulinitet. Pascoe och 

Tristan (2014) beskriver något som kallas för hybrid maskulinitet – att göra en blandning av 

det hårda som finns i manlighet, och det mjuka som ofta kopplas till femininitet. Detta är 

något som benämns av våra deltagare också: för dem är att vara maskulin inte oförenligt med 

att som man vara snäll och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Att vara man behöver 

och ska inte enbart innebära att en har de egenskaper som sammanfaller med mansnormens 

egenskaper, utan en bör kunna vara man på flera olika sätt, inte bara ett. Deltagarna i vårt 

resultat framhåller att män ska få vara mjuka om de vill, hårda om de vill och att det inte ska 

finnas krav och förväntan på en individ utifrån att han är just man. Pascoe och Tristan (2014) 

beskriver samma åsikt med sitt begrepp hybrid maskulinitet.  

 

Elliot (2016) tar i sin studie upp ett liknande koncept, som kallar ”caring” maskulinitet. Detta 

begrepp beskriver liknande Pascoe och Tristans (2014) hybrida maskulinitet en annan form 

maskulinitet än den hårda, känslokalla formen som är existerande idag. Det som skiljer 

”caring” maskulinet från hybrid maskulinitet är att den sistnämnda handlar om att ge större 

utrymme till fler maskuliniteter, medan ”caring” maskulinitet syftar till att omforma den 

normativa maskuliniteten till att bli av mer omtänksam art. I vårt resultat beskriver även våra 

deltagare en önskan om en förändring i samhällets syn på maskulinitet. De önskar liknande 

slutsatsen i ovannämnda studier ett normaliserande av att män är öppna med och visar sina 

känslor. Det ska inte vara något konstigt för män att gråta öppet eller krama sina manliga 

kompisar, istället för att ge varandra ett slag på axeln. 

 

Resultat i relation till teoretisk och begreppsliga referensram 

Det går att se ett antal likheter i de teorier vi har valt och det resultat som vi har fått fram av 

våra deltagares upplevelser. Med den teoretiska referensramen som stöd kommer vi i detta 

avsnitt förklara deltagarnas upplevelser och fenomenet maskulinitet och diskutera hur detta 

kan ses ur ett teoretiskt perspektiv. Denna del i diskussionen kommer att vara organiserad 

efter våra överteman i resultatet. 
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Det första mötet med maskuliniteten 

Likt Hirdman förklarar, så upplever våra deltagare att den atletiska och muskulösa mannen 

ses som en norm i dagens samhälle. Detta går även att se ur Connells perspektiv angående att 

genus görs genom kroppen – i detta fall träning. Hirdmans teori om att maskulinitet görs i 

homosociala sammanhang förstärks även här i ett sportsammanhang: en av våra deltagare 

förklarar att alla hans vänner hade en gemensam norm för vad som är en manlig sport. Redan 

i barndomen skapade alltså deltagaren och hans vänner maskulinitet i en homosocial kontext – 

något som även exemplifierades av en annan deltagare. Han förklarade att de likt Connells 

resonemang kring socialisering – att det existerar och påverkar, men inte avgör hur individen 

väljer att göra genus, gjorde deltagaren genus genom att vara en pojke som gjorde ”flickiga” 

saker. Pojken gjorde alltså detta aktivt, men påverkades ändå av socialisationen runtomkring 

honom på det vis att han trots glädjen han fick av att göra det han själv ville, som nu råkade 

gå utanför vad genusstrukturen tillåter för en pojk, upplevde han en svårighet i att vara 

avvikande – att gå utanför den könsroll som han hade blivit tilldelad och förväntades följa. 

Detta skapade alltså en kluvenhet hos individen, som Connell förklarar är en vanlig effekt i 

genus-görandet. 

 

Att deltagaren ens förklarar att han umgicks med flickorna tyder på att umgänget redan i tidig 

ålder var homosocialt. Detta kan enligt Connell ses som ett görande av genus som allra 

troligast är påverkat av de homosociala normer som rimligen har funnits i de sammanhang 

som deltagarna har rört sig i under sin barndom. Den normativt negativa syn som 

omgivningen hade på att vara, eller ”verka” homosexuell som beskrivs ha förekommit i 

uppväxten för deltagarna i vårt resultat, går att koppla till Connells syn på underordnad 

maskulinitet. Underordnad maskulinitet i västvärlden enligt Connell är just att vara 

homosexuell, då den hegemoniska maskuliniteten endast innefattar heterosexualitet. 

Deltagaren framhäver att vara, eller ”verka” homosexuell, var något som han som pojke ville 

undvika i allra högsta grad, då den negativa responsen som omgivningen gav på ett sådant 

faktum eller misstanke, uppenbarligen resulterade i stigmatisering eller liknande 

konsekvenser som han inte hade kraft att tackla. 

 

Att genus är ett görande tas upp både av Butler och Connell, och förstärks återigen i resultatet 

när deltagarna beskriver sina förebilder och anti-förebilder. Genom att identifiera personliga 

egenskaper som män i deras omgivning hade under uppväxten och även i vuxenlivet, så 

plockar de ihop en egen maskulinitet med de egenskaper som de vill ha, och undviker de som 

de inte önskar ska vara en del av deras identitet. När en av våra deltagare förklarar att hans 

förebilder inte var ”så maskulina”, så refererar han direkt till att han tar avstånd från att 

identifiera sig med den hegemoniska maskuliniteten. Vårt resultat beskriver att socialisation 

har en viss del i formandet av sin egen maskulinitet, men visar även tydligt att genus är en 

form av val – trots att några av deltagarna uttrycker att de upplevde att deras pappor inte var 

män på det vis som deltagarna själva önskade att de skulle vara, så var inte socialisationen så  

avgörande att de inte kunde se att det fanns andra sätt att vara man på, och själva välja en 

annan väg. 

Dölj dina känslor 

I det andra temat i resultatet, så beskrivs en stor del av att vara hegemoniskt maskulin – att 

inte visa känslor och att inte be om hjälp. Detta exemplifieras av Connell i att en man kan 

påverkas så pass negativt av normen kring att inte söka hjälp i form av sjukvård, att det får 
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negativt fysiska konsekvenser. Även om vårt resultat visar på att männen både upplever att de 

och andra män har ett rikt känsloliv, och de vill vara accepterande och tillåtande i sin egen 

attityd kring att män ska få uttrycka känslor, så är det något som stoppar dem. Troligtvis är det 

idealbilden, den hegemoniska maskuliniteten, och de negativa, antingen självupplevda 

konsekvenserna eller de konsekvenser som det föreställs att ett avvikande från den 

hegemoniska maskuliniteten skulle få, som stoppar dem. Att män eller pojkar inte visar 

känslor, eller gråter, är en norm som de allra flesta i vårt samhälle har upplevt. Det är svårt att 

avgöra varifrån denna norm kommer eller när den började, men alla har hört uttrycket ”pojkar 

gråter inte” och alla verkar någonstans bli påverkade av denna norm. Det är möjligt att 

Hirdmans teori om att en essentiell del av att vara man, är att inte vara kvinna, spelar en roll i 

varför män har åtminstone någon nivå av stigma när det gäller att visa känslor. Om 

känslohantering skulle kopplas till att vara ett feminint drag, vilket det ofta görs, så skulle 

män undvika att visa känslor som en medvetet eller omedveten taktik för att undvika att verka 

kvinnlig. Denna taktik resulterar i att mannen kommer närmare mansnormen och på så vis 

närmare en acceptans av samhället i stort.  

I vårt resultat så beskriver flera av våra deltagare att de upplever det lättare att diskutera 

känslor med närstående kvinnor, än män. Detta skulle kunna ses som att det sammanfaller 

med Hirdmans teori om att i homosociala sammanhang så stärks mansnormen - män blir mer 

män. För en man som däremot umgås med främst kvinnor, så finns det utrymme för att inte 

”behöva” sträva efter mansnormen på samma vis. Kvinnor är uppenbarligen inte de som 

främst eldar på mansnormen. En annan del i vårt resultat föreslår nämligen att kvinnor 

påverkas negativt av att män inte har verktyg till att uttrycka sina känslor – om vi ponerar att 

så är fallet; varför skulle då kvinnorna vilja öka oförmågan hos män att möta dem på ett 

emotionellt plan? En annan intressant aspekt i resultatet är att en av våra deltagare beskriver 

att han och hans manliga vänner, inte bekräftar varandra lika verbalt och lika ofta som han 

uppfattar att kvinnor gör. Han antyder att bekräfta varandra på det vis som kvinnor gör, är 

onaturligt och onödigt, och han trivs med att inte själv göra detta. Kopplat till teorin, så går 

det att spekulera kring varför han anser den kvinnliga vänskapens bekräftande som något 

negativt – är det så att han påverkats av mansnormen enligt Hirdman, till att tycka att det 

manliga beteendet är mer fördelaktigt än det kvinnliga? Är det att han göra sin maskulinitet 

genom att inte anamma ”kvinnliga” egenskaper? Är det bara en personlig preferens för 

individen angående vänskapliga interaktioner? Alla alternativ är möjliga, men hans 

homosociala vänskapssammanhang gör ganska säkert något med hans egen uppfattning av 

genus. 

 

För att vidare diskutera manlig vänskap, så är det uppenbart att skapandet av maskulinum, om 

än inte alltid en hegemonisk maskulinitet, frodas i dessa homosociala sammanhang. Vårt 

resultat visar på detta genom att en av våra deltagare förklarar att maskuliniteten begränsar 

hur han får umgås med sina vänner. Normen för hur manlig vänskap får se ut, och hur 

maskuliniteten får göras inom den, orsakar en dissonans och känsla av obekvämhet hos våra 

deltagare. De uttrycker att de egentligen vill göra genus på ett icke-normativt vis, men att 

mansnormen försvårar detta för dem. Detta exemplifieras både genom att det i resultatet 

beskrivs att känslor bland män skämtas bort på grund av obekvämhet, eller att de helt undviks 

att pratas om. Hirdman förklarar även att det finns en större variation av maskuliniteter nu än 

tidigare, vilket kanske är anledningen till att en av våra deltagare beskriver att han söker sig 

till män som är mjukare och har mer typiskt ”kvinnliga” egenskaper – detta tyder någonstans 

på att det finns utrymme för även sådana maskuliniteter i viss utsträckning. Anledningen till 

att dessa maskuliniteter finns, att det finns fler möjliga alternativa maskuliniteter tillgängliga, 
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skulle kunna bero på globaliseringens påverkan – att vi nu kan uppleva en större variation, 

och på så vis friare göra genus som vi önskar.  

Mansnormen 

Mansnormen enligt Hirdman, eller den hegemoniska maskuliniteten enligt Connell, beskrivs 

av våra deltagare som en man som både är atletisk, stor, muskulös, sexuell, högpresterande i 

allt och en mästare på att hålla huvudet kallt – att inte låta känslorna ta över. Då den 

hegemoniska maskuliniteten är kontextbunden, så förstår vi att denna syn på hegemonisk 

maskulinitet nödvändigtvis inte är allmän för vårt samhälle – däremot var denna beskrivning 

faktiskt gemensam hos alla våra deltagare. Liksom Hirdman förklarar, att det idag finns två 

delar av den normativt lyckade mannen: den atletiska, muskulösa och sexuella mannen – den 

kroppsliga mannen, och den intelligenta karriärsmannen, mannen i form av sitt sinne, så 

täcker även vårt resultat samma egenskaper hos mansnormen. Uppfattningen om mansnormen 

som beskrivs i vårt resultat, är att den varken är något eftersträvansvärt eller något som ens 

går att uppfylla. Här uttrycker deltagarna en svårighet kring att göra genus på grund av de 

höga krav som ställs. Det går även att se att som Connell säger, så dikterar inte instutioner hur 

en individ kan göra genus, men troligtvis så påverkas männen så pass mycket av vad 

instutionella organ genom media presenterar vara mansnormen, att de uppenbarligen känner 

ett obehag i större eller mindre utsträckning inför de negativa konsekvenser de kan möta vid 

ett avvikande från denna. I vårt resultat, uttrycker en av våra deltagare att han är frustrerad 

över att ingen förändring av mansnormen har skett under hans livstid. Trots att både Butler 

och Connell förklarar att genus och hegemonisk maskulinitet är föränderlig och kontextuell, 

är det uppenbarligen något som inte nödvändigtvis kan förändras snabbt. 

 

En intressant aspekt att ta upp, är att ett flertal av våra deltagare uttrycker att de använder 

homosociala sammanhang för att som Butler säger, ogöra genus. I homososociala 

sammanhang som består främst av deras manliga vänner, så ogör de könen genom att aktivt 

göra genus maskulinitet på ett icke-normativt sätt. Genus görs även av vissa deltagare som ett 

ställningstagande, ett motstånd, symboliskt på ett sätt som går emot normen. Deltagarna är 

både medvetna om att de går emot normen, och medvetna om de konsekvenser ett avvikande 

kan få, så som utanförskap eller antaganden om övriga delar av mannens identitet. En 

deltagare uttrycker tydligt vad ett avvikande från mansnormen fick honom att känna. Enligt 

Connell, så innehas den underordnade maskuliniteten av den sexuella mannen och kopplas till 

stereotypt kvinnliga egenskaper. Enligt Hirdman, handlar att vara man om att inte vara 

kvinna. Deltagaren uttrycker tydligt att han ifrågasatte sin sexualitet och oroade sig över vem 

han var som man, samt att andra skulle ifrågasätta hans maskulinitet och sexualitet utifrån 

hans egenskaper. Han kopplade de egenskaper som han hade som ansågs kvinnliga till 

homosexualitet, då det var det som uttrycktes i den kontext han växte upp i – homosexuellt är 

lika med kvinnligt. En hegemonisk man kan därför inte vara homosexuell, eftersom en man 

inte kan ha kvinnliga egenskaper. De kvinnliga egenskaperna, är som Hirdman beskriver, på 

ett eller annat sätt alltid underordnade mannens i det patriarkala samhället. 

En samhällelig reflektion 

Liksom Connell förklarar, så är genus en form av identitetsskapande, vilket även deltagarna i 

vårt resultat beskriver. I resultatet beskrivs det, att genom att jämföra sig med mansnormen 

vilket Hirdman hävdar att män alltid gör när de skapar sin maskulinitet, så reflekterade även 

en av vår deltagare över mansnormen, och insåg att han inte kände igen sig särskilt mycket. 

Detta beskrivs ha skett i grundskolan, vilket är en form av instutioner. Även om Connell 
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hävdar att det är ett alltför simpelt sätt att se på genus endast genom socialisationsprocessen, 

som till stor del påverkas av instutioner, så beskriver deltagarna i vårt resultat att de påverkas 

av institutionella ”regler” för genus. Ett flertal av våra deltagare beskriver att deras reflektion 

kring sin roll som pojke eller man startade i skolåren, och skolan är av egen erfarenhet en 

kontext där det ofta förekommer en uppdelning mellan flickor och pojkar. Skolan som 

institution förstärker detta på ett antal olika sätt, exempelvis könsuppdelade idrottsaktiviteter i 

unga år. En annan deltagare uppger att han började reflektera över genus och maskulinitet när 

han fick två döttrar och började handla kläder åt dem – och upptäckte att andra instutioner så 

som modebranschen och normer kring uttryck genom kläder påverkar även här individers 

möjlighet till att skapa genus som de önskar. Att vara en pappa är för övrigt enligt Connell att 

vara i den delaktiga maskuliniteten – den som ofta kompromissar med kvinnor, vilket kan 

vara en del i ett faderskap. Genom att deltagaren kanske behövde kompromissa sin egen 

manlighet genom att försöka sätta sig in i hur hans döttrar ville skapa och hade möjlighet till 

att skapa sina genus, så är det kanske inte så underligt att just detta ledde till en reflektion om 

genus överlag. 

 

I vårt resultat kommer det även fram att de flesta deltagarna har en delaktig maskulinitet – de 

beskriver både att det skapar sin maskulinitet mansnormativt på ett omedvetet sätt, och att de 

till viss del trivs med delar av den hegemoniska maskuliniteten. Ingen av våra deltagare 

beskriver att de håller med om att den hegemoniska maskuliniteten är något att sträva efter, 

vilket kanske inte är så underligt med tanke på att ett av våra kriterier för att delta i denna 

studie var att som deltagare självupplevt ha en medvetenhet om maskulinitet och patriarkatet. 

De män som är medvetna om det, samt vill lägga tid på att delta i vår undersökning, är allra 

troligast negativa till den. Vårt resultat visar att våra deltagare önskar en förändring av synen 

på maskulinitet och könsnormer överlag. De är liksom Butler och Connell av åsikten att genus 

görs och därför kan ogöras, eller förändras. De har ett hopp om att den hegemoniska 

maskuliniteten som regerar nu, inom kort inte längre kommer vara hegemonisk. En deltagare 

påpekar att många män är negativa till förändring, då han är av uppfattningen att män känner 

att de kommer förlora något på förändringen. Då hela vårt teori-avsnitt stödjer att mannen är 

normen som människa, så går det att göra ett antagande att det män är rädda att förlora, är sin 

makt över kvinnorna. Genom att tillåta sig att ha ”kvinnliga” egenskaper, eller att jämlikheten 

och öppenheten ökar så att mannen inte längre är normen, är de rädda att halka ner i den 

rådande könsordningen. Könsordningen borde dock ur våra deltagares perspektiv inte ens 

finnas. Våra deltagare förklarar att de önskar större utrymme att skapa genus på ett 

individuellt vis, vilket sammanfaller med Connells mer intersektionella och individuella syn 

på genus-skapandet.  

 

Sammanfattning 

Våra valda teorier beskriver att genus är en samhällsstruktur som individerna kan skapa sina 

individuella genus inom. Strukturen är till stor del binär, uppdelat mellan femininitet och 

maskulinitet. Detta sammanfaller med vår essens i fenomenet – att maskulinitet är en 

begränsning. Genom att denna binära struktur finns, så påverkas männen till att behöva 

anpassa sitt genus-skapande i relation till förutbestämda regler, vilket styr hur de har 

möjlighet att vara män.  

 

Resultat i relation till metod 

I denna del kommer det att diskuteras hur metoden kan kopplas till resultatet. 
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Vårt syfte var att fånga upp hur män ser på maskulinitet och upplever det i sin vardag, för att 

sedan bidra med ökad kunskap om ämnet till samhället. Ett problem kan inte lösas om det inte 

syns., och ett problem beskrivs samhällets syn på maskuliniteten i vårt resultat definitivt vara. 

Fenomenologi var ett lämpligt alternativ för detta syfte då det beskriver ett specifikt fenomen 

på ett genuint vis genom deltagarnas upplevelser. Det skulle kunna ha fungerat att besvara 

frågeställningen och uppfylla syftet med en annan metod, men det är möjligt att resultatet 

skulle kunna ha sett annorlunda ut. Det är dock mycket möjligt att detta resultat ändå skulle 

bidra till syftet. Då vår bakgrund till att studera detta fenomen innefattar att belysa påverkan 

av mansnormen på män, så leder det till att bli ett ganska centrerat fenomen som också är 

sociologiskt anknutet genom att studera individers upplevelser som vi ändå är medvetna allra 

troligast kommer påverkas av samhälleliga strukturer. Fenomenologi var därför ändå ett 

lämpligt val, eftersom vi för att studera fenomenet ville att deltagarna var medvetna om det, 

och detta tillåter fenomenologi att göra. Om fenomenet inte ingår i deltagarens livsvärld, 

kommer det inte explicit visa sig i transkriptionerna och då vi främst ska beskriva deltagarnas 

upplevelser, så är det lämpligt att deltagarna faktiskt diskuterar det vi undersöker. 

 

En aspekt av syftet i relation till resultatet som är relevant att ta upp, är att deltagarna har varit 

vita, svenska män av socioekonomisk medelklass. Deras upplevelser beskriver alltså inte en 

bred variation av män, utan härstammar från en homogen urvalsgrupp angående etnicitet, 

klass och nationalitet. På grund av vår urvalsprocess med kriterierna och att vi gjorde inlägg 

på våra personliga sociala medie-konton, så är det inte underligt att över hälften av de som vi 

intervjuade även hade läst sociologi, som självklart påverkar resultatet. Fenomenologiskt är 

detta inte ett problem, då fenomenologi och kvalitativ metod i stort inte söker att generalisera 

ett resultat för en större grupp i samhället. Däremot är det viktigt för oss som undersökare att 

nämna för läsarna att detta resultat endast representerar en essens i en viss grupp män 

upplevelser av fenomenet. Om vi hade haft en annan urvalsprocess är det mycket möjligt att 

resultatet och essensen hade sett annorlunda sett ut. 

 

Intervjuerna var semistrukturerade med öppna frågor, vilket syftade till att deltagarna inom 

fenomenets ramar skulle kunna få så stor möjlighet som möjligt att bestämma riktningen inom 

intervjun, för att enligt den fenomenologiska metoden få fram och beskriva deras upplevelser. 

Som tidigare nämnt, så var deltagarna i studien medvetna om patriarkatet på grund av våra 

kriterier för deltagande. Detta gjorde att en majoritet av dem även var intresserade av och 

insatta i sociologiska teorier i stort som självklart påverkade vårt resultat och hur de beskrev 

sina upplevelser. För övrigt angående intervju- och datainsamlingsprocessen, så ansåg vi att 

det räckte med åtta deltagare istället för tio som är det rekommenderade antalet för en 

kvalitativ C-uppsats. Anledningen till detta var att vi med stöd av vår handledare kunde 

bedöma att vi efter åtta intervjuer hade fått tillräckligt med meningsbärande enheter och 

invariationer angående fenomenet för att kunna beskriva det på ett rättvist sätt. De intervjuer 

som vi utförde var både djupgående och öppna, och var alltså tillräckliga för att vi skulle anse 

att åtta intervjuer räckte. 

 

Om vi skulle ha gjort intervju-utförandet på ett annat vis, så skulle vi för att beskriva 

fenomenet istället ha använt oss av en helt ostrukturerad intervju och istället haft mer av ett 

samtal om fenomenet tillsammans med deltagaren. Detta hade säkerligen också gett ett 

intressant resultat, men det kunde även ha lett till att vår fokus hamnade utanför fenomenet 

och att vi därför inte skulle beskriva själva fenomenet. Därför valde vi att använda oss av en 

semi-strukturerad intervju för att säkra att vi både riktade intervjun till att fokusera på 

fenomenet men även lämna så mycket utrymme som möjligt för deltagaren att beskriva sina 

personliga upplevelser. 
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Angående de etiska forskningsprinciperna så strävade vi efter att följa dem så gott som vi 

kunde. Det vi anser kan ha varit en etisk risk, är anonymiteten hos våra deltagare. Vissa av 

våra intervjuer genomfördes på allmänna platser – så som caféer. Ett fåtal deltagare var även 

bekanta till oss undersökare, eller rör sig i sammanhang som vi rör oss i. Även om chansen att 

deltagarnas identitet känns igen av någon annan som känner till dem genom vår text eller att 

någon känner igen dem under en intervju på en allmän plats och sedan läser vår text är liten, 

så existerar den. 

Resultat som bidrag till forskningsfältet & förslag på fortsatt forskning 

 

Den essens som vi fann i fenomenet är begränsning – maskulinitet som en begränsning. 

Deltagarna i vår studie beskriver att de vill göra maskulinitet som genus på sitt vis, men att 

begränsningarna kring hur maskulinitet får göras förhindrar dem att göra detta fullt ut och 

skapar en känsla av att inte bli accepterad för den de är. Denna upplevelse går att koppla till 

psykisk ohälsa hos män, då deltagarna berättar om negativa konsekvenser till följd av 

begränsningen. Precis som en av anledningarna till att vi blev intresserade av att studera vårt 

valda fenomen, så är dåligt mående hos män något som även berörs i vårt resultat.  

 

Vi anser att vår studie bidrar till en ökad kunskap om mäns upplevelser av maskulinitet i 

dagens samhälle. Genom att beskriva hur män påverkas av mansnormen, fick vi fram att 

åtminstone alla våra deltagare, är negativa till den existerande hegemoniska maskuliniteten. 

Enligt detta resultat, så upplever vi en koppling mellan mansnormen samt homosocialitet och 

psykisk ohälsa hos män. Mäns bortträning av sina känslor och de effekter de kan få, så som 

våldsamhet och en oförståelse för andras känslor, både för dem själva och människor av andra 

könsidentiteter, är direkt skadliga. För att minska dessa negativa effekter som maskulinitetens 

begränsning har för hela vårt samhälle, så anser vi att det behövs vidare forskning kring detta 

ämne. 

 

Mer specifikt, så vill vi föreslå vidare forskning om pojkar och mäns medvetenhet om genus 

och maskulinitetsnormer. Genom att forska mer om medvetenheten och hitta sätt att öka den, 

så kan det bli ett bidrag till en utformning av metoder för att förändra de skadliga 

mansnormerna. Att på något vis belysa och informera om fenomenet maskulinitet, gärna i 

tidig ålder, kan vara en väg för maskuliniteten att förändras. Då mäns psykiska ohälsa upplevs 

både av oss och av våra deltagare i resultatet just nu vara ett ”hett” ämne att diskutera, så 

anser vi att detta är ett tillfälle att forska vidare om och ta det från en trendig diskussion till att 

manifestera det som det samhällsproblem som det egentligen är. 
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Bilagor 
 

Missivbrev del 1 

Intervjudeltagare till studie om maskulinitet sökes!  

Hej! Jag och min kompis Evelina går sista terminen på Beteendevetenskapliga Programmet på 

MDH och håller på att skriva vår C-uppsats. Vi söker just nu deltagare till intervjuer! Det vi 

har valt att studera är mäns upplevelser av maskulinitet inom patriarkatet. Du kommer som 

deltagare självklart vara anonym, och de kriterier vi har är att du är över 18 år. Vi har 

möjlighet att ta oss till orter i närheten av Västerås för intervju, men kan även intervjua via Skype 

eller liknande.  

Om du känner dig intresserad eller vet någon annan som skulle vara intresserad så hör gärna 

av dig till mig via Messenger eller maila till efn15003@student.mdh.se. 

 

Tack på förhand! Evelina & Adam 

 

Missivbrev del 2 

Tack återigen för att du vill delta i vår studie!  

Vi vill med denna text komplettera den information som vi tidigare har förmedlat om vår 

studie, samt presentera de etiska principer vi kommer tillämpa. Vår uppsats är av 

fenomenologisk art, och ämnar till att undersöka mäns upplevelser av maskulinitet inom 

patriarkatet. Vi kommer att intervjua ca 10 deltagare där intervjuerna beräknas ta runt 30–60 

minuter, men du som deltagare avgör självklart när du känner dig färdig med intervjun. 

Deltagandet i sig är som sagt anonymt och vi kommer att följa de forskningsetiska principerna 

som Vetenskapsrådet har utvecklat, och som beskrivs kort nedan:  

 

Informationskravet – att förklara för deltagarna vad deltagandet innebär.  

 

Samtyckeskravet – inhämta konkret samtycke från deltagarna. 

 

Konfidentialitetskravet – försäkra att deltagarnas identiteter förblir anonyma.  

 

Nyttjandekravet – att ej överlåta personuppgifter eller insamlat material till tredje part utan 

deltagarens godkännande.  

 

Vi kommer ta med denna text utskriven till din intervju om du skulle vilja läsa det igen, och 

du kan självklart komma med frågor om studien eller ditt deltagande när som helst.  

Mvh Evelina Fritzsson & Adam Hallin. 

 

 

 



42 

 

Intervjuguide 

 

Inledning 

• Berätta lite om dig själv? Sysselsättning? Ålder? Etc. 

Maskulinitet 

• Vad är maskulinitet för dig? 

• Känner du ett tvång att följa visa normer som man? 

• Tycker du att normerna har ändrats på senare år? I så fall hur? 

• Kan någon anses vara omanlig? Hur/Varför inte? 

Identitet 

• Hur ser du på sexualitet kopplat till maskulinitet? 

Uppväxt/Omgivning 

• Hur har bilden av maskulinitet sett ut runtomkring dig under din uppväxt och har detta 

påverkat dig? I så fall hur? 

• Hur ser maskuliniteten ut i din omgivning idag? 

• Har du någonsin haft en manlig förebild som du ser upp till? Vem? 

Reflektion 

• Hur anser du att media porträtterar män idag? 

• Händer det ofta att du reflekterar vad manlighet är? 

• Hur kom det att du började reflektera runt det? 
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