


SAMMANFATTNING

Att som man ha svårt att prata om känslor kan vara en konsekvens av en rådande manskultur 
som bland annat innebär att en man inte ska gråta eller vara för mjuk. Dock vågar allt fler män
idag vara öppna om känslor och vågar stå emot den kulturen. Kända män har den fördelen att 
de når ut till vanliga människor och på så sätt kan influera samhällets syn på manskulturen. 
Denna studie handlar om nya typer av manligheten vilket studeras utifrån ett 
socialkontruktionistiskt perspektiv. Inom socialkonstruktionismen betraktas kön som sociala 
konstruktioner. Genom diskurspsykologiska analysbegrepp såsom tolkningsrepertoar och 
subjektsposition samt Judith Butlers begrepp subversivitet undersöks hur tre kända män 
framställer en ny typ av manlighet i sina tv-program. Resultatet visar hur männen använder 
repertoarer som den emotionella, visuella och den altruistiska och kan tillskrivas och inta 
subjektspositioner såsom spexaren, den empatiska och den kramgoa. Männen visar således 
upp en alternativ ”mjuk” man för tv-tittaren och gestaltar en ny form av manlighet, där 
feminina egenskaper hos männen kommer till uttryck, både språkligt och visuellt. 
Genusbegreppet subversivitet synliggör hur männen gör vissa motstånd mot traditionella 
könsnormer. Resultatet kan därför ses som ett alternativ till machokulturen då den synliggör 
för den nya manligheten.  

Nyckelord: kritisk diskurspsykologi, tolkningsrepertoarer, subjektspositioner, tv-program, 
manliga programledare, nya manligheten, subversivitet



INNEHÅLL

1 Inledning.....................................................................................................................5

1.1 Syfte och frågeställning........................................................................................6

2 Tidigare forskning.......................................................................................................6

2.1 Mansideal i reality-tv...........................................................................................6

2.2 Nya manligheter..................................................................................................7

2.3 Män i vården.......................................................................................................8

2.4 Machokulturen....................................................................................................9

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning & denna studies potentiella bidrag................10

3 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter............................................................10

3.1 Socialkonstruktionism........................................................................................10

3.2 Diskursanalys....................................................................................................11

3.3 Kritisk diskurspsykologi.....................................................................................12

3.4 Tolkningsrepertoar............................................................................................13

3.5 Subjektspositioner..............................................................................................13

3.6 Judith Butler – Subversivitet...............................................................................14

4 Empiriskt material och tillvägagångssätt....................................................................15

4.1 Datainsamling och datamaterial..........................................................................15

4.2 Urval................................................................................................................17

4.3 Kodning och analys...........................................................................................17

4.4 Etiska ställningstagande.....................................................................................18

4.5 Reflexivitet........................................................................................................18

5 Resultat.....................................................................................................................19

5.1 Programmens kontext.........................................................................................19

5.2 Den emotionella repertoaren..............................................................................20

5.3 Den visuella repertoaren....................................................................................23

5.4 Den altruistiska repertoaren...............................................................................26

5.5 Spexaren...........................................................................................................28

5.6 Drömmaren......................................................................................................29

5.7 Den empatiska...................................................................................................29

5.8 Den osjälviska...................................................................................................30

5.9 Den kramgoa....................................................................................................30

3



5.10 Sammanfattning av resultatet..............................................................................31

6 Avslutande diskussion................................................................................................31

6.1 Resultat med återkoppling till syfte och frågeställning...........................................32

6.2 Resultat med återkoppling till tidigare forskning...................................................32

6.3 Resultat med återkoppling till teori och metod......................................................34

6.4 Självkritisk reflektion och förslag på framtida forskning.........................................35

7 Referenslista..............................................................................................................36

4



1 Inledning

”En stereotypisk man ska kunna ta en smäll, veta och kunna allt och vara självständig.” 

Det säger den aktuella och unga skådespelaren och artisten Hampus Nessvold i TV4:s 
program Malou efter 10. Hampus pratar om att han tidigare svek alla känsliga sidor av sig 
själv och var osann mot sig själv för att vara som en riktig ”man”. Han är aktuell i 
scenshowen ”Ta det som en man” med Mia Skäringer som regissör där de båda vill vrida och 
vända på mansidealet och på det sättet vill lyfta fram en ny typ av manlighet, som är aktuellt 
efter #metoo (2018-11-29) 

Den ideella föreningen och hemsidan underkevlaret.se (2016) arbetar mot machokultur samt 
förebyggande för killars psykiska hälsa. De beskriver machokulturen som en samling normer 
av hur killar ska vara. Normer som att inte gråta, att killar bör vara självständiga och kaxiga, 
attraherade av det motsatta könet och att det är ”okej” för killar att använda våld och 
aggression för att uttrycka känslor är exempel på machokulturen. Den mjuka mannen, eller 
den ”nya manligheten” kan tänkas ses som ett alternativ till machokulturen. 

Machokulturen är ett högst aktuellt och omdebatterat fenomen. Machokulturen kostar liv 
skriver Carlsson & Carlsson, socialdemokrater, i Borås tidning. De menar att när kvinnor 
söker hjälp för psykiska problem upplevs det inte som något konstigt men att under senaste 
tiden har röster höjts om att vi måste lyfta fram killar och mäns psykiska mående. Män i 
åldrarna 15-45 år utgör 70% av dem som väljer att avsluta sitt liv i Sverige på grund av att de 
inte vågar berätta och därför lider i det tysta (Borås tidning, 20/5-2018). Psykisk ohälsa bland 
män är ett fenomen som kan tolkas som en konsekvens av machokulturen. Skribenten Kim 
Nordlund i DN skriver om sin frustration över samhällets syn på mannen och kvinnan. Män 
ska bete sig som ”gorillor” då de ska vara som våra förfäder och inget har förändrats sen dess.
Han menar att männen själva behöver ändra syn på samhället för att en ändring ska ske. 

Tendenser till nya manligheten kan genom samhällsdebatten ses som ett aktuellt fenomen 
eftersom att allt fler män, som till exempel Hampus Nessvold, vågar prata känslor. Hos 
framförallt kända män inom olika medieformer har vi kommit i kontakt med en ny typ av 
manlighet. En ny manlighet som kan komma att utvecklas framåt i en riktning som pekar på 
att män vågar visa en annan sida av sig själva, som att visa känslor och vara ödmjuka.

Fanny Ambjörnsson definierar i sin bok I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland 
gymnasietjejer (2008) normativ femininitet utifrån ett historiskt perspektiv som måttfullhet, 
kontroll, försiktighet, omhändertagande, empati och inlevelseförmåga. Hon menar att man på 
en historisk väg kan fastställa en koppling mellan normativ femininitet och känslor. 
Framförallt definieras kvinnan utifrån sin möjlighet att presentera vissa typer av 
känsloyttringar och undvika andra (2008:63). 

Vad som framställer den svenska nya ”mjuka” mannen och hur denna sort av män konstruerar
sig själva till skillnad från till exempel machokulturen är något den här studien vill ta fasta på.
Vi lever i ett modernt samhälle där nya manligheter skådas och det är något som utvecklas 
med tiden. Det går att anta att många män idag visar en mjuk sida och att det därför finns 
intresse att ställa denna fråga. Mjuk är i den här studien, enligt mig, traditionellt omanliga 
egenskaper och attribut. Att vara ”mjuk” kan exempelvis i denna studie definieras i 
egenskaperna av att vara snäll, varm och bry sig om andra i ens omgivning. 
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Det är intressant att lyfta fram den nya manligheten då det behövs mera forskning i ämnet om 
män generellt och att den ”nya” mannen kan tyckas provocera på sina håll. Det behöver lyftas 
fram då mjuka och feminina kvinnor sällan är något som det reflekteras över på samma sätt 
eftersom att det är en norm, till skillnad från den mjuka mannen, som kan ses som mer 
kontroversiell. 

Intresset av studien har väckts för att studera framställningen av nya manligheten, i det här 
fallet hos tre svenska kända män. Dessa tre kända män visar ett ansikte utåt och kan på det 
sättet influera andra män och samhället då de kan visa upp en annan sida som skiljer sig från 
machokulturen. Att lyfta fram svenska kända män kan vara ett sätt att synliggöra nya 
mansideal i samhället. 

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att undersöka konstruktionen av nya manligheten och hur den framställs
i media med diskursanalys som teoretisk och metodologisk utgångspunkt. Utifrån 
diskurspsykologiska analytiska begrepp och Judith Butlers begrepp subversivitet avser 
studien synliggöra hur den nya ”mjuka” mannen framställs i mediet-tv genom tre exempel: 
Ernst Kirchsteiger, Anders Bagge och Hampus Nessvold. Frågeställningen är:

 Hur framställs nya manligheten hos tre kända, manliga programledare i tv-program?

2 Tidigare forskning

I följande avsnitt redogörs det för tidigare forskning, presenterat utifrån teman som mansideal 
i reality-tv, nya manligheter, män i vården samt machokulturen. Jag har sökt på databaser som
Sociological abstracts och MDH:s egna databas, Primo. Sökorden är masculinity, males, 
productions, television, new men och non-hegemonic. I sökningarna togs det i beaktning att få
fram framställningen av maskuliniteter i tv då det är en del av frågeställningen. Det var tunt 
med forskning på området och därav fick jag gå utanför tv-program. Det som har hittats om 
maskuliniteter har tematiserats. Temana har rört sig inom olika kontexter. En sammanfattning 
kommer att göras i slutet samt en reflektion över hur studien kan gynna forskningsfältet.

2.1 Mansideal i reality-tv 

I det första temat finns det några studier som rör konstruktionen av manlighet i olika tv-
program. Bryson, Davis & Rogers (2014) undersöker konstruktioner av maskulinitet och 
heterosexualitet i reality, ”gör om mig”-tv- program. ”Gör om mig”-program menar 
författarna är viktiga för presentationen av ett förtryckande och bidragande med orealistiska 
bilder av kvinnor, men att flera av ”gör om mig” deltagarna faktiskt är män. Vilken inverkan 
dessa shower har för könskulturer är något som författarna vill ta reda på (2014:258). De har 
transkriberat och kodat fem episoder av varje från fem mest välkända ”gör om mig” program, 
till exempel Extreme makeover och Tim Gunns guide till stil (2014:263). I resultatet har 
författarna kommit fram till att omgjorda män och kvinnor behandlas på olika sätt. Kvinnorna
lärde sig att ändringar som till exempel plastikoperationer, shopping och attitydsjusteringar 
kan tillåta dem att inta ett mer objektifierat, mer sexualiserat och ett mer framgångsrikt själv. I
kontrast till det så visade det sig att de manliga deltagarna förstod fördelarna av lyx, som 
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exempelvis fina bilar, och hur det kan användas som ett belägg för social status. Författarna 
argumenterar vidare att ”gör om mig” programmen hjälper de manliga tävlande förse sig med 
något som kallas ”manskapshandlingar”(2014:269). När de manliga deltagarna gjordes om 
hade de möjlighet att inta manskapshandlingar, vilket är de beteenden som är organiserade 
kring att hävda privilegier, skapa hänsynsfullhet och motstå utnyttjande för att säkerställa 
deras medlemskap i den dominanta könsgruppen. Denna typ av tv-program visar sig därför 
utfärda begränsade bilder av att göra kön (2014:265-269).

I en annan forskningsstudie undersöktes kopplingen mellan hantering, maskulinitet, hierarki 
och våld, och hur maskulinitet och hierarki är något som utövas genom våld, i en 
restaurangmiljö i det amerikanska tv-programmet Hells kitchen med Gordon Ramsey som 
programledare. Denna empiriska studie använder empirisk data i form av femton episoder av 
det amerikanska realityprogrammet Hells Kitchen (Nilsson, 2013:661). Kön visar sig i 
resultatet ha en viktig funktion i restaurangen som en sorterande mekanism för att beskriva 
idealkaraktären av en gourmetkock enligt Gordon Ramseys standard. Kön har därmed inte 
primärt en funktion i hur man pratar om män och kvinnor. Kockens mål är att utvecklas, i det 
som Ramsey kallar för ”manlighet” i programmet. Det kan ses som de traditionella manliga 
karaktärsdragen som att vara orädd, ha mod, tåla smärta samt ha förmågan att kunna pressa 
sig i vissa situationer, som i detta fall är restaurangen (2013:661). Viktiga teman i Hells 
kitchen har varit mikroprocessor av hierarki, skapande av kön i restaurangen och det konkreta 
utövandet av hegemonisk maskulinitet. Det visar sig att våldsamma handlingar har en 
belönande funktion i programmet, både i upprätthållandet av maskulinitet och som ledarstil 
och det upplevs därför som helt legitimerat av alla inom restaurangens hierarki så länge som 
det utövas neråt (2013:660).

2.2 Nya manligheter

Johansson och Nyström (2013) vill i sin artikel undersöka den nya mannen i svensk politik 
som representationen av Fredrik Reinfeldt, Thomas Bodström och Jimmy Åkesson. Syftet 
med deras artikel är att undersöka och jämföra konstruktionen av den nya mannen i svensk 
medierapportering om tre svenska elitpolitiker, som tillhör olika partier med olika ideologiska
övertygelser. Syftet är att presentera de tolkningar av hur de genusnormer som finns i sådana 
konstruktioner kan påverka trovärdigheten som politiker (2013:58). Författarna använder sig 
av en diskursanalytisk texttolkningsansats som appliceras på det empiriska materialet. Studien
omfattar medierapporteringar i Dagens Nyheter (2013:63). Utgångspunkten har varit 
teoretiska perspektiv från det tvärvetenskapliga  genusforskningsfältet ”kritiska studier i män 
(och maskuliniteter)” och framväxten av den ”nye mannen”(2013:57). Fyra teman används i 
resultatet som inom forskningsfältet ”kritiska studier om män” anses vara karaktäristiska 
attribut för den nye mannen. De är attribut som flexibilitet, jämställdhetsorientering, lyhördhet
och empati (2013:59). Resultatet kom fram till att flexibilitet är den mest framträdande nya-
mannen-markören i det empiriska materialet. I konstruktionen av den nya mannen kan den 
förstås som ett inslag i en manlighetshybrid som kommer fram när manlighet också 
konstrueras utifrån traditionellt kvinnligt kodade egenskaper som är laddade med positiva 
associationer (2013:72). För en politiker som positioneras i den nya diskursen om den nya 
mannen är det viktigt att förstås som jämställdhetsorienterad, då det stärker trovärdigheten, 
men man bör även förstå konsekvenserna av att vara alltför jämställdshetsorienterad då det 
kan påverka trovärdigheten negativt (2013:73). Även lyhördhet kom fram i DN:s 
representation, som kan förstås som en variant på temat en hybridmanlighet. Lyhördhet 
framställdes som positivt då det ansågs komma till uttryck till skillnad från om de de inte 
gjorde det. Empati var också något som framkom, men som var minst återkommande i 
materialet (2013:72). Fredrik Reinfeldt passar bäst in i diskursen om den nye mannen då han i
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dagens nyheter representeras som någon som talar ”på rätt sätt” om jämställdhet och samtidigt
är lyhörd och flexibel på ”rätt sätt”(2013:74).

I en annan studie, inom temat nya manligheter undersöks och visas det hur män över sociala 
identiteter närmar sig olika köns framträdande genom att använda klänning för att göra 
hybrida maskuliniteter, enligt förhållandet mellan deras personliga och professionella sociala 
identiteter och aktiviteter (Barry, 2018:640). Studien är baserad på ”garderobs” intervjuer 
med 35 män i Toronto, Canada. Dessa intervjuer kombinerades med livsberättelser och sak-
intervjuer för att utforska hur kläder förverkligar identiteten. Intervjuerna höll till i 
deltagarnas hem och speciellt där de hade sina kläder hängandes, för att på så sätt fråga om 
deras historia av att bära klänning och om deras kläder och accessoarer i deras garderober 
(2018:644). Studien fann tre olika sätt som männen gör maskulinitet och femininitet genom 
att bära klänning, i den utsträckning de identifierade sig med hegemonisk manlighetsideal, 
lika väl som graden av hur dessa ideal formar deras kontexter. Män som bar klänning som 
samtidigt inte ville kännas vid att de framställdes som feminina hör till de mest privilegierade 
sociala klasserna och vill inte överge deras status genom att de samtidigt agerar på ett 
maskulint sätt. I kontrast till de män fanns en annan grupp som obemärkt bar klänningar som 
fick fördelar eftersom de först och främst arbetade i miljöer som kunde förknippas med status 
och där måttliga uttryck av mäns femininet kunde värderas som ett tecken på kreativitet och 
självständighet. Den sista gruppen är män som ”festar” i feminina klänningar, hör till de 
identiteter och ingår i de kontexter med mindre social makt, men de var ändå vissa situationer 
där de också avmarkerade deras kroppar för att mildra konsekvenserna av ytterligare 
diskriminering. Resultaten visar hur män skiftar deras hybrida maskulina gestaltningar av 
handlingar när de går igenom personliga och professionella situationer (2018:658).

Den sista artikeln i temat undersöker flera frågor angående hur män som är veganer uttrycker 
sin manlighet. Hur svarar männen på att framställas som feminina samt om de skapar 
strategier för att räta upp sig själva med dominanta ideal av maskulinitet eller om de aktivt 
strider emot den dominerande uppfattningen av hegemonisk manlighet (Greenebaum och 
Dexter, 2018:637). Studien har använt sig av sociala nätverk som Facebook och vuxna män 
som själv identifierar sig som veganer, vilka rekryterades för intervjuer. Tjugo intervjuer 
genomfördes med olika män (2018:640). Resultatet i studien visade på att männen avisade 
många av normerna av traditionell maskulinitet och förespråkade principer som är associerade
med femininitet. På samma gång hävdade samma män att veganism är det ultimata uttrycket 
av maskulinitet eftersom att det kräver mod, självkontroll och beslut att känna och uttrycka 
medlidande och empati för djuren. Alla som intervjuades trotsade idén om att man behöver 
äta kött för att vara stark och hälsosam. De ”slår hål på” protein-myten genom att insistera att 
deras vegandiet gjorde de starka och gav de mer energi som maximerade deras uthållighet. 
Slutligen, avvisade männen sexistiska attityder som förminskade kvinnors engagemang till 
aktivism och djurs rättigheter. Samtidigt förstärkte de könsstereotyper och könshierarkier 
genom att betona den viktiga roll männen har haft i  legitimeringen av veganrörelsen. Män 
som är veganer exemplifierar hybrida maskuliniteter genom att expandera och förändra den 
traditionella definitionen av maskulinitet, ändå gör de inte den ändringen fundamentalt 
(2018:645). 

2.3 Män i vården

Den här studien är avsedd att undersöka de framväxande och känslobaserade processer som 
karaktäriserar mäns emotionella arbetskraft, alltså de strategier som män använder för att 
hantera deras egna och patienternas känslor på jobbet. Förståelsen för hur män hanterar att 
framgångsrikt utföra ett kvinnodominerade yrke är beroende av utbildning och bibehållandet 
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av män i vården, likväl som belysande av förhållandet mellan maskulinitet och känslor 
(Cottingham, 2015:75-76). Författaren har använt sig av två  former av djupdata; som är 
deltagarnas ljuddagböcker och intervjuer. Ljuddagböcker av män samlades in som en del i ett 
större projekt av manliga sjuksköterskor på ett större sjukhus i mellanvästern, USA. 
Djupintervjuerna hade totalt fyrtio deltagare i studien (2015:82-83). I resultatet kom fem 
tydliga känslohanteringsstrategier fram hos de manliga sjuksköterskorna, kategoriserade i 
termer av självhantering, eller interpersonlig, och patienternas hanterbarhet. De fem 
strategierna var att återdefiniera sjuksköterskerollen, distanserande, avstå situationskontroll, 
självhantering som patienthantering och till sist utbildning som patienthantering (2015:84). 

2.4 Machokulturen

Den här avhandlingen vill studera tonårspojkars uppfattningar och upplevelser kring hälsa, 
emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status. Studien består av tre delstudier som är 
en kvalitativ, en kvantitativ och en mixed metodstudie. Individuella intervjuer har gjorts med 
33 unga pojkar i åldern 16-17 år. Data samlades även in genom postenkät där 750 ungdomar 
deltog, som även kombinerades med intervjuer med ungdomar i åldern 17-18 år. I mixed 
metod-studien användes en kombination av statistiska analyser och tematisk nätverksanalys. 
Resultatet visar bland annat på att pojkarna uppfattade hälsa som holistisk, men när det 
handlade om att hantera svåra känslor fanns det tendenser till att separera kroppen från sinnet.
Könsnormativ maskulinitet bestod av två motsatta maskulinitetsorienteringar, en mot tuffhet 
och den andra mot känslighet som var påverkade av kontextbundna gruppnormer och krav. 
Icke-könsnormativ var en inriktning som betonade uppriktighet vilket personligt värderades 
hos pojkarna, som att känslor kunde visas mer oberoende av kamratgruppens normer. 
Resultaten i studien visar generellt på att olika maskuliniteter och känslouttryck hör ihop och 
att känslohantering är avgörande för välbefinnandet. Studien visar att den unga, manliga 
hälsan till stor del upplevs genom känslor och relationer mellan individer och deras 
sammanhang som är starkt genuskodade. Det stöder teorier om hälsa som en social 
konstruktion av sammankopplade processer. Att må bra i kropp och sinne visar ett tecken på 
hälsa och ha tillgång till tillitsfulla relationer. Att ha självkänsla, tillgång till förtroendefulla 
relationer och våga stå emot maskulinitetsnormer utan att tappa status bidrar positivt till 
hälsan (Randell, 2016:179). 

En annan studie syftar till att beskriva hur den amerikanska söderns ”rebeller” uppstår genom 
ett identitetsarbete, gjorda av marginaliserade män som strävar efter att uttrycka sitt 
fasthållande av hegemoniska maskulina ideal (Eastman, 2012:192). 27 amerikanska rockband 
från amerikanska södern tog del i den här studien. Forskaren till studien kompletterade med 
en kvalitativ etnografisk innehållsanalys av rockbandens låttexter och av deras hemsidor, som 
till exempel Myspace, med traditionella etnografiska metoder. Det inkluderade även 
intervjuer med musikerna och även deltagande observationer utifrån deras konserter. I 
låttexterna analyserades till exempel representationer av manlighet, även från männens 
scenuppträdande och hemsidorna för att fånga hur musikerna konstruerar en idealisk identitet 
från den amerikanska ”södern” (2012:193). Resultatet visar att de rebelliska männen markerar
deras hegemoniska maskulina ”oberoende” genom att avvisa de förpliktelser som det innebär 
att vara studenter, arbetare, makar och pappor. ”Rebellerna” berättigar även symboliskt deras 
maskulina själv genom att protestera mot de i positioner av högt uppsatta personer, som till 
exempel chefer och politiker. Utöver det tar rebellerna sig rätten till makten att utnyttja 
kvinnors jobb och kroppar. De rättfärdigar sina maskulina själv genom att använda typiskt 
manliga handlingar, till exempel som att dricka alkohol, ta droger och slåss. Det berättigas 
också som en protest mot medelklassens konventioner (2012:212).
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2.5 Sammanfattning av tidigare forskning & denna studies potentiella bidrag

Den tidigare forskningen om maskuliniteter har tematiserats utifrån följande: mansideal i 
reality-tv, nya manligheter, män i vården och machokulturen. Samtliga studier belyser 
maskulinitet på olika sätt, vilket är viktigt för att sätta in föreliggande studie i ett 
forskningssammanhang. Generellt har maskuliniteter varit det största fokuset i sökningen. 
Inom ramen för det första temat redovisades hur män beter sig i tv-program, i detta fall, i 
konstruerad reality-tv och vad som är det manliga idealet att framhäva där. Manliga drag som 
att vara hård och tuff är något som tenderar att värderas högt och vissa ”manliga” beteenden 
anses vara ”det rätta” för att uppnå status. Inom det andra temat redovisas forskning kring hur 
nya uttryck av att framhäva sin manlighet, är något som är väldigt aktuellt. Det har visat sig 
att manliga politiker i Sverige uttrycker sig i mer feminint, enligt vad som är normen, genom 
att till exempel vara lyhörda. Nya livsstilar har kommit till uttryck bland männen i samma 
tema. Det gemensamma för alla tre studier var att fenomenet hybrida maskuliniteter togs upp, 
en form av en mixad manlighet. Även om de var politiker eller veganer visar de en ny form av
manlighet. I det näst sista temat redovisas forskning om mäns sätt att hantera sina egna 
känslor och patienter i rollen som sjuksköterska. Det sista temat visar tonårspojkar och män i 
en ”manskultur” och hur de hanterar sin identitet och känslor i den. 

Sammanfattningsvis, utifrån tidigare forskning kan således denna studies forskningsfokus och
bidrag ringas in. Denna studie kan gynna forskningsfältet genom synliggörandet av hur tre 
utvalda svenska kända män framställs i tv-program. Det är män som kan uppfattas som mjuka
och feminina till sitt sätt. Istället för att undersöka på hur ”macho” män är i tv-program så 
undersöks de mer feminina, mjuka egenskaperna hos dessa män vilket kan leda till att visa hur
machokulturen tagit en ny vändning.

3 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter

Här nedan redogörs först för socialkontruktionismen, vilket är studiens teoretiska och 
metodologiska utgångspunkt. Därefter redogörs det för diskursanalysens grundantagande för 
att gå vidare till Edleys kritiska diskurspsykologi som är studiens teoretiska och 
metodologiska ansats. Här redogörs även analysbegreppen, tolkningsrepertoarer och 
subjektspositioner för att besvara syfte och frågeställning. Judith Butlers begrepp 
subversivitet tillämpas för att få en genusvinkel i analysen. Diskursanalysens olika ansatser 
vilar på en socialkonstruktionistisk grund där den sociala världen konstrueras socialt, vilket 
menas med att vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer. 
(Jorgensen och Phillips, 2000:12) vilket gör att diskursanalys med en diskurspsykologisk 
ansats gör sig användbar.

3.1 Socialkonstruktionism

Diskurspsykologi utgår från socialkonstruktionism eftersom att de delar det anti-
essentialistiska synsättet på människan, då de förnekar att språket är en representation av inre 
mentala tillstånd eller kognitioner som attityder, känslor och minnen. Det särskilda 
forskningsområdet för diskurspsykologi är att studera människor i sin användning av språket i
deras vardagliga interaktioner och deras ”diskurser” med varandra. Det är hur de skickligt 
sätter sina språkliga färdigheter i användandet och byggandet av specifika forum av händelser,
arenor som kan ha kraftfulla konsekvenser för de interagerande själva. Genom språket kan 
deltagarna positionera sig inom sitt samspel (Burr, 2003:16-17). Språket är inte enbart ett sätt 
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för oss att uttrycka oss på. När människor pratar med varandra konstruerar de världen. Vårt 
användande av språket kan därför betraktas som en slags handling och för vissa 
socialkontruktionister är det den handlingen som är av huvudintresse då språket inte enbart är 
en passiv bärare av tankar och känslor utan även har en riktig inverkan som bör tas i 
beaktning (Burr, 2003:8).  

Socialkonstruktionismen står i motsats till essentialismen av den traditionella psykologin, ofta
på grund av att essentialism fångar in människor i olika personligheter och identiteter som är 
begränsade för dem. Inom socialkontruktionismen finns det istället ingen objektiv inre fakta. 
All kunskap av att se på världen sker från många olika perspektiv som beror på att människor 
har olika intressen. Därför avsäger sig socialkonstruktionister att vår verklighet är en direkt 
varseblivning av verkligheten (Burr, 2003:6). Socialkonstruktionister menar att vi bör ta 
ställning mot vårat sätt att ta vår värld och oss själva för givet. Våra observationer av vår 
värld säger traditionellt att det finns två kategorier av människor i den, män och kvinnor. 
Socialkonstruktionister ifrågasätter om kategorierna, män och kvinnor, är de mest naturligt 
förekommande olika typerna av människor. Inom socialkontruktionismen menar man att män 
och kvinnor såklart skiljer sig åt, som till exempel genom våra könsorgan, men att vi blir 
medvetna om gråheten av sådana kategorier när vi tittar på utövandet som könskorrigeringar 
och den kringliggande debatten om att klassificera människor som uppenbart, alltså man eller 
kvinna. Socialkontruktionismen medger att vi alla är likvärdiga och på ett absurt sätt skulle 
kunna dela upp människor som långa och korta lika gärna som män och kvinnor (Burr, 
2003:2-3). I denna studies kontext kan man dela upp män utifrån hur de kategoriseras och 
därmed framställer sin typ av manlighet . 

Människor anses använda språket för att ge uttryck till saker som redan existerar i sig själva 
eller i världen, men de är i sig själva essentiellt självständiga. Språket är en handling. 
Socialkonstruktionister menar att våra erfarenheter av världen, och kanske speciellt enligt 
våra egna inre tillstånd, inte är särskiljande och de är omöjliga att förstå utan ramverket av 
språket som ger det struktur och mening. Språket är strukturerat på ett sätt som avgör hur 
erfarenheter och medvetande är strukturerade (Burr, 2003: 47-48). Genom att benämna 
egenskaper som manliga skapar vi en social konstruktion. Det är något som förstärker 
strukturer i vårt samhälle. Den här studien tar fasta på att se på männen på ett annat sätt. 

3.2 Diskursanalys

Jörgensen och Phillips menar att diskursanalys inte är en enda ansats utan innefattar många 
olika tvärvetenskapliga ansatser som går att tillämpa och undersöka på många olika sociala 
områden. Begreppet diskurs kan beskrivas på många olika sätt men beskrivs här som ”ett 
bestämt sätt att tala om och förstå världen”(2000:7). De olika ansatserna i diskursanalys vilar
på en socialkonstruktionistisk grund där den sociala världen konstrueras socialt och där inget 
är förutbestämt (Jörgensen och Phillips, 2000:12). Diskursanalys är inte enbart en metod, utan
teori och metod är sammanlänkande med varandra. Diskursanalys beskrivs ofta som en 
paketlösning. Det är viktigt att acceptera de grundläggande epistelologiska och ontologiska 
premisserna i diskursanalys. Premisserna är vilken roll språket har i den sociala 
konstruktionen av världen, teoretiska modeller och metodologiska riktlinjer för hur man tar 
sig an ett forskningsområde och särskilda tekniker för språkanalys (Jörgensen och Phillips, 
2000:10). Diskursanalytiker studerar användandet av språk för att upptäcka hur det varierar 
och relaterar till denna variation i olika sociala situationer och miljöer. De tittar nära på 
språkets användande och dessutom de mönster som uppstår i språkanvändningen. Språket kan
ses som när människor försöker att lära sig ett nytt språk. Det börjar först med några enstaka 
begrepp, ord och uttryck som sedan går att kommunicera med, som bildar en helhet. Språk 
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kan användas för att överföra mening från en person till en annan, såvida båda känner till 
språkets element. Mening är överförbar genom språket likt telefonsignaler i en ledning. 
Språket är inget statiskt utan det förändras konstant. Eftersom att elementen ändras, är språket
som används, aldrig det samma (Wetherell, 2001:6-7). 

Diskursanalysen vilar på grunder som att ingen neutral sanning är möjlig inom social 
forskning eftersom att det involverar studier av andra människor som alla bär på sina egna 
ställningstaganden. Vilka uppskattningar av ett socialt fenomen eller situation är något som 
oundvikligt reflekterar forskarens delvisa förståelse och hens special intressen. Det finns 
därför ingen möjlig, ”enda” sanning eftersom att verkligheten varken är ”den enda” eller 
regelbunden, därav finns det flera olika sanningar. Det handlar om ontologi, som handlar om 
naturen av världen själv. Enligt diskursanalys är kunskapen relativ och utgår från forskarens 
subjektiva världsbild. Den erhålls av att forskning är partiell och situerad, alltså att den är 
specifik till särskilda situationer snarare än att den går att applicera universellt (Wetherell, 
2001:11-12). 

3.3 Kritisk diskurspsykologi

Kritisk diskurspsykologi är en ansats inom diskursanalys som handlar om att människor med 
hjälp av språket konstruerar saker som minnen, attityder och känslor. Diskurspsykologer 
menar att när människor uttrycker attityder eller skildrar en tid från de förflutna görs 
vanligtvis mer än att hämta en bunt information. De hävdar att i hur dessa beskrivningar 
produceras är kontextbundet och tar form genom hur människor talar (Edley, 2001:189-190). 
Alla de saker som man förknippar med män till exempel förklaras i diskurspsykologin som de
normativa beteenden, den totala summan av de handlingar som vi vanligtvis associerar med 
män. Kritisk diskursanalytiker ser på kön som något som görs eller åstadkoms i ett led av 
sociala interaktioner. I det här perspektivet påstås det att människors könsidentiteter är relativt
flytande, kapabla till att forma sig själva efter en särskild miljö eller i de kontexter där 
människor hittar sig själva. Därav ses inget som förutbestämt som biologin har påverkat. En 
könsidentitet blir aldrig färdig, eftersom att den aldrig ”sätter sig”. På det sättet ses kön 
varken som något i vilket vi är födda i eller eventuellt blir (Edley, 2001:191-192). Enligt 
Jörgensen och Phillips delar diskurspsykologin den socialkonstruktionistiska premissen att 
jaget inte är en isolerad agent, utan att jaget ses som socialt vilket innebär att fokus är på hur 
identiteter uppstår, omformas och blir föremål för förhandlingar i sociala praktiker 
(2000:105).

Edley menar att när människor talar i kritisk diskurspsykologi använder de lexikon eller 
repertoarer av termer, vilket de har blivit försedda med utifrån historien. En språklig kultur 
kan förse individer med en hel uppsättning olika sätt att framställa ett fenomen eller händelse 
på. Människor har dock inte lika åsikter. Vissa formuleringar eller konstruktioner kommer att 
vara mer tillgängliga än andra, eftersom att de är lättare att säga och på grund av att vissa sätt 
att förstå världen kan vara kulturellt dominanta eller mer hegemoniska än andra. Det kan då 
antas vara något som tas för givet som sant eller ses som den exakta beskrivningen av världen
(2001:190). Inom studien kan det innebära att framställningen av en ”manlig” man är mer 
tillgänglig för flera jämfört med framställningen av en omanlig man. Utifrån Butler innebär 
hegemoni att juridiska maktsystem skapar de subjekt som de därefter kommer att 
representera. Det menas med att juridiska maktfunktioner begränsar i negativ mening genom 
förbud, styrning och kontroll. Subjekten som begränsas utifrån strukturerna kommer att 
formas och reproduceras utifrån de krav som strukturerna ställer (Butler, 2007:50). Det kan 
exempelvis vara att den traditionella mannen har företräde i samhället. Enligt Edley 
analyseras processer av normaliseringar och naturaliseringar av vilka diskursiva formuleringar
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som anses vara de ”bästa” (2001:190). Kritisk diskurspsykologi syftar till att fånga det 
paradoxala förhållandet som finns mellan diskurser och det talande subjektet. Det vill säga att 
människor både är produkterna och skaparna av diskurser, alltså både mästarna av och 
slavarna under språket. Det innebär att studera inte bara hur identiteter är producerade och för 
vilka särskilda tillfällen, utan även hur det historiskt eller kulturellt har effekt och omskapas 
genom dessa framträdande (Edley, 2001:190-191). Nedan redogörs för analysbegrepp i 
diskurspsykologi som är; tolkningsrepertoarer och subjektspositioner, för Butlers begrepp 
subversivitet.

3.4 Tolkningsrepertoar

Begreppet tolkningsrepertoarer handlar om ett sammanhängande sätt att tala om olika 
fenomen i världen. Det kan till exempel vara att männen uttrycker omtanke för andra eller 
sårbarhet i studien som kan visa på en ny typ av manlighet. Som i en diskursanalytisk mening 
menas det att de bildar byggstenar i samtalet då vi får ett flertal språkliga resurser, som till 
exempel bilder eller metaforer som vi kan utnyttja, vilket bidrar till ett sammanhang och till 
en gemensam social förståelse. Konversationer består oftast av olika ramverk av citat från 
varierande tolkningsrepertoarer. Dessa citat kan då plockas ut för att sedan knytas samman så 
att de hänger ihop. Texten och språket i kontexten blir genom detta lättare att förstå. Genom 
att till exempel läsa transkriptioner flera gånger om märks det allt eftersom att personer drar 
liknande argument som andra. Mönster är något som slutligen framkommer av personernas 
olika tal, som fångar den ”diskursiva terrängen” som finns att säga kring ett särskilt fenomen 
(Edley, 2001:198-199). Tolkningsrepertoarer har likheter med diskurser då de båda handlar 
om olika sätt att tala om objekt och händelser i världen. Diskurser anses konstruera hela 
institutioner, som till exempel medicin, men är svårare att ha inflytande över. 
Tolkningsrepertoarer ses som mindre och mer fragmenterade, men som erbjuder talarna flera 
olika retoriska möjligheter. Edley menar att när vi tittar på olika sätt som människor kan prata
om män och maskulinitet börjar vi förstå de begränsningar som finns för konstruktionen av 
självet och de andra. Genom det ses vad som är möjligt att säga om män och vad som inte är 
det (Edley, 2001:201-202). Det här begreppet avser att identifiera hur studiens deltagare 
använder sig av olika tolkningsrepertoarer när det handlar om att synliggöra ”nya 
manligheten”. Det menas med att finna mönster som uppstår när männen uttrycker nya 
manligheter. Studien utgår från återkommande mönster som framställer männens ”mjuka 
sidor” eller femininitet i programmen. 

3.5 Subjektspositioner

Subjektspositioner är ett annat centralt analysbegrepp. Sättet som människor upplever och 
känner om sig själva och den yttre världen är en biprodukt, i iallafall till en viss del, av 
särskilda ideologier eller diskursiva regimer. Subjektspositioner kan enkelt förklaras som 
platser inom en konversation. De är identiteterna som vi intar eller tillskrivs, som är relevanta 
för det specifika sättet av hur vi talar, vilket även är kontextbundet. Dessa olika sätt att tala är 
något som vi kan skifta inom och mellan konversationer, därav kan våra identiteter också 
skifta. Det betyder inte att identiteten enkelt följer diskurser, utan att människor är mästare av 
språket och skapare av diskurser. Människor stöter inte på diskurser förutbestämt, utan vi är 
omskapade som subjekt i stunden av deras användande. De vi är står alltid i relation till den 
tillgängliga kontexten eller berättelsen. Subjektspositioner förknippas starkt ihop med 
diskurser och tolkningsrepertoarer som konstruerar samtalet. När vi analyserar 
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subjektspositioner är ett sätt att vara uppmärksam på hur någon är underförstådd av en 
särskild diskurs eller tolkningsrepertoar, till exempel vad vissa uttalande eller en uppsättning 
uttalanden säger om personen som uttrycker dem (Edley, 2001:209-210). Männen kan inta 
flera olika subjektspositioner beroende på kontexten. Det kan till exempel vara att en av 
männen pratar på olika sätt beroende på vem han pratar med och vart han befinner sig. Anders
Bagge kanske visar sig ha lätt för att gråta när hundarna är sjuka i hans tv-program. 

3.6 Judith Butler – Subversivitet

Ytterligare ett begrepp för att studera nya manligheten är subversivitet. Det är ett begrepp som
går in i socialkonstruktionismen, något som gör att begreppet både teoretiskt och 
metodologiskt passar in. Eftersom att det är fenomenet nya manligheten som undersöks 
behövs en genusvinkel för att synliggöra hur den nya mannen konstrueras. Judith Butler är en 
amerikansk filosof och queerteoretiker som utifrån sin teori menar att idén om ett naturligt 
kön, ett kön bortom sociala och historiska villkor, är normativ. Den tvingar inte enbart på 
regler i kategoriseringen av kön, utan även hur en man och kvinna ”ska” vara, utan att några 
andra möjliga alternativ finns (Ambjörnsson, 2008:15). Uppdelningen av kvinna och man 
skapas genom den heterosexuella matrisen som bör redogöras för att förstå begreppet 
subversivitet:

Den heterosexuella matrisen innebär att genus är det som upprättar och upprätthåller en 
struktur och kontinuitet mellan kön, begär och sexuellt beteende. Därmed kan vissa identiteter
inte ”finnas” eftersom att vissa genusidentiteter inte överensstämmer med rådande normer för 
kulturella begripligheter och de framstår därav som omöjligheter (Butler, 2007:68-69). För att
exemplifiera, tycker många att det är besvärligt när individer inte vill beteckna sig som vare 
sig man eller kvinna eftersom att det upplevs som förvirrande. 

Begreppet performativitet handlar om hur den heterosexuella matrisen upprätthålls. Det är 
genom våra vardagliga handlingar som hur vi klär oss, sättet vi går på, eller använder vårt 
tonläge som bevarar och reproducerar uppfattningar om till exempel kön. Det menas att vi 
genom detta, skapar en illusion av en inre identitet som är orsaken till våra handlingar. I själva
verket är det genom våra handlingar som vi skapar vår identitet. Butler påstår att vi då skapar 
ett könat subjekt (Andersson, 2006:24-25). Hammarén och Johansson (2009) menar 
exempelvis att vara en ung man och tala om känslor och närhet, alltså att göra ”femininitet” 
kan vara ett sätt att ”felcitera” och därmed bidra till att luckra upp de gränser som upprättas 
kring kön (Hammarén och Johansson, 2009:73). Intresset här är att analysera huruvida 
framställningen av Hampus, Anders och Ernst i deras program bidrar till att luckra upp 
gränserna som är upprättade mellan könen.

För Butler handlar subversivitet om att iscensätta kön på ett felaktigt sätt, i ett opassande 
sammanhang (Andersson, 2006:22). I sin bok Genus trubbel menar Butler (2007) att genom 
att gå emot och ”leka” med det som enligt normen anses vara normalt, görs samtidigt 
motstånd mot rådande genusordningar. Butler tar exempelvis upp dragshowartister som 
”genom sin genusimitation avslöjar drag indirekt genusstrukturens imitativa karaktär – liksom
dess tillfällighet”(Butler, 2007:216) och som därmed ställer sig emot de orsakssamband som 
kulturellt annars antas vara naturliga (Butler, 2007:216). Är det här möjligt att urskilja om 
Hampus, Anders och Ernst gör handlingar som kan uppfattas som motstånd till den manliga 
normen?

Inom subversivitet menar Andersson (2006) att det finns ett starkt fokus på just kvinnlig 
maskulinitet då den kombinationen framställs som både otillräckligt studerad och potentiellt 
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subversiv eftersom att det är en möjlighet till att överskrida en könsuppdelning (2006:20). 
Kvinnlig maskulinitet uppmärksammas till skillnad från kvinnlig femininitet. Invändningar 
som kan göras mot en syn på femininitet som queer kan rikta in sig på en av huvudprinciperna
hos den heterosexuella matrisen, nämligen att den binära relationen mellan könen 
upprätthålls. Ett nytt begrepp som kvinnlig femininitet kan beskriva hur man kan vara för 
mycket kön, vilket även det kan leda till att den heterosexuella matrisen ifrågasätts då för 
kvinnlig femininitet också faller utanför de binära ramarna. Det blir något queert när 
femininitet används på ett sätt som inte stöds av de patriarkala strukturerna, utan att de för den
sakens skull är okvinnliga. (2006:25-26). 

4 Empiriskt material och tillvägagångssätt

Nedan redovisas studiens tillvägagångssätt och användning av det empiriska materialet. En 
motivering av studiens metodval som är diskursanalys med en diskurspsykologisk ansats tas 
upp först. Avsnittet fortsätter sedan med att först beskriva hur studiens datamaterial samlas in 
och hur datainsamlingen har gått tillväga. Sedan beskrivs studiens urval som är de kriterier 
och avgränsningar som har gjorts vid valet av kända män och program, för att sedan gå vidare
till hur materialet har kodats och analyserats. Därefter reflekteras kring de etiska 
ställningstagande, den egna forskarrollen samt kravet på reflexivitet. 

Beroende på vilken inriktning man har valt i diskursanalys skiljer sig metodologin, 
tillvägagångssättet, åt men eftersom att diskursanalys är en paketlösning, har kritisk 
diskursanalys med sina specifika analysbegrepp valts som användbara verktyg i analysen. 
Diskursanalytiker använder språket för att upptäcka hur det varierar och relaterar till denna 
variation i olika sociala situationer och miljöer. De tittar nära på språkets användande och 
dessutom de mönster som uppstår. Det redogörs för diskursanalysen i avsnitt (3.2). Det är det 
nära användandet av språket och de mönster som uppstår i det som är av största intresse och 
som kan synliggöra nya manligheten. Eftersom att diskursanalys utgår från en subjektiv 
livsvärld och inte går att applicera universellt passar därför diskursanalys väldigt bra. Studien 
utgår från min syn på framställandet av nya manligheten. 

Diskurspsykologin är inte lika intresserade av samhällets stora diskurser. De är mer 
intresserade av de vardagliga. De vill strategiskt undersöka hur människor använder diskurser 
för att framställa sig själva och världen på bestämda och positiva sätt i social interaktion och 
dess sociala konsekvenser. Det är individernas aktiva språkbruk som sätts i fokus (Jörgensen 
& Phillips, 2000:13-14). Kritisk diskurspsykologi är därav rätt ansats att använda som metod 
för att besvara frågeställningen och framställningen av nya manligheten. Jag undersöker tre 
specifika fall, kända män, som använder diskurser i programmen. Det är männens konkreta 
och aktiva språkbruk som undersöks och därför lämpar sig kritisk diskurspsykologi till att 
besvara frågan. Diskurspsykologer ser på kön som något som aldrig sätter sig då de delar det 
socialkonstruktionistiska tänket. Det redogörs tidigare för Edleys kritiska diskurspsykologi i 
avsnitt (se 3.3). Det är de som den här studien vill ta fasta på, hur männen omskapar 
benämningen kön, eftersom att de kan visa upp en annan sida av manlighet. 

4.1 Datainsamling och datamaterial

Studiens empiriska material består av att observera och analysera två svenska tv-program och 
en webbserie med följande kända män; Ernst Kirchsteiger, Anders Bagge och Hampus 
Nessvold. Ernst medverkar i tv-programmet”Sommar med Ernst” där del 1-3 från säsong 11 
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används. Anders program heter ”Bagges hemlösa hundar”från del 1-3 i säsong två. Hampus 
webbserie  heter ”Hampus gör sommaren” och är från säsong 2. Tv-serierna är från 2018 och 
webbserien är från 2017. Empirin analyserats utifrån diskurspsykologiska analysbegrepp: 
tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. De är verktygen för att besvara studiens 
frågeställning, framställningen av nya manligheten. Judith Butlers begrepp subversivitet 
används för att berika med ett genusbegrepp som är relevant för studiens syfte. Tv-
programmen har observerats i sin helhet från TV4 play och är ca 44 minuter långt med 
reklamer inräknade. Webbserien med Hampus är ca 9 minuter från Youtube. Eftersom att tv-
programmen var ganska långa räckte tre avsnitt per deltagare för att täcka empirin. 
Webbserien med Hampus är betydligt kortare och därav behövdes fler avsnitt, i det här fallet 
10 avsnitt, för att få tillräckligt med material. Insamling av data sker genom att föra 
noggranna fältanteckningar från två tv-program och en webbserie. Fältanteckningars syfte är 
att ge en beskrivning vad som sker i fältet där till exempel tv-program kan användas som 
visuellt material. De måste ge en bakgrund och en helhet som även innefattar det område och 
den teori som studien syftar till (Aspers, 2007:116). Eftersom att fältanteckningar skrivs ner 
från tv-program är det viktigt att säga något om hur det berättas för tv-tittaren. Tv-berättandet 
kännetecknas till skillnad från filmberättandet som något som är uppbyggt av fristående 
segment. Det innebär ett organiserande av hur tv-tiden ska disponeras, exempelvis i vilken 
ordningsföljd de olika delarna ska ligga i programmet (Ekström, 2008:53). I tv-programmet 
Sommar med Ernst kan exempelvis de olika segmenten vara när Ernst ägnar sig åt olika 
sysslor, som att måla en möbel i första delen, för att senare gå vidare till att laga mat. Utifrån 
de olika ”segmenten” i programmen skrivs fältanteckningar ned som ger en innehållsmässig 
variation.

För att få en bild av kontexten behöver forskaren tänka på flera komponenter när hen skriver 
fältanteckningar, som den fysiska miljön, kläder, gester, sättet personer pratar på, vart och vad
som sker och hur forskaren uppfattar situationen är endast några exempel på att skriva 
fältanteckningar (Aspers, 2007:118). Fullständiga anteckningar skrivs ut samma dag efter 
observationerna för att inte glömma bort viktiga detaljer. Observationerna varvas med att 
skriva på andra delar av studien. Det är också ett sätt att få en viss distans till materialet. 
Observationerna utgår därför från de strukturer, vad som sägs och hur det sägs, hur den 
omgivande miljön ser ut i programmen. Männens gester och ansiktsuttryck är också något 
som kan kopplas till nya manligheten. Det mesta har skrivits ner direkt från observationerna, 
även det som i stunden inte uppfattat som relevant inför studien. Att få tillgång till 
datamaterialet var inget tidskrävande moment då materialet finns offentligt på internet. 

Eftersom att studien utgår från media i form av två tv-program och en webbserie är det 
relevant att redogöra för medvetenheten över hur programmen vinklas och regisseras för tv-
tittaren, då det inte sker någon fysisk kontakt med deltagarna i studien. John B Thompson 
menar i boken Medierna och Moderniteten (2001) att det finns olika slags interaktioner som 
skapas genom användning av kommunikationsmedel (Thompson, 2001:108). Medierad 
kvasiinteraktion används för den slags relationer som upprättas genom massmedia som 
exempelvis böcker, radio och tv. Den är monologisk och enkelriktad till sin natur och innebär 
produktion av symboliska former för en obestämd mängd potentiella mottagare. Den saknar 
den grad av ömsesidighet som andra former av interaktioner som exempelvis ansikte mot 
ansikte har (Thompson, 2001:110-111). Det här gör sig påmint i studien eftersom att det inte 
går att svara männen som observeras eller tvärtom. Det kan därför bli en viss begränsning av 
hur vissa uttryck uppfattas då mötet inte sker ömsesidigt och direkt. Ekström (2008) menar att
medierna selekterar, det vill säga att de väljer ut vad vi ska se. Samtidigt framställer sig 
visuella medier ofta som direkta och ”omedierade”. Då vi ser vad som händer får vi en känsla 
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av att se verkligheten som oredigerad, när det egentligen är redigerat långt innan det 
publiceras (Ekström, 2008:63).

4.2 Urval

Kriterieurval används med avseende att ha med kända, heterosexuella män i studien. Eftersom
att en heterosexuell man enligt normen ofta kan framställas som ”macho” tar studien fasta på 
heterosexuella män för att synliggöra den mjuka heterosexuella mannen. Därför görs en egen 
bedömning av män med en viss femininitet. Det visuella materialet som till exempel tv-
program är ett annat krav för att få med viktiga gester och uttryck. Kriterieurval handlar om 
att ta hänsyn till förutbestämda och relevanta kriterier, en strategi med försäkran att uppnå 
kvalitet (Patton, 2002:238). Det går såklart inte att utesluta att männen kan handla enligt 
machonormen, vilket kan visa sig i analysen.

Ett annat urval som används är maximal variation. Urvalet ska vara heterogent. Det ska vara 
en så stor variation i urvalet som möjligt för att hitta mönster som uppstår. De gemensamma 
mönster som dyker upp från variationen är av särskilt intresse och av värde för att fånga 
kärnan i upplevelser och de centrala, delade dimensioner av en miljö eller ett fenomen. I för 
små urval kan för stor heterogenitet bli ett problem eftersom att de olika ”fallen” skiljer sig 
för mycket från varandra, men inom maximal variation menar man att det här är en styrka, 
eftersom att mönster som framträder ur något med stor variation är av stort intresse (Patton, 
2002:234-235). Studien innefattar tre kända män: inredaren Ernst Kirchsteiger som är 61 år, 
musikproducenten Anders Bagge som är 50 år och skådespelaren och artisten Hampus 
Nessvold som är 22 år. Hampus valdes ut för att få variation och hitta något intressant som 
”sticker ut” från de andra. Med tanke på studiens frågeställning som är att synliggöra den nya 
mannen gjordes bedömningen att det är viktigt att ta med en yngre man. Det har också 
insamlats data från olika typer av program med olika strukturer och teman.

4.3 Kodning och analys

Kodning har använts för att dela upp materialet i kategorier, vilka består av olika ordval 
såsom mysigt, härligt och gråta, som är exempel på ord som förekom ofta. Det är språkets 
användning och de mönster som uppstår som bygger på och refererar tillbaka på de antagande
som forskaren gör. Antaganden som språkets natur, interaktioner, samhället och det 
ömsesidiga förhållandet mellan dem. Under analysprocessen kunde ett återkommande 
mönster identifieras i det empiriska materialet. Det är viktigt att notera dessa mönster, som 
går att utforska vid ett senare tillfälle, för att kunna gå vidare i sitt sökande. Data i 
diskursanalys är rikt, vilket menas med att det antagligen är omöjligt att komma till en punkt 
där allt ses som färdigt (Wheterell, 2001:39). Genom att varva analys och observation har det 
varit möjligt att stanna upp och komma till insikt om vad som behövdes uppmärksammas mer
i materialet och vad som kunde tonas ned, exempelvis tonades fokus ner på traditionellt 
manliga handlingar, som vissa jargonger, allt eftersom studien fortlöpte. Istället 
uppmärksammades det när männen vågade bjuda på sig själva. Den första delen har varit en 
mekanisk process som med tiden blir mer fokuserat på delar och att besvara frågor såsom 
feminina sidor hos männen. Utifrån det fångas en bättre förståelse av helheten (Aspers, 
2007:122-123). Transkriptionerna har lästs igenom parallellt flera gånger för att först skapa en
översikt av materialet för att sedan hitta delar som kan vara värdefulla för den nya 
manligheten. 
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Vanligtvis kommer transkriptioner från ljud eller videoinspelningar som med fördel kan 
pausas och repeteras för att inkludera viktiga detaljer. Transkriptioner är en fråga om urval 
och är därför en del av analysen och inget som görs på sidan av. Delarna som väljs ut för 
analys beror på studiens teori och frågeställning. Idealbilden av transkriptioner är en som 
inkluderar allt, vilket förstås är ouppnåeligt (Wheterell, 2001:36-37). Det har i denna studie 
varit en fördel att det går att pausa och spela om delar för att få med detaljer som exempelvis 
gester och ordval som berikar frågeställningen. Studien innefattar visuellt material och fångar 
upp en mångsidig bild till skillnad från om det enbart kom från ljudinspelningar. Med hjälp av
diskurspsykologiska analysbegrepp tas det fasta på de mönster och uttryck som männen gör 
nya manligheten på. Det kan konkret förklaras med att finna saker i analysen som att mannen 
till exempel rör sig på ett feminint sätt eller pratar på ett sätt som kan betraktas som 
”omanligt” där även Judith Butlers begrepp subversivitet gör sig användbart. Det är också hur
männen integrerar med andra som kan positionera honom som en alternativ ”ny” man i 
studien. 

I diskurspsykologi används ofta insamling av naturligt förekommande tal, vilket innebär att 
istället för att forskaren skapar materialet tillsammans med informanter används 
transkriptioner av vardagstal och medietexter. Fördelen är att forskaren inte påverkar 
materialet och att en bredd och variation uppstår i analysen (Jörgensen och Philips, 
2000:117). I analysen har medietexter (tv-programmen) analyserats som redan ”finns där ute” 
innan forskaren  intagit fältet. Forskaren har därav inte haft något inflytande över det som 
sägs i observationerna.

4.4 Etiska ställningstagande

De etiska problem som finns med studien är att den studerar offentligt publicerat material där 
personerna är offentliga och kända. De har själva valt att medverka i en offentlig kontext. 
Därför går det att anta att de fyra forskningsetiska principerna informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjande kravet (Vetenskapsrådet, 2002: 7-14) 
inte gäller här på samma sätt som de gör i andra kvalitativa studier. Det gör studien mer 
flexibel i det syfte att personerna inte personligen behöver svara på om de vill medverka. Det 
behöver dock tas med i beaktning att de är kända personer i en medieproduktion och därav 
vara tydlig i undersökningen att det är studiens tolkning och konstruktion av fenomenet nya 
manligheten som framställs och undersöks ur ett medieperspektiv. Wetherell & Taylor (2001)
menar att det kan ses som en överdrift att mena att forskare och deltagare möts som 
likvärdiga. I vanliga fall har forskaren mer makt än deltagarna och behöver därför vara 
medveten över att hen inte utnyttjar sin position. Makten kan till exempel vara att ha 
akademisk status och vara en expert inom ämnet, då forskaren förstås, oftast har mer kunskap 
om det som ska studeras (Wetherell, 2001:20). Nedan redogörs för reflexivitet som är ett 
genomgående förhållningssätt i diskursanalys.

4.5 Reflexivitet

Inom diskursanalysen är reflexiviteten hos forskaren och hens intagande roll viktig under 
studiens gång. Reflexivitet innebär att forskaren behöver vara självmedveten över sin egen 
roll under hela forskningsprocessen. Att separera sig från studien är omöjligt och därav 
behöver forskarens inflytande hållas i ”schack” men också utnyttjas. Det innebär att kunna ta 
ett steg tillbaka och observera sig som en aktör inom en viss kontext. Forskaren försöker 
genom detta förstå hur den egna närvaron och åtgärder influerar situationen (Wetherell, 
2001:16). Det är ett viktigt förhållningssätt genom att hålla en viss distans till de männen som 
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ska studeras utan att egna värderingar färgar av sig för mycket i analysen. Jag är exempelvis 
medveten om att jag kan finna sådant som stämmer in på förutfattade meningar men att det 
även kan komma fram saker som det inte funnits någon kännedom om tidigare. Varför 
benämns till exempel de undersökta männen som ”mjuka” och varför har just dessa män valts 
ut för studien? 

Att försöka förstå hur verklighet skapas innebär inte nödvändigtvis att man som forskare 
säger hur det egentligen är. Det handlar snarare om vilka villkor som finns för olika 
förståelseformer och därmed vilka tänkbara meningsskapande handlingar som definieras ut. 
Reflexiviteten är såväl nyckeln som målsättningen för att förstå de diskurser man som 
forskare verkar inom (Börjesson, 2003:187). I den här studien innebär det att forskaren är en 
del av konstruerandet av nya manligheten som kan förstås på ett av många andra sätt.

Forskarens identitet är relevant i diskursanalys då den influerar valet av forskningsfråga. Det 
kan vara att forskaren har ett personligt intresse av frågan, eller politiska åsikter som styr 
(Wetherell, 2001:17). Intresseområdet har för mig inte legat så pass nära eller personligt att 
det ska ha haft någon större effekt på resultaten. Därav har jag drivits av frågeställningen nya 
manligheten då man kan anta att dessa män kan vara särskilt utsatta av främst andra typer av 
män, vilket såklart kan göra att jag står på de kända ”utsatta” männens sida. Jag positionerar 
mig även som öppen för en ny typ av manlighet. Att jag har valt ut Anders Bagge, Ernst 
Kirchsteiger och Hampus Nessvold är troligen för att jag som kvinna ser feminina, mjuka 
drag hos männen. Drag som kan antas vara ”kvinnliga attribut” som går att känna igen sig i. 
Även personer i min närhet har inför studien tipsat om dessa män, något som också kan ha 
förstärkt valet. Studien utgår från socialkonstruktionistiska premisser där allt kan ses som 
skapta konstruktioner. På samma sätt är mitt sätt att konstruera männen som exempelvis 
”mjuka” ur en tv-kontext en viss konstruktion.

5 Resultat 

Nedan redogörs för de konstruktioner av nya manligheten som har identifieras utifrån det 
empiriska materialet. För att ge en känsla av programmens uppbyggnad och dess struktur ges 
först en inblick i hur programmen ser ut. Sedan presenteras de olika tolkningsrepertoarer som 
har identifierats i framställningen av den nya manligheten. Jag har funnit tre 
tolkningsrepertoarer i materialet för att gå vidare till de subjektspositioner som männen intar 
utifrån tolkningsrepertoarerna. Empirin presenteras i form av citat, visuella bilder och 
tolkande händelser och uttryck som sker utifrån två tv-program och en webbserien. Jag har 
funnit tre tolkningsrepertoarer i materialet som kan synliggöra hur den nya manligheten 
framställs: den visuella repertoaren, den emotionella repertoaren och den altruistiska 
repertoaren. I citaten har jag skrivit S2 och A2 som står för säsong två och avsnitt 2. Utifrån 
tolkningsrepertoarerna som strukturerar samtalet har några subjektspositioner som männen 
intar framkommit i materialet. Subjektspositionerna som hittats är spexaren, den empatiska, 
drömmaren, den kramgoa och den osjälviska.

5.1 Programmens kontext

”Sommar med Ernst” är ett inredningsprogram med Ernst Kirchsteiger som programledare. 
Han har två snickare till hjälp i den här säsongen som är syskon. De kallas för Mackan och 
Kajsa. Det är dock Ernst som är i fokus. I den här säsongen, säsong 11 från 2018, ska de 
tillsammans renovera och restaurera en gammal kvarn. Programmet är somrigt och idylliskt 
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med en vacker omgivning. Programmet förmedlar en glad stämning och ger intrycket av lugn 
och harmoni för tv-tittaren. Det är ett program att ”drömma” sig bort med från den gråa 
vardagen med. Ernst lagar mat, bakar, syr, planterar och snickrar även om det mest är 
snickarna som gör ”grovjobbet”, exempelvis lägga golv eller måla väggar. Ernst kan i 
programmet beskrivas som en allt-i-allo person. Han framstår som väldigt kunnig inom det 
mesta som ses som praktiskt och kreativt, där han i olika segment av varje avsnitt lagar mat 
eller inreder exempelvis. Den omgivande naturen filmas ofta i bild, i form av kossor, 
blommor och träd som vajar i vinden. Vinjetten som spelas i början av programmen är en 
trallvänlig och glad melodi. När de olika projekten är färdiga filmas det ofta i närbild. I slutet 
av programmen äter de ofta av maten som Ernst lagat. Programmet förmedlar generellt en 
”lev i nuet” känsla. Ernst har sällan arbetskläder på sig, utan har vitt och fräscht på sig och är 
barfota vilket förstärker känslan av ”ledighet och enkelhet”.

I Anders Bagges program ”Bagges hemlösa hundar” från 2018, ska Anders tillsammans med 
personal från hundstallet rädda hundar från missförhållanden. Det är hundar som har hamnat 
på hundstallet av olika anledningar. De är ofta vanvårdade och övergivna hundar av olika 
raser. Till skillnad från Sommar med Ernst är det här programmet stundtals väldigt sorgligt, 
men även hoppfullt och med mycket kärlek. Anders ger intrycket av att ha stor passion för 
hundar, då han även har egna. De ska i programmet försöka hitta nya hem till hundarna. En 
del utav hundarna får det ganska snabbt medans det är svårare för andra. Bagge tar ibland hem
en hund för att träna hunden att bo hos någon. Då får tittarna en inblick i Anders lyxiga hem. I
varje avsnitt får varje ny hund komma till veterinären Ulla som undersöker och kollar status 
på hur de mår för att se över eventuell behandling. Det görs innan de får komma vidare till ett 
jourhem eller en ny ägare. Även hundtränarna Petter och Ellinor är ofta med i avsnitten. 
Hundarna presenteras i varje avsnitt och det är ofta med nya hundar i varje avsnitt. De 
beskrivs med värme och med unika personligheter. Programmet går mycket ut på att Anders 
tillsammans med hundstallets personal tränar hundarna socialt, försöker få dem att gå upp i 
vikt, medicinerar dem, tränar agility (som är en form av hundträning) exempelvis för att få 
dem att bli ”bra” hundar. Vanligtvis slutar programmet med att hundar får träffa sina nya 
lyckliga ägare.

”Hampus gör Sommaren” är en webbserie på Youtube. Det är en programserie i 10 delar från
2017. Hampus gör olika sommaraktiviteter och intervjuar en ny kändis för varje avsnitt, som 
exempelvis Benjamin Ingrosso och Stina Wollter, för att lära känna dem. Aktiviteter som att 
tälta, åka inlines eller att måla är något de ägnar sig åt i serien. Det har varit blandande 
aktiviteter, både enklare och tuffare, där Hampus kör kortare intervjuer med kändisarna i varje
avsnitt. Programmet är i grunden ganska lättsamt och ledigt. Hampus och hans ”gäster” 
bjuder på en hel del skämt. Lite allvarligare stunder förekommer också där Hampus intervjuar
kändisarna (men även pratar och bjuder på sig själv en hel del). Det är en glad stämning och 
en serie som främst riktar sig till ungdomar. Det är en färgglad layout och som på många sätt 
skiljer sig från de andra programmen i studien som ligger närmare varandra i dramatisering. 

5.2 Den emotionella repertoaren

Den första repertoaren är återkommande hos männen. Männen i studien använder den 
emotionella repertoaren på flera olika sätt när de visar upp en känslosam sida. Det innebär att 
de i programmen inte håller tillbaka på vad de känner i stunden, utan de synliggör att de har 
”känslorna utanpå.” Det är en feminin och mjuk sida hos männen som gör sig till känna 
tydligt i materialet. Istället för att på ett tillbakadraget sätt hålla inne med sina tankar och 
känslor, visar alla männen det på ett ganska extrovert sätt, där både sårbarhet och lycka får 
komma till uttryck. Det har i programmet ”Bagges hemlösa hundar” med Anders Bagge visat
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sig att han har nära till sina känslor och gärna uttrycker det för sina tv-tittare. I ett avsnitt får 
Anders träffa hunden Plutten, som är ny på hundstallet. Då blir Anders väldigt sentimental 
och känslosam när han får träffa den nya hunden, som är en sorts pudel. Det är hundstallets 
”sötaste hund” menar personalen i avsnittet:

”När jag var liten lyssnade jag på alla Tintin-skivor. Jag älskar Milou, den första hunden jag 
blev kär i.” säger Anders till tv-tittarna och syftar på seriefiguren Tintins hund.  (Anders 
Bagge-Bagges hemlösa hundar,S2:A2, 2018)

I det här uttrycket visar Anders tydliga känslor och bjuder på egna personliga minnen från sin 
barndom. Han använder ordet ”kär” som är ett starkt ord som kan förknippas med starka 
känslor för något eller någon. I det här fallet blev Anders väldigt känslosam och tänkte 
tillbaka på sin barndom när han får träffa den vita pudeln Plutten. I ett annat fall, ska Ernst 
göra en dekoration att ha ute, i programmet Sommar med Ernst. Det ska bli en slags kreativ 
fågelskrämma med hängande ”tygremsor” att ha utanför kvarnen för att skrämma iväg kråkor.
Ernst tystnar plötsligt när han gör i ordning dekorationen och lyssnar innerligt på ljudet i 
naturen där han står och säger:

”Lyssna, när träden susar på det här sättet. Är det inte då som livet är som härligast?” (Ernst 
Kirchsteiger-Sommar med Ernst, S11:A3,2018) 

I det här segmentet är det Ernsts känslor som kommer till uttryck. Det är ett citat som framstår
som spontant och kommer direkt från hjärtat då han där och då upplever något känslosamt. 
Det är ett klassiskt Ernst citat men visar på ett djup. Han visar främst upp en mjuk sida då han
vågar ”stanna upp” och beröra tv-tittaren. På liknande sätt som ovan med Anders upplevs det 
för en tv-tittare genuint och kommer direkt från hjärtat. De vågar bjuda på sina känslor. 
Pianomusik spelas i bakgrunden i Ernst program som förstärker känslan av en ”emotionell 
stund”. Även Hampus Nessvold använder den här repertoaren i framställningen av sig själv 
som programledare. I ett avsnitt av ”Hampus gör sommaren” ska Hampus intervjua artisten 
Benjamin Ingrosso. De har precis lagat pasta tillsammans i köket och haft en ”pastaduell” om 
vem som gör bäst pasta innan de sätter sig ute för att äta. Hampus börjar ställa frågor till 
Benjamin, men det är mer som ett vanligt samtal mellan två unga män och är väldigt lättsamt. 
De pratar om Benjamins musik och Hampus menar på att han tycker att den är genomarbetad 
och hjärtlig. I den här stunden blir den annars energifyllda Hampus lite allvarligare i tonen 
och säger att han har hört att Benjamin haft det svårt i skolan på grund av att han höll på med 
musik och inte spelade fotboll som de andra killarna i skolan eller ägnade sig åt det som killar
vanligtvis ”gör.” Benjamin menar att han gjorde precis ”tvärtom” de andra killarna: 

Benjamin: ”Jag var sämst i plugget men älskade teater, film och musik” Hampus: ”Jag är 
precis likadan, jag har exakt samma upplevelse men jag ströp nog min vilja lite mer än va du 
gjorde att jag spelade fotboll i 10 år till exempel.” (Hampus Nessvold/Benjamin Ingrosso: 
Hampus gör sommaren, 2017) 

Både Hampus och Benjamin pratar känslor utifrån sig själva och deras upplevelser i skolan. I 
det här fallet handlar det om att inte leva upp till de manliga förväntningarna som att gilla att 
spela fotboll. Hampus visar känslor i hans sätt att uttrycka sig på då han blir allvarligare i 
tonen och att han tillsammans med Benjamin pratar om det här att de känner att de inte var 
som andra killar i skolan, utan exempelvis gillade teater. Hampus visar emotioner i citatet 
ovan och framställer sig som en person som vågar prata om det som enligt normen kan vara 
svårt för en del män, främst unga. För att gå vidare till nästa exempel med Anders i Bagges 
hemlösa hundar, är det en liten valp som kallas för Hero som är riktigt illa tilltygad. Valpen 
har hittats ensam och övergiven i skogen. Hero har fått komma till hundstallet och 
hundtränaren Ellinor menar att det är mycket jobb med Hero innan han kommer att bli 
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återställd, eller kan flytta hem till någon. Anders är väldigt uppgiven över situationen att 
någon bara har lämnat valpen i skogen och säger:

”Man blir förtvivlad långt in i själen. Man vill bara sätta igång och gråta” (Anders Bagge-
bagges hemlösa hundar, S2A3,2018)

Anders blir väldigt känslosam över valpens livsöde i avsnittet och uttrycker för tv-tittarna att 
han bara vill gråta över hur elaka vissa människor är. Anders pratar väldigt ömt och försiktigt 
med valpen. Att tala om att man har nära till gråten, kan uppfattas som omanlig sak att 
uttrycka och därav handlar Anders på ett sätt som kan uppfattas som annorlunda för att vara 
man. Den identifierade emotionella repertoaren har därför visat sig ha en stor betydelse i 
framställandet av den nya manligheten. Männen framställer sig som att ha nära till sina 
känsloliv, genom det görs samtidigt motstånd till vad som kan uppfattas vara den manliga 
normen.
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5.3 Den visuella repertoaren

I den visuella repertoaren har mönster hittats angående hur männen tydligt visar upp 
kroppsliga gester, något som inte går att fånga rent språkligt som med de andra repertoarerna. 
Det är viktigt att få med uttrycken i bild för att läsaren ska förstå en del av uttrycken på ett 
bättre sätt. Det redovisas därför bilder i den här delen. Bilderna nedan gestaltar på vilket sätt 
de kan synliggöra den nya manligheten. Repertoaren består av feminina gester och 
handlingar, vilket männen använder och därmed vågar visa en omanlig sida av sig själva som 
möjligen inte förväntas av dem. Bilderna nedan gestaltar hur de använder kroppen och gester 
gentemot tittarna. I introt till Hampus gör sommaren leker Hampus med könsroller. Han ser i 
överlag ”feminin” ut med sitt blonda långa hår som han slänger runt med i introt. Den här 
bilden är med i de klipp som spelas upp i introt i början av varje avsnitt. Hampus slänger med 
sitt blonda långa hår och ler in i kameran. Jag lägger till ett citat för att förtydliga vad Hampus
säger i introt:

”Jag heter Hampus Nessvold och jag älskar sommaren. Att bara få känna solens strålar, 
blomstrens doft i mina näsborrar” (Hampus Nessvold -Hampus gör sommaren:2017)

Citatet ovan kan uppfattas som ett ”omanligt” uttryck som förstärker femininiteten i Hampus 
bild. På bilden ler Hampus på ett sätt som kan uppfattas som ”gulligt” och nästintill 
flickaktigt, där han också har huvudet på sned. Han har långt blont hår, vilket kan förknippas 
med femininitet. Bilden utgör därav en stor kontrast till hur en typiskt man kan tänkas se ut. 
Hampus mimik i bilden ger en känsla av oskuldsfullhet och ömhet. Han har en hawaiiankrans 
runt halsen och solen lyser, något som förtydligar känslan av sommar. 

23

Illustration 1: Hampus Nessvold/Stina Wollter:5/7-2017



Ernst visar också upp feminina sidor visuellt i programmen. I ett utav avsnitten sitter han vid 
symaskinen och syr ett kuddöverdrag av linne. Att sy är främst en syssla som enligt normen 
kan förknippas med kvinnor. För Ernst framstår det som nästintill en självklarhet att ägna sig 
åt det. Ernst ser exempelvis ganska manlig ut här, då han bär rutig skjorta och har klocka på 
armen, men bilden ger samtidigt ett feminint intryck i och med sysslan han ägnar sig åt. Även 
blommorna i bakgrunden kan förstärka femininiteten i situationen.  Ernst är 
gränsöverskridande genom att sitta vid symaskinen fast han är man. Att sitta vid symaskinen 
som man, kan ses som en ”mjuk syssla” som exempelvis kan tänkas skilja sig från att mecka 
med bilar. Omgivningen och den ombonade miljön, med exempelvis blommor i bild,  
förstärker känslan av Ernst som en mjuk man. Genom att han gör det på ett obekymrat och 
självklart sätt kan det ses som en subversiv handling.  
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Illustration 2: Ernst Kirchsteiger, Sommar med Ernst: 

A2:S11,19 juli 2018.
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På ett liknande sätt leker Anders, precis som Hampus, med könstillhörighet. I Bagges 
hemlösa hundar får Anders träffa hunden Diva som visar sig vara skendräktig. Hon får 
komma till veterinären som ska undersöka henne. Diva behöver i avsnittet kastreras innan hon
får flytta hem till en ny ägare. I det här klippet går Anders med Diva i en korridor hos 
veterinären för att titta på hur hon går. Anders går på ett sätt som utifrån en stereotyp man  
kan uppfattas feminint, då han plutar med munnen och vickar på rumpan i det här klippet. 
Citatet nedan förklarar bilden som följer då den förtydligar sättet som Anders ”pratar” med 
personalen på hundstallet och tv-tittaren:

”Ska vi gå en riktig divagång hon och jag?” (Anders Bagge-Bagges hemlösa hundar: A1:S2)

Precis som bilden visar uttrycker sig Anders på ett feminint sätt även om han samtidigt skojar 
och visar upp en ”humoristisk” sida av sig själv. Anders plutar med läpparna på bilden och 
går med hunden Diva i koppel, för att vad som kan ses, gestalta en ”fin dam”. Bilden visar likt
de andra bilderna på den visuella repertoaren.

Användandet av den visuella repertoaren framställer männen på ett lättsamt sätt, med en stor 
självdistans och humor i bilderna. De vågar att ”släppa loss” och göra saker på ett sätt som 
kan uppfattas som motsatsen till att vara macho eller ”manlig”, där även subversiva 
handlingar förekommer. Bilderna är betydelsefulla eftersom att de förstärker hur den nya 
manligheten framställs visuellt.
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Illustration 3: Anders Bagge- Bagges hemlösa hundar, 

A1:S2, 10 april 2018.



5.4 Den altruistiska repertoaren

Den här tolkningsrepertoaren handlar om att männen visar upp en osjälvisk sida av sig själva, 
där de bryr sig om andra eller höjer upp andra i form av gester och ord för att exempelvis 
förklara för personer att de gör något bra, eller uppmärksammar något i positiv bemärkelse. 
Det är ett genomgående mönster som gestaltar sig på olika sätt hos männen men alla går in 
under tolkningsrepertoaren den altruistiska repertoaren. 

Anders sitter vid datorn i ett utav avsnitten och letar efter ett nytt hem till hunden Björne på 
hundstallet. Personalen har svårt med att hitta ett nytt hem till Björne. I det här programmet 
vädjar Anders till tv-tittarna att höra av sig om de är intresserade av Björne eller att höra runt 
med andra personer. Anders sätter upp lappar på Björne utanför hundstallet och lägger ut en 
bild på hunden på Instagram för att se om det kan nappa. Han är väldigt envis över Björnes 
öde vilket kan gestaltas i citatet nedan:

”Jag ger inte upp Björne. Jag jobbar inte så” (Anders Bagge-Bagges hemlösa hundar. 
A2:S2,2018)

Citatet visar på Anders envishet och hur han inte kommer att ge upp Björne i det första taget. 
Han visar upp en osjälvisk sida som tyder på empati och ömhet likt något som kan förknippas 
med femininitet. På ett lite annat sätt visar Hampus Nessvold upp en osjälvisk sida där han 
lyfter upp en annan kändis i ett avsnitt och nästan kan tyckas prata ”ner sig själv” istället. 
Hampus låter sin gäst, som i det här fallet är en kvinna, ta plats och synas. Det visar sig i 
citatet nedan när Hampus träffar handbollsspelaren, aktivisten och Instagramprofilen Linnéa 
Claeson för att spela paintball. Paintball är en fysisk aktivitet som går ut på att skjuta 
paintballkulor med färg i på varandra. De har militärkläder, skyddshjälmar och skydd på sig. 
Hampus säger det här till tittarna innan de börjar spela:

”Linnea har styrka och kondition. Jag har ingenting.” (Hampus Nessvold-Hampus gör 
sommaren)

Här lyfter Hampus upp Linnea och förminskar sig själv på ett sätt som kan ses som 
”omanligt”. Han menar på att Linnea är stark och kan spela paintball men att han är svag och 
inte har någon styrka eller fysik alls. Det ger intrycket av att Hampus inte skryter om sina 
muskler eller styrka för att framhäva sig själv i det här fallet. Hampus osjälviskhet visar sig i 
att han lyfter upp Linnea verbalt istället för att framhäva sig själv i det här exemplet.

I ett annat fall berättar Anders om hunden Melwin som ännu inte fått ett nytt hem. Anna, en 
av personalen på hundstallet, har ringt och pratat med Melwins uppfödare som ska komma 
och ta tillbaka honom. Uppfödarna pratar om Melwin som valp och Anders vickar förstående 
på huvudet. Han lyssnar noga och säger:

”Ni tar ansvaret som hans uppfödare, det är en otrolig eloge till er” (Anders Bagge-Bagges 
hemlösa hundar, S2:A1, 2018) 

Genom att Anders uttalar sig som han gör i citatet ovan visar det på att han gärna lyfter upp 
andra. I detta fall, Melwins uppfödare som har kommit till hundstallet för att ta hand om 
honom när ingen annan kan eller vill. Anders visar på en osjälviskhet genom att han 
uppmuntrar och ”lyfter upp” vad någon annan gör för bra. Det tyder därför på en ödmjukhet 
som kan uppfattas som en feminin handling. Även i ett annat citat används den altruistiska 
repertoaren, fast på ett lite annat sätt då Ernst, tillsammans med snickaren Mackan ska bygga 
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ett hus till ankorna som struttar omkring på gården. Ernst är uppspelt och kreativitet flödar när
han uttrycker till Mackan och tv-tittarna:

”De behöver någonstans att bo. De ska få ett hus av oss som de sent kommer att glömma! […]
Lite Buckingham Palace-varning. Ståtligt och härligt”. (Ernst-Sommar med Ernst, S11:A1, 
2018) 

Ernst utför en handling som inte är för sin skull utan för ankornas. Han menar på att ankorna 
ska få ett spektakulärt hem som är ombonat och där de ska få trivas. Ernst visar upp en 
ompysslande och omtänksam sida för tv-tittaren, där han vill göra det fint och bra för någon 
annan. Beskrivningen i citatet är en del av den altruistiska repertoaren.

De övergripande tolkningsrepertoarer som har framkommit i materialet är: Den emotionella 
repertoaren, den visuella repertoaren och den altruistiska repertoaren. Alla har visat sig 
centrala i framställningen av dem som män i dessa tv-program, speciellt hur nya manligheten 
framställs. De subjektspositioner som männen kan tillskrivas och själva intar utifrån 
tolkningsrepertoarerna är: spexaren, drömmaren, den empatiska, den osjälviska och den 
kramgoa.

28



5.5 Spexaren

Subjektspositionen spexaren går främst att koppla till den visuella repertoaren. Den visar sig i
det här fallet hos Hampus som vågar att spexa och det sker utan ”machofilter”, vilket menas 
med att han inte lägger på en tuff fasad för att visa sig vara ”hård” utåt. Han kan vara sig själv
och bjuda på sig själv. Eftersom att den här subjektspositionen går in under 
tolkningsrepertoaren den visuella repertoaren behövs därför i fallet en bild för att tydliggöra 
bilden av spexaren. Hampus träffar Stina Wollter i det här avsnittet. De ska göra en aktivitet 
tillsammans och måla av varandra eftersom att Stina är konstnär. Stina ska måla av Hampus 
utanför ett vackert slott. Hampus sitter på en stol med vindruvor och har en rödglansig skjorta 
på sig. Här lägger jag enbart ut en bild och redogör för den: 

Illustration 4: Hampus Nessvold/Stina Wollter, 2017

Bilden visar på att bjuder Hampus på sig själv. Han håller i en klase vindruvor medans spansk
musik spelas i bakgrunden. Han spexar och Stina skrattar åt Hampus. Klippet och bilden 
förmedlar en ”barock” känsla men främst en femininitet som kommer till uttryck hos 
Hampus. Hampus ”leker” med förväntningarna av en traditionell man och ”macho”. Hans sätt
att spexa för tittarna visar på subversivitet då han med sina gester och kläder gör ett visst 
motstånd mot maskulina normer, genom att positionera sig själv på ett dramatiskt, ”feminint” 
sätt. 
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5.6 Drömmaren

Drömmaren är en annan subjektsposition som möjliggörs i tolkningsrepertoaren den 
emotionella repertoaren. Ernst intar subjektspositionen som drömmaren. I ett avsnitt blir han 
väldigt djup och ”går in i sig själv” för att han är tagen av miljön. Han har tidigare i avsnittet 
byggt ett bord med ett inbyggt ljus i. Han har gjort det mysigt och lagt fina saker på bordet. 
Det är en ”julvärdskänsla” som ges där han sitter vid bordet med ljuset tänt:

”Det här är en plats där jag gääärna skulle sitta en stund och läsa en bok eller ha en rykande 
tekopp” (Ernst-Sommar med Ernst, S:11A:2,2018)

Ernst visas i bild när han sitter och tittar ut genom fönstret i citatet ovan. Han pratar samtidigt 
i samma stund väldigt drömmande och mjukt, om hur man kanske ser stjärnor i 
sommarnatten:

”Förhoppningsvis är också stjärnorna uppe i sommarnatten och man kan bara sitta och tänka, 
nu pågår det mycket spännande saker där ute och här sitter jag i trygghet. Visst är det en skön 
tanke? Det är så man vill leva, eller hur?” (Ernst-Sommar med Ernst, S:11A:2,2018)

I samma stund som han säger det ovan, lägger han sin ena kind i sin handflata med huvudet 
på sned medans han tittar ut fridfullt genom fönstret där han sitter. Det blir möjligt för Ernst 
att inta subjektspositionen drömmaren genom att tala om hur man kanske ser stjärnor i 
sommarnatten. Ernst tillskrivs därför subjektspositionen som en drömmare då han uppfattas 
som att ha lätt att gå in i en emotionell känsla, något som den emotionella repertoaren handlar
om. 

5.7 Den empatiska

I ett utav fallen kan tv-tittaren tillskriva Anders denna subjektsposition. Denna 
subjektsposition återfinns också under tolkningsrepertoaren den emotionella repertoaren. I 
det här avsnittet träffar Anders hunden Kaj som har blivit ensam och instängd med sin matte 
som dött i sitt hem. Personalen på hundstallet förklarar situationen för Anders varpå han 
säger: 

”Jag funderar hur hemskt det måste varit för honom att vara instängd med sin bästa vän som 
har dött. Djur är faktiskt väldigt känsliga” (Anders Bagge-Bagges hemlösa hundar, 
S:2A:2,2018) 

Scenen skapar en väldigt sorglig stämning i avsnittet. Anders ger ett intryck av att vara en 
väldigt igenkännande och empatisk person i citatet. Att vara empatisk och igenkännande är 
främst en egenskap som kan förknippas med kvinnor. Anders ger ett mjukt intryck när han 
uttrycker sig på detta vis och positionerar sig som en empatisk person när han föreställer sig 
och funderar över hur hunden kände. I ett annat exempel, är det Hampus som i sitt program  
ska intervjua artisten Viktor Frisk. I det här avsnittet har de varit på Gröna lund tidigare och 
spelat femkamp. Tillsammans pratar de om Viktors nya självbiografi som handlar om att leva 
med adhd. Citatet nedan visar på hur Hampus på ett empatiskt och okonstlat sätt, funderar 
frågandes över hur Viktor upplever att prata om sin diagnos:

”Det kräver nog ganska mycket att kunna prata om sin diagnos?” (Hampus Nessvold/Viktor Frisk, 
Hampus gör sommaren, 2017)

Citatet synliggör Hampus förmåga att tänka sig in i en annan persons situation. Hampus 
framställer sig annars som en sprallig person för tv-tittarna. Han har dock ofta i intervjuerna 
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intagit en mer allvarlig sida, där han positionerar sig som att vara väldigt lyssnande inför den 
personen han pratar med i stunden, vilket citatet ovan visar på.

5.8 Den osjälviska

Här visar Anders upp en empatisk sida men som går in under tolkningsrepertoaren den 
altruistiska. Anders intar och kan tillskrivas subjektspositionen den osjälviska, eftersom att 
han verkligen vill hjälpa djuren som det framgår i tv-rutan. Det är inte enbart för programmets
skull eller för egen vinning. Att han bryr sig på riktigt framgår i ett avsnitt:

”Mitt stora mål är att se hundarna må bättre innan de skaffar sig ett nytt hem” (Anders Bagge-
Bagges hemlösa hundar,S2:A2,2018)

Citatet lyfter fram att Anders bryr sig väldigt mycket om hundarna och hundstallet på ett äkta 
sätt. Det är ett osjälviskt uttryck som visar på en mjuk och genuin sida där Anders vill 
hundarnas bästa. Även Hampus uttrycker sig på ett annat, osjälviskt sätt när han tillsammans 
med Benjamin Ingrosso ska ”tävla” i en pastaduell. Varpå Hampus säger till tv-tittaren innan 
duellen: 

”Jag brukar vilja träna mot människor som är lite bättre än mig själv för att utvecklas” 
(Hampus Nessvold/Benjamin Ingrosso, 2017)

Hampus uttrycker sig på ett osjälviskt sätt som framställer honom som en person som kan 
lyfta upp andras förmågor och som kan se en annan person som ”bättre” på något. Hans 
uttryck kan ses som motsatsen till macho. Därav kan han tillskrivas en subjektsposition där 
han framställer sig som en mjuk man som inte behöver hävda sig i citatet.  

5.9 Den kramgoa

Den sista subjektspositionen som har hittats i det empiriska materialet går in under den 
emotionella repertoaren och den visuella repertoaren. Den kramgoa subjektspositionen är en 
position som intas av samtliga män i studien. Den visar på att männen inte är rädda för 
beröring, som att vara någon fysiskt nära, eller uttrycka en ömhet för någon. Beroende på om 
de är en man eller en kvinna har inte spelat någon roll. De kramas och gör de ofta i 
programmen. Ernst intar subjektspositionen i slutet av ett avsnitt när han har lagat mat. Han 
ska äta utanför kvarnen tillsammans med snickarna Mackan och Kajsa: 

”Jag känner mig så otroligt upplyft, jag skulle kunna krama om er alla! Riktigt hårt såhär för 
jag är så lycklig” (Ernst-Sommar med Ernst, S11:A3,2018)

Medans Ernst säger det gestikulerar han och gör en stor ”luftkram” för tv-tittarna. Även om 
det är för tv-tittaren han gör det, visar på hur Ernst intar subjektspositionen som den kramgoa.
I ett annat fall är det Anders som intar den här subjektspositionen. Anders träffar ett par som 
kommer till hundstallet som är uppfödare och ska hämta hunden Melwin som behöver ett 
hem, men som under tiden ska bo hos sina uppfödare. Anders säger till den ena av dem med 
stor glädje:

”Får man bjuda frun på en kram?” (Anders Bagge-Bagges hemlösa hundar, S2:A1,2018)

Anders visar upp en känslomässig sida där han är genuint glad och vill krama om den 
kvinnliga uppfödaren som ska ta hem hunden Melwin. Det visar på en varm och mjuk 
egenskap som kan uppfattas som feminin för tv-tittaren. I ett annat fall är det Hampus 
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Nessvold som i ett avsnitt ska träffa artisten och rapparen Nathalie Missaoui, mer känd under 
artistnamnet Cleo. De ska tälta tillsammans som en gemensam aktivitet:  

”Alltså det ska bli så mysigt att tälta med Nathalie, hon är så liksom, för det första är hon 
världens mysigaste människa och så känns tälta helt rätt aktivitet med henne”(Hampus 
Nessvold/Cleo Missaoui, 2017)

Hampus intar denna subjektsposition när han använder ordet ”mysigt” flera gånger för att 
beskriva vad han känner för det han ska göra. Ordet ”mysigt” kan också uppfattas vara ett 
feminint uttryck som tyder på ömhet och kärlek, i det här fallet på ett vänskapligt plan. Han 
antyder genom ordvalet att han har lätt för och uppskattar närhet till andra människor. Det 
visar därför på den kramgoa subjektspositionen, en position som alla männen kan tillskrivas 
av tv-tittarna. De kan även inta den själva genom nyttjandet av repertoarerna.

5.10 Sammanfattning av resultatet

De tolkningsrepertoarer som männen använder, i tv-programmen, är: den emotionella 
repertoaren, den visuella repertoaren och den altruistiska repertoaren i konstruerandet av 
nya manligheten. Den första tolkningsrepertoaren handlar om att samtliga män använder 
känslor för att uttrycka sig, exempelvis som i deras ordval att vara ”kär” i något eller att vara 
”förtvivlad” som kan framställas som särskilt mjuka ord för att vara män. För samtliga män 
framställs det vara ett naturligt sätt att uttrycka sig på, liksom att vara öppen om sina känslor 
utåt. Den visuella repertoaren handlar om att männen, utan att använda språk, framställer sig 
på ett feminint och ”mjukt” sätt med hjälp av kroppens gester och ansiktes mimik. Utifrån 
illustrativa bilder visas hur männen konstruerar nya manligheten utifrån ”kvinnliga” attribut. 
Vare sig de leker med könsroller eller ”bara är” använder männen feminina uttryck som 
möjligen inte förväntas av dem som män. Det kan förstås utifrån subversivitet där männen på 
något vis gör ett motstånd mot rådande normer som att vända på, eller imitera könsroller över 
hur man ”bör” vara som man, med exempelvis gester i den visuella repertoaren. Den 
altruistiska repertoaren synliggör att männen handlar på ett osjälviskt sätt och vill göra gott 
för andra på olika sätt som att exempelvis höja upp en annan person verbalt. I resultatet har 
fem subjektspositioner hittats. Den vanligaste, återkommande subjektspositionen är den 
kramgoa, som alla männen tillskrivs och intar i programmen. Den går in i den emotionella 
och visuella repertoaren som framställer hur männen har lätt för närhet till andra. En av de 
subjektspositioner som har identifierats är spexaren, som Hampus kan tillskrivas, då han på 
ett omanligt sätt bjuder på sig själv. Drömmaren, en annan subjektsposition, framkommer i ett
fall när en av männen framställer sig så tittarna upplever att de får se hur mannen tänker och 
låter sig inspireras av stunden. Den empatiska subjektspositionen synliggör männen som 
väldigt igenkännande genom att tänka sig in i en annans situation. Den osjälviska 
subjektspositionen går in under tolkningsrepertoaren den altruistiska repertoaren och visar på 
att männen positionerar sig som någon som målmedvetet vill hylla och hjälpa andra. 

6 Avslutande diskussion 

Avsnittet inleds med att knyta an till studiens resultat i relation till dess syfte och 
frågeställning. Därefter återkopplas till tidigare forskning och denna studies potentiella bidrag
till forskningsfältet. Sedan diskuteras hur studiens resultat kan tolkas och förstås utifrån den 
teoretiska referensramen med dess metod. Slutligen tillämpas en självkritisk diskussion av 
studien samt förslag och reflektioner kring vidare forskning. 
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6.1 Resultat med återkoppling till syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats har varit att studera framställningen av nya manligheten hos tre 
svenska, kända män med diskursanalys som teori och metod. Utifrån diskurspsykologiska 
analysbegrepp, som tolkningsrepertoarer och subjektspositioner, har männens egen 
konstruktion av sig själva synliggjorts. I de tre olika tv-programmen har studien analyserat 
hur männen använder språk och handling för att framställa sina feminina och mjuka sidor. 
Judith Butlers begrepp subversivitet har varit ett viktigt begrepp i analysen för att studera hur 
männen vrider och vänder på sin könstillhörighet. Då studiens metodansats vilar på en social-
konstruktionistisk grund, var valet för diskursanalytisk inriktning lämplig då diskursanalysen 
delar tanken att människor uppfattar och skapar sin värld utifrån sociala processer, till 
exempel hur vi väljer att se på kön och manlighet. Uppfattningen är något som också kan 
förändras genom språket och språkets handling.

Studien har kommit fram till att männen gestaltar nya manligheten genom att uttrycka både 
glada och sorgsna känslor på ett öppet och ärligt sätt. Deras ordval är ömma och mjuka och en
del kan framställas som feminina till sitt uttryck, precis som deras handlingar. Med kroppsliga
gester och mimik visar männen att de vågar leka med sin könstillhörighet och vara 
”omanliga” genom att inte ta sig själva för på stort allvar. Samtliga män går generellt emot 
”macho” i sin framställning i programmen då de visar på andra egenskaper som inte stämmer 
överens med traditionell manlighet. Den nya manligheten visar framförallt sig i att våga vara 
sig själv och på vissa sätt stå emot den heterosexuella matrisen. Enligt 
socialkonstruktionistiska grunder omskapar männen benämningen av att vara en traditionell 
man genom att nyttja repertoarer som den emotionella, visuella och den altruistiska för tv-
tittaren.

6.2 Resultat med återkoppling till tidigare forskning

Den tidigare forskningen har generellt utgått från manligheten inom olika kontexter som tv-
program, vården samt inom machokulturen, eftersom det var begränsat med forskning inom 
tv-program. Det första temat tog upp vad som är det manliga idealet att framhäva ur en tv-
kontext, reality-tv. Utifrån Bryson, Davis & Rogers (2014) studie, undersöktes konstruktioner
av manligheten och heterosexualitet i ett amerikanskt gör om mig-program. Resultatet visade 
på att männen som blev omgjorda hade möjlighet att inta ”manskapshandlingar” vilka är 
beteenden för att säkerställa medlemskap i den dominanta könsgruppen. Studien visade även 
på begränsade bilder av att göra kön. Deras resultat stödjer inte denna studies resultat då 
männen istället gör det motsatta till typiska manshandlingar när de istället intar kvinnliga 
handlingar, som att exempelvis sitta vid symaskinen eller föra sig på ett ”omanligt” sätt som 
gestaltas i den visuella repertoaren. Genom kvinnliga handlingar öppnar männen upp för nya 
typer av att göra kön. 

I en annan studie av Nilsson (2013) studeras det bland annat hur maskulinitet och hierarki 
skapas genom våld i en restaurangmiljö. Det visade sig att våld hade en belönade funktion i 
restaurangen och klassiska manliga karaktärsdrag som att vara orädd, ha mod och tåla smärta 
var fördelaktiga för deltagarna i programmet. På ett liknande sätt som i den första studien 
visar mitt resultat istället att männen framställer sig på ett mjukt sätt där våldsamma 
antydningar inte framkommer. De framställs ändå som män trots att de inte visar upp dessa 
klassiska karaktärsdrag.

En studie av Johansson och Nyström (2013) delade likheter med min studie inom temat nya 
manligheten. Författarna ville undersöka och jämföra konstruktionen av den nya mannen i 
svensk medierapportering om tre svenska elitpolitiker. Karaktäristiska attribut för den nya 
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mannen som de undersökte var flexibilitet, jämställdhetsorientering, lyhördhet och empati. De
menade att den nya mannens konstruktion kunde förstås som ett inslag i en manlighetshybrid 
då männen använde kvinnligt kodade egenskaper som uppfattades som positiva. Genom att 
hitta en balans i detta stärktes deras trovärdighet. Männen i min studie visar på lyhördhet och 
empati som är exempel ur den emotionella repertoaren. Även i min studie uppfattas dessa 
egenskaper som positivt. Männen framställs därav som bättre och mer trovärdiga. Barry 
(2018) undersökte i sin studie hur män, utöver sociala identiteter, närmar sig olika köns 
framträdande genom att bära klänning för att göra hybrida maskuliniteter. Studien fann tre 
olika sätt som männen gör maskulinitet och femininitet. En grupp av männen som obemärkt 
bar klänning, fick fördelar eftersom att de jobbade i miljöer med status och där måttliga 
uttryck av mäns feminina sidor kunde värderas som ett tecken på kreativitet och 
självständighet. För att relatera denna studies resultat till min studie kan de kända männens 
feminina sidor uppfattas som positiva av andra då de genom sitt ”kändisskap” kan 
uppmuntras för sina feminina sidor till skillnad från om de inte var kända. En annan artikel, 
av Greenebaum och Dexter (2018), studerade hur män som är veganer uttrycker sin manlighet
och hur männen svarar på att framställas som feminina. Författarna ville även ta reda på om 
männen skapade strategier för att räta upp sig själva med hjälp av hegemoniska ideal, eller om
de strider emot det. Resultatet visade att många av männen avvisade normerna av maskulinitet
och istället förespråkade principer som kan associeras med femininitet. Samtidigt uttryckte 
männen att veganism är det ultimata uttrycket av maskulinitet då det kräver mod, självkontroll
och känna empati för djuren. På grund av männens ”alternativa livsstil” stämmer de överens 
med min studie där männen genom sina alternativa hobbyers eller utseende avvisar vissa 
normer av maskulinitet, då männen i vissa fall visade på subversivitet. Cottingham (2015) 
ville undersöka de strategier som manliga sjuksköterskor använder för att hantera sina egna 
och patienternas känslor på jobbet. De olika strategierna kategoriserades i termer av 
självhantering, eller interpersonlig, och patienternas hanterbarhet. I mitt resultat rör sig 
exempelvis Anders Bagge inom en vårdkontext, men med hundar istället. Hans sätt att 
hantera och visa känslor påminner om hur de manliga sjuksköterskorna intog kvinnliga, 
emotionella egenskaper för att hantera sin yrkesroll. 

I temat machokulturen under tidigare forskning ville Randell (2016) undersöka tonårspojkars 
uppfattningar och upplevelser kring hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social 
status. Resultatet i studien visar generellt på att olika maskuliniteter och känslouttryck hör 
ihop och att känslohantering är bra för välbefinnandet. Att våga stå emot maskulinitetsnormer 
utan att tappa status bidrog positivt till hälsan. De studerade männen i min studie, är i linje 
med denna studies resultat, då de agerar enligt dessa resultat och också vågar stå emot den 
heterosexuella matrisen, men utan att tappa status eftersom att resultatet framkom som 
positivt. Eastman (2012) ville beskriva hur den amerikanska söderns ”rebeller” uppstår genom
ett identitetsarbete, gjorda av marginaliserade män som vill hålla fast vid hegemoniska 
maskulina ideal. De visade sig att männen exempelvis använde typiska manliga handlingar 
som att dricka alkohol, slåss eller ta droger. Denna studie skiljer sig mest från mitt resultat 
eftersom att männen i min studie visar på en mjukhet som står emot dessa hegemoniska, 
maskulina ideal. De kan istället sträva efter ett annat ideal, ett alternativt och omanligt ideal.   
Utifrån min analys av nya manligheten kan männen istället gestalta en manlig femininitet som
utmanar den heterosexuella matrisen, på liknande sätt som Andersson (2016) menar med sitt 
resonemang genom ett nytt begrepp som kvinnlig femininitet. Det togs tidigare upp i avsnittet
om Butlers subversivitet (se 3.6). Genom sin ”manlighet” visar männen i min studie samtidigt
upp en feminin sida. Det som framställs utifrån tv-programmen är hur männen ”tänjer” på 
gränser över vad som är vad genom att vara både och.  

34



6.3 Resultat med återkoppling till teori och metod

Denna studie använder sig av kritisk diskurspsykologi som vilar på en 
socialkonstruktionistisk grund, där det inte finns någon inre objektiv fakta. Kritisk 
diskurspsykologi handlar om hur vi genom språket strukturerar vår sociala värld samtidigt 
som vi skapas genom språket. Likt socialkonstruktionismens grunder ses könsidentiteter i 
diskurspsykologi som flytande och kapabla till att forma sig själva. Studiens resultat fann att 
de kända männen formade sig själva genom att bjuda på känslor och handla på ett sätt som 
kan tolkas som omanligt. De framställde alltså en ”ny” slags manlighet, istället för en 
traditionell. Resultatet går därför i enlighet med socialkonstuktionismens utgångspunkter, att 
inget är statiskt. Jag kan förstå att gränserna över vad som är manligt och kvinnligt kan suddas
ut, då männen i resultatet visar upp en alternativ sida av manlighet, när de genom handling 
framställer sig med feminina egenskaper men samtidigt är manliga. Butlers begrepp 
subversivitet beskriver hur vi ”leker” och imiterar könsroller, när det sker görs motstånd mot 
den heterosexuella matrisen. Likt Butlers begrepp synliggjorde männen hur de medvetet och 
omedvetet leker med sin könstillhörighet, genom sättet de uttrycker sig eller klär sig. Männen 
i studien visar också manliga attribut, men gör ett visst motstånd genom att vara emotionella. 
Det blir intressant då männen i studien inte går att kategorisera som antingen eller, därför var 
begreppet värdefullt att använda i analysen av männen.

Det finns förstås en medvetenhet kring att männen i studien inte är radikalt subversiva på det 
sättet som Butler menar. Den här studien ”lånar” istället begreppet subversivitet för att göra 
intressanta kopplingar som visar på att männen, i vissa fall, gör motstånd, fast på mera subtila 
sätt. Butler tar till exempel upp dragshowartister som drar könsöverskridandet till sin yttersta 
spets genom sina uppträdanden med mycket smink och höga klackar. Enligt min studie är 
Hampus den som tydligast utför subversiva handlingar och var mest radikal utseendemässigt, 
något som kan ha med hans unga ålder att göra. Han är också den som, enligt min 
uppfattning, explicit förespråkar att män ska våga visa mera känslor och bryta trenden av att 
vara macho. Ernst och Anders var inte lika tydliga med subversivitet, men det var intressant 
att det även förekom hos dem, fast på ett annat sätt än hos  Hampus. Anders och Ernst ser ut 
som typiska ”män”, med skägg och flanellskjorta, men visade genom kroppsspråk, handlingar
och främst med ord hur även de använde subversivitet, fast i begränsad utsträckning. 

Analysbegreppen tolkningsrepertoarer och subjektspositioner bidrar till att synliggöra hur 
männen strukturerar samtalen och intar platser inom en konversation. Männens sätt att 
använda tolkningsrepertoarer för att skapa nya manligheten visades i form av en närhet till 
sina känslor och genom feminina handlingar. Precis som att tolkningsrepertoarer kan variera, 
och är mindre än diskurser, kunde männens sätt att strukturera samtalet variera, då de både 
visade sig allvarliga och ibland mer energiska i stunden. Eftersom att jag analyserade män i 
media är det troligt att männen använder andra tolkningsrepertoarer utanför den kontexten.  
Givetvis förekom traditionellt maskulina handlingar i analysen men eftersom att det inte var 
studiens syfte att undersöka har det heller inte redogjorts för. I studien finns en medvetenhet 
av att medias framställning av männen, i sin produktion av programmen, kan ha vinklats för 
att passa Tv- och Youtube-tittare. Det är dock inget som har problematiserats vidare i studien.

Enligt diskursanalys ändras språket konstant då elementen i språket förändras. Det visade sig i
mitt resultat genom hur männen pratar på ett ”nytt” sätt till skillnad från den traditionella 
mannen. Eftersom att männen i studien använder språket och ord i skapandet av sig själva, 
intar de olika subjektspositioner som kan influera samhällets syn på män, i det här fallet nya 
manligheten. Därav kan vi se att språket har en viktig funktion i konstruerandet av nya 
fenomen i samhället då det ständigt förändras. Männen är kända och syns och kan på det sättet
ha makten att framställa en ny syn på män. 
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6.4 Självkritisk reflektion och förslag på framtida forskning

Till sist vill jag lyfta fram några insikter och tankar som utvecklats under studiens gång. I 
inledningen skrevs det om psykisk ohälsa, något som kan tänkas vara en konsekvens av 
machokulturen. Efter att ha analyserat tv-programmen kom endast antydningar fram. 
Belysningen av psykisk ohälsa bland män togs initialt upp eftersom att de känner att de ”ska” 
leva upp till manliga normer och exempelvis inte gråta. Därav ville jag analysera män som 
enligt min uppfattning ”vågar” att visa den typen av sidor hos sig själva. Det har jag också 
analyserat, hur män visar feminina och mjuka egenskaper. Johansson och Nyström (2013) 
definierande kvinnliga och mjuka egenskaper med attribut som flexibilitet, 
jämställdhetsorientering, lyhördhet och empati i sin studie. Det var något som till en viss del 
även framkom i min studie. 

Genom att ta del av studien, kan nya manligheten förstås som något som förekommer i 
omväxlande form. Då männen intar feminina subjektspositioner, utifrån repertoarerna som jag
identifierat, så bidrar de till att skapa nya manligheten, även om de rör sig mellan nya 
manligheten och traditionella. Det är något som kan ses som en maskulin femininitet, där 
även subversivitet genom sitt gränsöverskridanden, kan luckra upp skillnader mellan kön. Det
i sin förlängning kan bidra till att gränserna suddas ut. 

I inledningen skrev jag om Fanny Ambjörnssons definition av normativ femininitet utifrån ett 
historiskt perspektiv. Hon beskrev kännetecken som måttfullhet, kontroll, försiktighet, empati,
omhändertagande och inlevelseförmåga. I efterhand kan jag tycka att det är en gammaldags 
benämning. Ambjörnsson tillämpar det i sin bok på unga gymnasietjejer, något som min 
studie skiljer sig åt. Männen i min studie uppfyllde dock alla egenskaper till viss del, förutom 
måttfullhet, kontroll och försiktighet. De visade sig istället vara mer extroverta och utåt med 
sina känslor.

Det som min studie undersökte är kända män från färdigställda och ”producerade” tv-
program. Ett förslag på framtida forskning kan därför vara hur nya manligheten ter sig hos 
vanliga män. Något som kan ske på internetforum eller genom intervjuer på en arbetsplats. 
Det kan vara intressant att undersöka en större grupp män och vad de anser om nya 
manligheten. Att studera vanliga män från olika socioekonomiska förhållanden och hur de ser 
på den nya mannen kan vara intressant för att få en större variation i forskningen.
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