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ABSTRACT
The aim of this study is to examine the way vulnerability among men is discussed and negotiated
in relation to their notion of masculinity during a “killmiddag” (literally: dinner for boys). It also
seeks to find in what way the participants relate to each other and the group in this specific
context which in itself questions gender norms. The Swedish initiative “killmiddag”, launched in
2016, comes with a set of themes and discussion guides. This study is comprised of a group
interview with three participants conducted in the formula of a regular “killmiddag” and two
additional interviews with men who have previous experience with arranging these events.
The study finds that the participants constantly relate to gender norms and discuss how
they find it awkward to show sadness and talk about complex emotions with other men. They
attribute this to a learned behaviour from both their upbringings, interactions with other men and
the way norms are communicated through commercial mass culture. The study concludes that
the participants show increased male vulnerability and sensitivity but at the same time show
signs of conforming to some of the gender norms they are criticizing. By identifying with and
validating each other the participants seem to practice vulnerability in order to better fit in with
the group.
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INLEDANDE ORD
Den klassiska bilden av maskulinitet säger att män hellre döljer sin sårbarhet än att prata om sina
känslor med andra och speciellt med andra män. Jag har länge fascinerats av denna
maskulinitetsnorm och det är något jag tyvärr både kan känna igen från mitt eget beteende och
från andra män i min närhet. Jag började också fundera på att det här verkar gälla även de män
som på många andra sätt ifrågasätter normer. Till denna studie valde jag därför att utforska hur
sårbar maskulinitet görs och upprätthålls av män i grupper som har ett redan uttalat normkritiskt
perspektiv. Min upplevelse är att det idag blir mer och mer accepterat för män att själva diskutera
sina upplevelser av machokulturen och vad den har för påverkan på deras vardagliga liv men att
utvecklingen fortfarande går väldigt långsamt. Jag landade i att titta närmare på satsningen
#killmiddag som lanserades 2016 av Ida Östensson från stiftelsen Make Equal som ett svar på
den mediala debatten om återkommande sexuella övergrepp på musikfestivaler (Stålner 2018).
Initiativet uppmanar män att själva ta tag i de problem som machokulturen och destruktiv
maskulinitet för med sig. Jag hade själv aldrig tidigare varit på en killmiddag men jag hade hört
och läst om initiativet från flera håll.
En killmiddag går ut på att en grupp män samlas och diskuterar maskulinitet utifrån ett
specifikt tema som exempelvis kärlek, vänskap, sex eller skörhet (Killmiddag u.å. a). Vem som
helst kan arrangera en killmiddag och det finns färdiga informationsblad och samtalsguider på
projektets hemsida att använda som språngbräda. Innan jag hängav mig åt denna undersökning
kände jag bara till en person bland mina Facebook-vänner som varit på en killmiddag. Det är min
upplevelse att relativt få män i min umgängeskrets själva har medverkat på en killmiddag, även
när det kommer till män som intresserar sig för genusfrågor och är positiva till själva konceptet.
Jag tycker ändå att detta initiativ är intressant att undersöka eftersom det har fått ett stort medialt
genomslag och flera tidningar har rapporterat om killmiddagar som anordnats av både
fackföreningar och ledamöter i riksdagen1. I skrivande stund ger sökordet “killmiddag” över
28 000 resultat på sökmotorn Google och flera av dem är nyhetsartiklar (Google, u.å).

1

Fackförening:
https://www.ifmetall.se/tidningen-info/blickfanget/killmiddag-med-mansroll-pa-menyn/ [2019-05-13]
Riksdagsledamöter:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/Ly7q4/riksdagsman-mottes-over-partigranserna-pa-killmiddag
[2019-05-13]
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Även om jag tror att många idag känner till konceptet #killmiddag misstänker jag att dess
popularitet mest handlar om ett brett medialt genomslag. Initiativet #killmiddag erbjuder därför
ett unikt sätt att titta närmare på hur mäns upplevda maskulinitet påverkas av denna unika
situation. Jag tänker mig att konceptet #killmiddag utgör en bra miljö för en undersökning av
uttryck för maskulinitet som aktivt avviker från de klassiska machoidealen och att det sätt
deltagarna relaterar dessa ideal till sig själva är en intressant utgångspunkt. Syftet är alltså att
undersöka hur deltagarna ger uttryck för sårbar maskulinitet under killmiddagen och hur
deltagarna själva kopplar sina personliga upplevelser till de normer om maskulinitet som finns i
samhället. Mitt material består till huvudsak av den killmiddag jag själv arrangerade och agerade
samtalsledare för. Dessutom ingår två efterföljande intervjuer med vana arrangörer av
killmiddagar för att få fler perspektiv och ge ett komplement till analysen.

Mina frågeställningar är följande:
-

Utifrån killmiddagen, hur diskuteras och förhandlas sårbarhet i förhållande till
föreställningar om maskulinitet?

-

Hur positionerar sig deltagarna till varandra och gruppen under samtalet?

DISPOSITION
Uppsatsen består förutom denna första del av en inledning till analysen som presenterar varför
just initiativet #killmiddag visade sig vara särskilt fruktbart och en kort redogörelse för kritik
initiativet fått. Själva analysen är uppdelad i fyra delar. Efter att ha gått igenom materialet från
både killmiddagen och de två uppföljande intervjuerna blev det tydligt att tre teman som relaterar
till manlig sårbarhet kunde identifieras. Dessa teman är “Att gråta och hantera känslor”, “Att
vara man i situationen” och “Relationer och ensamhet”. Analysen utgår därför från dessa teman
tillsammans med de teoretiska begreppen som presenteras nedan. Efter det redogörs för de två
uppföljande intervjuer som gjordes med män som har erfarenhet av att arrangera egna
killmidagar och deras upplevelser kopplas ihop med analysen. Slutligen kommer en
slutdiskussion där resultaten av studien diskuteras följt av några förslag till vidare forskning
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inom ämnet. Alla blockcitat kommer från den killmiddag som genomfördes i Stockholm den
24:e april 2019.

TIDIGARE FORSKNING
Min undersökning befinner sig i forskningsfältet kritiska maskulinitetsstudier. Det är initiativets
och deltagarnas ifrågasättande av samhällsnormer – det vill säga hur de med hjälp av
samtalsguiden resonerar angående diskrepansen mellan hur de ser sig själva och hur de ser på
normer inom maskulinitet i samhället – som gör min undersökning kritisk. Efter en kort
genomgång av mansforskningen i stort presenteras den tidigare forskningen i underkategorierna
“Män och sårbarhet”, “Maskulinitet i grupp” samt “Normkritiska sammanhang” och slutligen
redogörs för vad denna undersökning bidrar med. Samtliga underkategorier är sammankopplade
med min undersökning och har valts för att skapa en tydligare bild av mitt forskningsfält i och
med bristen på tidigare studier av initiativet #killmiddag.
Kritiska maskulinitetsstudier är ett relativt nytt forskningsfält, vilket Ulf Mellström och
Lucas Gottzén också förtydligar i tidskriften NORMA (Mellström & Gottzén 2013). Ett viktigt
bidrag till mansforskningen är R.W. Connells Maskuliniteter (2008) som noggrant går igenom
hur synen på maskulinitet har diskuterats och utvecklats historiskt. Enligt Connell finns det flera
maskuliniteter och de har historiskt sett varit både tids- och platsspecifika och är under ständig
förändring (Connell 2008:197). Connell förklarar också att maskulinitetsstudier som
forskningsfält har sina rötter i kvinnoforskningen under 1970-talet i USA där tankarna om
“könsroller” lånades från feministisk teori och applicerades på maskulinitet (Connell 2008:56).
Manlig vänskap har genom historien länge ansetts vara den enda sanna vänskapen och ett antikt
ideal var att män i samhällets elit hade unga pojkar som elever och älskare i en strävan efter
skönhet och kunskap (Dirke 2014:15). Under romantiken var närhet och kärleksfulla gester en
betydande del av den samkönade vänskapen men mot slutet av 1800-talet började det talas mer
om homosexualitet som en identitet än en akt och sedan dess har både emotionell och fysisk
närhet mellan män blivit allt mer tabu (Goedecke 2018:27f).
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Män och sårbarhet
Sociologen Marianne Inez Lien berättar i sin artikel “Maskulinitetsforskning i förändring”
(2013) om hur män och kvinnor interagerar på olika sätt med sjuksköterskor. Hon menar att män
i vårdsituationer tenderar att antingen bemöta hälsoproblem med tystnad eller galghumor istället
för att ge uttryck för oro. Hon påpekar att män från arbetarklassen uppvisar störst behov av att
upprätthålla en fasad jämfört med kvinnliga patienter som oftare hanterar kriser genom att öppet
ventilera orostankar. Dessutom visar hon att män i vårdsituationer blir bemötta på ett annat sätt
än kvinnor baserat på förväntningar om kön. Sjuksköterskor tenderar att prata mindre med män
om känslor och refererar till de män som är mer öppna med hur de känner som män som “betér
sig som kvinnor” (Lien 2013, egen översättning).
Genusvetaren Linn Sandberg har forskat om äldre mäns sexualitet och i sin avhandling
Getting intimate: a feminist analysis of old age, masculinity & sexuality (2011) skriver hon att
äldre män kan ha svårt att hantera idealbilden av den manliga, hårda kroppen i kombination med
upplevelsen av den egna kroppen som åldrande och sårbar (Sandberg 2011:55). Hon visar också
på svårigheten många äldre män har att diskutera till exempel impotens med sin partner eftersom
det innebär att de måste konfronteras med sin egen sårbarhet men också riskera att behöva
bemöta sin partners besvikelse (Sandberg 2011:180). Sociologen Victor J. Seidler skriver i
antologin Men’s Friendships (1992) att män ofta formar sina relationer med andra män på ett sätt
som gör att de slipper riskera att framstå som sårbara. Det är ofta viktigare för män, menar han,
att upprätthålla bilden av sig själv som självförsörjande och självständig än att be om hjälp för
personliga problem. Han hävdar att män tenderar att undvika att ställa emotionella krav på sina
manliga vänner och genom detta skapar en miljö där vännerna inte heller känner att de kan ställa
samma krav tillbaka (Seidler 1992:5). Sociologen Donald P. Levy diskuterar samma problematik
och även han kommer fram till att en av anledningarna till att män undviker djupare relationer
med andra män är rädslan för sårbarhet (Levy 2005:202). Liknande resultat uppvisades redan på
1970-talet i en studie av vita medelklassmän gjord av psykologen Robert A. Lewis (1978).
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Maskulinitet i grupp
En gruppdiskussion eller gruppintervju innebär att jag behöver ta andra saker i beaktande än om
jag hade suttit och pratat med en person i taget. Heléne Thomsson (2010) påpekar att
gruppintervjuer kan ge forskaren ett helt annat material än enskilda samtal och att deltagarna kan
samspela med varandra och använda de andras berättande som språngbräda. Vissa gånger
innebär det att deltagarna kan enas om något och därigenom bli inspirerade att gå djupare i en
specifik diskussion än de först hade tänkt. Men det kan också innebära att resonemangen går i
cirklar för att någon vill övertyga de andra om något eller att vissa saker som deltagarna hade
berättat öppenhjärtigt om i en enskild intervju inte tas upp på grund av osäkerhet eller en vilja att
passa in (Thomsson 2010:69). Min roll som forskare i ljuset av detta tas upp i metodavsnittet
under rubriken “Situerad kunskap och reflexivitet”.
Sociologen Lena Berg beskriver i artikeln “Homosocialitetens kraft: hur unga män ‘gör’
maskulinitet i grupp och individuellt” (2007) hur hon genom gruppintervjuer sett hur
intervjudeltagarna gått från att inledingsvis ha visat intresse för hur hon som forskare reagerat på
deras berättelse till att så småningom börjat fokusera allt mer på den manliga gemenskapen och
att bry sig om de andra deltagarnas reaktioner (Berg 2007:31). Denna undersökning tangerar den
tidigare diskussionen om sårbarhet eftersom en av Bergs informanter berättar att han inte anser
att han står känslomässigt nära någon av sina manliga vänner trots att de umgås ständigt och att
det enbart är flickvänner som får reda på hans djupaste känslor. Han beskriver också den relation
han har med en romantisk partner som baserad på en mer känslomässig maskulinitet. Resten av
informanterna håller med om att en partnerrelation innebär en ventil för känslor och flera av
männen säger att det bästa med att ha en flickvän är att ha någon att prata med (Berg 2007:36f).
Ett tidigt exempel är Jean Lipman-Blumens Toward a Homosocial Theory of Sex Roles:
An Explanation of the Sex Segregation of Social Institutions (1976) som introducerade begreppet
homosocialitet som innebär en preferens för att omge sig av människor av samma
könstillhörighet som en själv. Detta, menade hon, gäller speciellt män och behöver
nödvändigtvis inte ha några som helst sexuella inslag. Denna teori menar att män gärna söker
bekräftelse från andra män för att män kontrollerar majoriteten av världens makt, pengar och
tillgångar (Lipman-Blumen 1976:16) Andra tidiga exempel på studier där maskulinitetsgörande
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hos män i grupp figurerar är A.R. Horschilds Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure
(1979) som diskuterar på vilka sätt “känsloregler” är olika mellan män och kvinnor, Joseph H.
Plecks The Theory of Male Sex Role Identity (1983) som diskuterar könsrollsteorier från
1930-talet och framåt och Michael Messners Boyhood, organized sports, and the construction of
masculinities (1995) som undersöker manlig gruppsport genom en feministisk lins.
Normkritiska sammanhang
En annan viktig detalj i den här undersökningen är att sammanhanget deltagarna befinner sig i,
alltså killmiddagen, bygger på en redan uttalad normkritisk diskurs. Initiativet #killmiddag
startades för att få män att samtala i större utsträckning om de problem som destruktiva normer
inom maskulinitet kan innebära. En killmiddag är alltså ett normkritiskt sammanhang redan
innan den genusvetenskapliga studien inleds och på samma sätt är deltagarna på en killmiddag
aktivt normkritiska oavsett om de medverkar i en normkritisk undersökning eller inte. Denna
undersökning är följaktligen även besläktad med andra studier av normkritiska sammanhang och
ett exempel på det är de intervjuer sociologen Cathrin Wasshede (2005) har gjort med män
mellan 21 och 31 år som både är politiskt aktiva och medlemmar i mansgrupper med fokus på
jämställdhet. Hennes intervjupersoner refererar ständigt till föreställningar om maskulina ideal i
sina diskussioner om sexualitet, kläder och praktiker (Wasshede 2005:111). Wasshedes slutsats
är att männens agerande i vardagen påverkas starkt av deras politiska ideal och att dessa ideal
erbjuder dem både frihet och möjlighet att aktivt problematisera och utmana rådande normer
angående maskulinitet (Wasshede 2005:113).
Idéhistorikern Helena Hill har gjort en omfattande studie av den svenska mansrörelsen
under 1970- och 80-talet där hon utgår från de teoretiska begreppen hegemonisk maskulinitet,
omanlighet och heternormativitet. Avhandlingen kartlägger rörelsens skifte från att vara
feministiskt inriktad till att inta en någorlunda feminismfientlig inställning medan mansgrupper
och mansläger startas, hyllas och kritiseras. Hill skildrar hur män slöt sig samman i grupper för
att diskutera ungefär samma saker som diskuteras under dagens killmiddagar, till exempel tankar
om att inte ha några manliga nära vänner eller en upplevelse av att “mansrollen” är begränsande
(2007:63). Hill går också igenom den homogenitet som existerade bland rörelsens aktiva
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medlemmar – de var ofta vita, medelklass och medelålders som bodde i en större stad (Hill
2007:75). Dessutom tar hon upp de mål som dessa mansgrupper hade vilka var att lära sig prata
om känslor, bryta upp destruktiva mönster och därigenom omstrukturera samhällets uppbyggnad
(Hill 2007:77,81).

Vad gör denna undersökning unik?
Det finns två tidigare uppsatser med ordet #killmiddag i sin titel. Masteruppsatsen “Det befriande
ansvarets paradox: En genusvetenskaplig studie av det feministiska jämlikhetsinitiativet
#killmiddag” (Olsson 2018) utgår från en del av de instruktionsblad och samtalsguider som finns
tillgängliga på initiativets hemsida samt några nyhetsartiklar. Uppsatsen analyserar detta material
utifrån en poststrukturalistisk syn för att ta reda på vilka underliggande antaganden #killmiddag
står för och vad konsekvenserna för det större jämställdhetsarbetet kan tänkas vara. Uppsatsen
kritiserar det identitetspolitiska förhållningssättet och menar att #killmiddag representerar en
förenklad bild av dikotomin “goda” och “onda” män (Olsson 2018). Den andra uppsatsen heter
“Killmiddag - en plats att förändras och förändra: En kvalitativ studie om
maskulinitetskonstruktion” (Larsson & Teshome 2018). Syftet med den är att genom kvalitativa
intervjuer och meningstolkning undersöka hur maskulinitet skapas genom eventet #killmiddag.
Resultatet visar att initiativet #killmiddag är en viktig del för intervjudeltagarnas konstruerande
av maskulinitet och att sammanhanget erbjuder deltagarna utrymme att visa sidor av sig själva de
gömmer i andra sociala situationer (Larsson & Teshome 2018).
Jag anser att min undersökning kommer bidra med ett flertal element och perspektiv som
inte redan avhandlats i dessa uppsatser och den tidigare forskningen. För det första bygger
undersökningen på en medverkan under själva killmiddagen istället för en analys av ett färdigt
material eller enbart intervjuer av deltagarna efteråt. På så sätt kan jag bilda mig en egen
uppfattning om deltagarnas uppfattning om sårbarhet och jag tänker mig att det kommer leda till
en mer ofiltrerad förståelse av processen. För det andra bygger min studie på ett material som är
unikt för just denna undersökning och dessutom situeras min forskning i en annan teoretisk
ansats. Jag tänker här främst på inkorporerandet av begreppet glitch, som kommer presenteras i
teoriavsnittet. Jag har också en annan frågeställning så jag ser helt klart en plats för min
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undersökning vid sidan av dessa uppsatser och den tidigare forskningen om sårbarhet och
maskulinitet.

TEORETISKA BEGREPP
Glitch
Eftersom det övergripande temat för min undersökning kan sägas vara manlig skörhet valde jag
att använda mig av begreppet glitch som det förstås av Jenny Sundén i hennes artikel “Glitch,
genus, tillfälligt avbrott” (2016). Utgångspunkten i Sundéns text är posthumanistisk feministisk
teori och synen på genus som en ofullständig teknologi. Hon menar att teknologi på en
fundamental nivå är förenat med avbrott och tillfälliga störningar. Det finns ingen perfekt
teknologi, hävdar hon, även den mest sofistikerade maskin behöver ibland oljas, justeras eller
startas om och varje teknologiskt framsteg innebär nya problem, nya sätt att haverera. Glitchen är
ett avbrott i vårt skapande av genus, tillfällen då sprickor uppstår och vår sårbarhet lyser igenom.
Genus kräver ständigt underhåll av oss för att framstå som naturligt och glitchen riskerar att
avslöja vår brist på kontroll (Sundén 2016:24f). Hon skriver också att glitchen inte bara
innefattar misslyckade genusuttryck och en ångestfylld brist på kontroll. Precis som att
könsöverskridande normbrytare utmanar samhällets förväntningar använder sig musiker och
konstnärer av glitch för skapa något nytt. Den medvetna glitchen har en systemkritisk funktion
som istället för att försöka dölja våra imperfektioner istället hyllar dem. Genom att förstå genus
som en trasig och ofullständig teknologi tillåts vi bejaka skönheten i våra ständiga försök att göra
genus förståeligt (Sundén 2016:34f). Detta begrepp anser jag passar väl in en undersökning av
maskulinitetsgörande och kommer att möjliggöra för mig att undersöka uttryck av sårbar
maskulinitet från en posthumanistiskt synvinkel.

Performativitet
Jag har också valt att använda mig av begreppet performativitet i den genusvetenskapliga
betydelse som Judith Butler har diskuterat i flera av sina texter. Hon förklarar det som att vi
skapar och upprätthåller genus genom handlingar, istället för att genus är något som emanerar
från våra fysiska kroppar. Hon menar att de genusuttryck vi länge har tillskrivit biologin
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egentligen frambringas av förväntningar om genus. Butler förtydligar också att denna
performativitet inte är en enskild handling utan en upprepad ritual som vi ständigt ägnar oss åt
(Butler 2011:28). Eftersom genus här förstås som en social konstruktion som vi hela tiden
förhandlar och omförhandlar blir det enligt Butler lönlöst att tala om några fixerade egenskaper
kopplade till genus. Hon kritiserar också våra försök att hela tiden leta efter det “verkliga” könet
i våra möten med genusuttryck vi inte direkt kan uttyda. Genom att använda “drag”-artister som
exempel visar hon hur vi gärna läser in ett “verkligt” och ett “falskt” genus – det ena ovanpå det
andra, som en kostym. Som bakgrund till denna vilja att avslöja någon slags sanning ligger ofta
ett antagande om biologi och anatomi (Butler 2011:35). Hon förklarar att de ögonblick då en
kropp inte låter sig könas och istället får oss att börja tvivla är situationer som ger oss insikter om
oregelbundheten i genus, till exempel att det vi kallar för “verkligt” egentligen är föränderligt
(Butler 2011:36).
Performativitet kommer i denna undersökning att användas för att förklara de
genuspräglade beteenden deltagarna diskuterar och ifrågasätter. Det är dock viktigt att påpeka att
Butlers performativitetsteori kommer från en annan teoritradition än Sundéns glitch och att ett
samarbete mellan dem inte är en självklarhet. Jag anser dock att de dels kan komplettera
varandra genom sina olikheter men också att det döljer sig genusglitchar i våra performativa
handlingar. Hotet om glitch finns alltid precis under ytan av dessa handlingar och kan ses som en
motivation till varför vi fortsätter att utföra dem.

Maskuliniteter och hegemoni
En annan viktig utgångspunkt är förståelsen av maskulinitet som begrepp. Sociologen R.W.
Connell (2008) visar att maskulinitet som begrepp har inneburit olika saker under olika tider och
för olika personer. Det är en benämning under ständig förändring vilket vi, enligt Connell, tydligt
kan se speglas i populärkulturen (Connell 2008:197). Maskulinitet har också historiskt sett
nästan alltid förståtts som att den utgår ifrån männens fysiska kroppar. I vissa situationer är
kroppen direkt pådrivande i individens handlande och i andra hindrar kroppen handlandet.
Connell menar att maskulinitet i masskulturen ofta beskrivs som statisk, det talas om “verkliga
män” och en “sann maskulinitet”. Stora delar av den mytopoetiska mansrörelsen samt kristna
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fundamentalister delar denna uppfattning och brukar prata om att det är verkningslöst att försöka
ändra på vårt beteende eftersom könsspecifika egenskaper är naturgivna (Connell 2008:83).
Eftersom Connells text redogör för maskulinitetens historia får den därigenom även en
jämförande funktion som låter mig väga föreställningar från olika tidsepoker mot varandra.
Connell är också tydlig med att maskulinitet är en splittrad konfiguration som bygger på en
mängd olika sociala strukturer. Det är omöjligt för oss att fullt ut förstå genus utan att ta hänsyn
till beståndsdelar som klass, rasifiering och andra omfattande makthierarkier (Connell 2008:112).
Detta resonemang leder till ytterligare en avgörande beståndsdel i Connells arbete, vilket är
tanken om att det inte bara finns en maskulinitet utan flera. Till exempel har en rasifierad man en
annan grundläggande erfarenhet av maskulinitet än en vit man, och detsamma gäller för andra
sociala positioner.
Men detta är enbart ett första steg, enligt Connell. Ett erkännande av multipla
maskuliniteter innebär att vi måste inkludera genusrelationer män emellan i vår analys –
relationer som många gånger bygger på en hegemonisk maskulinitet (Connell 2008:114).
Connell lånar begreppet hegemoni från marxistisk teori. Kulturell hegemoni är enligt filosofen
Antonio Gramsci ett sätt att utöva dominans utan att äga formell makt. Han använde begreppet
för att förklara hur den ledande samhällsklassen legitimerade sin makt över arbetarklassen
(Gramsci 2007:57). Genom att applicera denna teori på maskulinitet kan Connell förklara hur
män använder sig av snäva, maskulina ideal väldigt få män faktiskt besitter för att hindra andra
män och även kvinnor från att se det som en möjlighet att kunna nå maktpositioner män uppfattar
som naturligt avsedda för sig själva (Connell 2008:115, Hill 2007:21).

METOD
Tillvägagångssätt
Jag har anordnat en killmiddag för att kunna göra en blandning av en deltagande observation och
gruppintervju där jag både spelat in samtalet och antecknat vad jag upplevde. Sedan har jag gått
igenom materialet för att transkribera de relevanta delarna av samtalet. Efter att
diskussionsfrågorna avhandlats hade vi en kortare pratstund för att följa upp eventuella
funderingar som dykt upp under eventet. När jag hade lyckats få en grundläggande överblick av
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materialet kom jag fram till att jag skulle behöva genomföra några kompletterande intervjuer.
Mitt huvudfokus låg dock hela tiden på själva observationen under killmiddagen eftersom det är
ett arbetssätt jag anser erbjuder perspektiv som saknas i en intervju. Kaijser & Öhlander påpekar
att observation som metod möjliggör för forskaren att fånga upp känslor och stämningar på plats
som tenderar att falla bort i intervjuer som tar plats i efterhand. Det blir möjligt att komma åt
information som informanterna själva ser som självklara och därför inte tänker på att berätta om i
en intervjusituation som alltid filtreras genom deltagarnas subjektivitet (Kaijser & Öhlander
2011:114). En kombination av de två arbetssätten löper en viss risk att utmynna i en bedömande
jämförelse mellan vad informanterna gör och vad de säger, och det är något jag ville undvika.
Tonvikten under den efterföljande pratstunden och de kompletterande intervjuerna var att
förenkla arbetet med att sätta ord på vad jag upplevde under observationen och inte att
kontrollera att informanterna uppvisade “rätt” sorts beteende.
För att få tag på deltagare till killmiddagen postade jag både i mitt egna Facebook-flöde
och i en stängd diskussionsgrupp på Facebook (jag behövde ansöka om medlemsskap) för de
som vill prata om maskulinitet, medverka på en killmiddag eller arrangera en egen. Jag fick
snabbt ihop ett flertal intresserade som jag bad fylla i en doodle2 och genom detta fick jag ett
datum som passade så många som möjligt. Jag insåg tidigt att jag inte ville ha killmiddagen i min
eller någon annans hem eftersom jag ville undvika att någon skulle känna sig mer som en gäst än
någon annan vilket jag ansåg riskerade skapa en allt för ojämlik maktbalans. Det var också
viktigt för mig att ha en lokal där vi kunde vara ensamma utan risk för att någon annan skulle
dyka upp. Jag valde till slut den kvarterslokal jag har tillgång till genom min bostad. Det är en
anonym lokal med möjlighet att låsa dörren så vi kunde prata ostört. Som en bonus har
kvarterslokalen också ett fungerande kök vilket möjliggjorde att vi faktiskt kunde laga en enkel
måltid tillsammans innan vi började själva samtalet. Jag tänkte att det kunde bidra till en mer
avslappnad stämning och stärka gruppens sammanhållning mer än om vi helt enkelt köpt med
oss färdig mat.

2

En doodle är ett onlineverktyg där flera människor över internet kan bjudas in för att välja ett eller flera alternativ
som passar dem.
https://doodle.com/sv/
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Det kändes viktigt för mig att jag inte kände alla deltagare sedan innan eftersom jag
tänkte att det skulle hindra ett öppet samtal om några av oss redan hade en lång historia med
varandra. Även om jag inte aktivt undvek intresseanmälningar från mina vänner så lade jag ner
mer energi på att rekrytera utanför min vänskapskrets. Jag hoppades kunna få ihop omkring fem
personer och försökte att ha i åtanke att några skulle kunna komma att ställa in. När dagen för
killmiddagen kom var vi sex stycken anmälda deltagare utöver mig själv. Under dagen hörde tre
personer av sig och avböjde av olika anledningar så i slutändan blev det tre deltagare och jag
själv. Jag såg hela tiden mig själv mer som forskare än deltagare, även om jag också var med i
diskussionen. Två av deltagarna var helt nya bekantskaper som hade blivit rekommenderade av
gemensamma vänner och den tredje var någon jag lärt känna under det gångna året. Rätt antal
var väldigt svårt att veta på förhand och innan samtalet började var jag orolig över att gruppen
skulle vara för liten. Nu i efterhand känner jag att fyra personer sammanlagt fungerade bra för
själva samtalets skull och att fler deltagare hade kunnat göra det svårare att diskutera på samma
djup. För en undersökning på kandidatnivå är dock tre deltagare i minsta laget och jag bestämde
mig senare för att komplettera med några enskilda intervjuer som beskrivs i slutet av detta
avsnitt.
Vi kom gemensamt fram till att utgå från det valbara temat “Män & skörhet” (Killmiddag
u.å. b). De sex olika teman med unika samtalsguider som finns tillgängliga på hemsidan är
Kärlek, Vänskap, Ego, Flyktvägar, Skörhet och Sex. Samtalsguiden för varje tema börjar med ett
citat från en tidigare killmiddag och fortsätter med några lättare, inledande påståenden för att
mjukstarta samtalet. Sedan följer omkring ett dussin fördjupande frågor vars syfte verkar vara att
få deltagarna att dela med sig av personliga tankar och berättelser. Vi kom snabbt igång och
pratade i en timme och trekvart innan jag valde att avrunda. Vi hade då gått igenom alla frågor
som fanns i samtalsguiden och jag märkte att vi alla började bli lite trötta. Efter att jag avslutat
diskussionen frågade jag deltagarna hur de tyckte samtalet hade gått och vi pratade i några
minuter om det.
Utifrån information som deltagarna i efterhand fick möjlighet att ge mig om sig själva
kunde jag konstatera att gruppen bestod av vita, heterosexuella cis-män i åldrarna 26-34 som alla
bor i Stockholmsområdet och befinner sig på spektrat arbetarklass-medelklass. I denna
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undersökning kallas de Richard, Kristoffer och Simon, vilket inte är deras riktiga namn. Den
identifikation deltagarna verkade ha svårast att avgöra var klasstillhörighet. Jag tolkar det som att
det är en position som sällan diskuteras och därför har vi svårt att se hur vi själva passar in i den.
Även om denna undersökning inte har intersektionalitet som uttalad, teoretisk grund anser jag att
det är det en så pass grundläggande beståndsdel av både maskulinitet och ämnet genusvetenskap
att det är ett perspektiv som alltid är närvarande. Samtalet rörde sällan vid dessa
subjektspositioner men jag tänker att de ändå påverkar folks självbild och upplevelse och därför
kändes det viktigt att jag i egenskap av forskare hade det i åtanke.
Efter att jag gått igenom det material jag samlat ihop under killmiddagen kunde jag
konstatera att det redan gick att dra ett flertal intressanta slutsatser med hjälp av mina utvalda
teoretiska begrepp. Men jag kände mig också nyfiken på om det gick att se samma tendenser på
andra killmiddagar eller om min upplevelse varit unik. Det kändes därför logiskt att göra
intervjuer med andra män som också varit samtalsledare under andra killmiddagar. På så sätt
kunde jag basera min analys på ett större material och även få andra perspektiv på en liknande
situation som kunde tillåta mig jämföra mina erfarenheter med deras. Hade jag valt att själv
arrangera fler killmiddagar hade det dels varit en mycket mer tidskrävande process men det hade
också inneburit att jag enbart hade utgått från min egen tolkningsram. Jag skrev ett riktat inlägg i
samma Facebook-grupp som tidigare och fick snabbt tag på två frivilliga som jag mötte upp var
för sig och intervjuade om deras upplevelse av samtalet, stämningen i rummet och
gruppdynamiken. Linus och Staffan (som egentligen heter något annat) har deltagit på och
anordnat ett flertal killmiddagar och de har båda varit samtalsledare flera gånger. De identifierar
sig båda, precis som deltagarna i killmiddagen, som cis-män men jag ansåg att ytterligare
personlig information var oväsentlig då mitt fokus skulle ligga på det som sades under
killmiddagen. Mina informanter fick välja både tid och plats för sina respektive intervjuer, Linus
intervjuades utomhus i en avskild del av en park och jag träffade Staffan inomhus på ett lugnt
café. Jag var noga med att ställa så öppna frågor som möjligt. Jag ville inte att frågorna skulle
avslöja för mycket om min egen upplevelse eller leda intervjupersonerna till att försöka “hjälpa”
undersökningen genom att svara på ett visst sätt. Självfallet går det inte helt och hållet att
undvika eftersom ingen datainsamling kan vara helt och hållet objektiv (Thomsson 2010:41). De
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formuleringar och ordval jag väljer påverkar vilken riktning intervjun tar och genom att vara
medveten om detta när jag förberedde frågorna blev de förhoppningsvis mer inbjudande än
ledande.

Reflexivitet och situerad kunskap
Jag har behövt inta en reflexiv ansats i varje steg av mitt arbete. Enligt Heléne Thomsson (2010)
innebär det att som forskare ställa sig kritisk till sina egna tolkningar och reflektera över aspekter
som språkliga antaganden, makthierarkier och rumslighet. Det är viktigt att vara medveten om att
en forskare, oavsett metod, gör en tolkning av sitt material baserat på egna erfarenheter och
förståelser. Denna reflektion ska ske kontinuerligt för att försöka erkänna varje undersöknings
unika svagheter och forskaren bör göra sitt bästa för att vara medveten om det (Thomsson
2010:37f). Denna undersökning innebar att jag fick underkasta mig mitt material eftersom jag på
förhand inte helt och hållet visste vad det skulle bestå av. Jag valde dock att se den brist på
kontroll jag hade över mitt material som en tillgång eftersom detta underkastande i sig kan tolkas
som direkt omanligt. Connell beskriver hur upprätthållandet av kontroll värdesattes som ett
maskulint ideal redan under 1500-talet (Connell 2008:199). Hur jag bedriver min forskning är
alltså en viktig del av mitt bidrag till forskningsfältet.
Som forskare är det viktigt att vara medveten om de begränsningar som följer med
specifika arbetssätt och analyser. Donna Haraway (1988) skriver att synen på “infinite vision”
inom forsknig är en illusion, vilket innebär att vi bör vara medvetna om att vi inte kan komma
fram till en universell sanning om hur världen eller människor fungerar (Haraway 1988:583). En
forskare kan enbart utgå från sig själv och sina specifika erfarenheter, vi är helt enkelt förvisade
till att gräva där vi står. Resultaten från den killmiddag jag anordnade kan till exempel inte
förväntas tala för andra killmiddagar och den analys jag gör av sårbar maskulinitet, oavsett hur
väl den stämmer överens med andras erfarenheter, utgör inte någon allmängiltig sanning i ämnet.
Däremot kan min forskning, tillsammans med all annan forskning, utgöra en del av en akademisk
mosaik som tillsammans säger något om vår omvärld, även om den inte säger allt.
Jag är medveten om att det föreligger risker i att jag själv, i egenskap av forskare,
anordnar killmiddagen. Jag måste vara uppmärksam på att alla val jag gör påverkar
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undersökningen (Thomsson 2010:37). Dels finns risken att jag uppfattas styra samtalet för
mycket och att deltagarna då inte kommer våga slappna av och tala fritt, detta fick mig att tänka
på hur mycket jag ingrep i diskussionen. Deltagarna riskerar också att känna sig pressade till att
uppvisa ett visst sorts beteende eftersom de vet att eventet anordnas som en del i en
genusvetenskaplig studie. För att undvika detta försökte jag skapa en inkluderande stämning på
plats genom att innan samtalet startade förklara att jag inte sökte efter något särskilt beteende och
att inget sätt att diskutera dessa frågor är “fel”. Jag anser att de fördelar som detta arbetssätt
erbjuder överväger riskerna. En fördel är den nivå av kontroll jag får över både själva
undersökningen, potentiella maktassymetrier och den miljö i vilken undersökningen hålls. Jag
fick alltså till att börja med kontroll över antalet deltagare och hur urvalet av dessa gick till. Men
viktigast av allt är att jag fick välja en neutral lokal där vi var ensamma. Killmiddagen kan
egentligen ses som en slags gruppintervju där jag ställer förbestämda diskussionsfrågor, med
skillnaden att jag själv är med i samtalet. Mitt fokus låg dock på att observera och låta de andra
prata och detta ser jag som den mest funktionsdugliga kompromissen mellan en “vanlig”
killmiddag, en regelrätt gruppintervju samt en deltagande observation.

Kritisk diskursanalys
Deltagarna refererade återkommande till samhälleliga normer och föreställningar och de satte
sina egna upplevelser och tankar i relation till dessa. De pratade genomgående om det
handlingsutrymme som existerar för dem i omgivningens förväntningar på deras uttryck av
maskulinitet. Jag valde att vända mig till kritisk diskursanalys för att kunna sätta materialet i
perspektiv till dessa normer. Syftet med den kritiska diskursanalysen är att undersöka sambandet
mellan materialets språkliga element och de sociala- och diskursiva praktiker som både påverkas
av och påverkar själva texten (Winther Jørgensen & Phillips 2015:67f). Enligt Norman
Fairclough är en textanalys för sig själv otillräcklig om syftet är att kunna säga något om
sambandet mellan en diskurs och den text som befinner sig i den. Textanalysen behöver
kombineras med en förståelse av de diskursiva och sociala praktiker som är beroende av texten
men befinner sig på en annan nivå än den (Winther Jørgensen & Phillips 2015:72). Fairclough
menar att forskaren måste fokusera på flera dimensioner av materialet. Hans tredimensionella
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modell förklarar hur relationen ser ut mellan materialet och dess omvärld. Själva materialet är en
kommunikativ händelse som har ett språkbruk som undersöks och detta kallas vanligen text,
oavsett om det rör sig om skrivet, visuellt eller rörligt material. Sen har vi de diskursiva praktiker
som existerar i relation till texten och som både producerar och konsumerar texten och dess
betydelse, samtidigt som de också påverkas på samma sätt av andra texter. Till sist kan den
kommunikativa händelsen också ha en inverkan på våra sociala praktiker, alltså hur vi agerar i
världen och interagerar med andra människor (Winther Jørgensen & Phillips 2015:73f).
Winther Jørgensen & Phillips är tydliga med att den kritiska diskursanalysen inte är en
neutral analysmetod utan snarare kan ses som ett politiskt motiverat, kritiskt angreppssätt. En
vanlig avsikt med den analysmetoden är att synliggöra ojämlikhet och dolda maktstrukturer och
resultatet är ofta tänkt att användas för att uppnå någon form av social förändring (Winther
Jørgensen & Phillips 2015:70). I linje med detta kommer mitt användande av den kritiska
diskursanalysen att vara uttalat feministiskt för att sätta mitt arbete i en tydligt feministisk
kontext. Därigenom kan jag också erkänna det släktskap jag känner med andra feministiskt
inriktade undersökningar. Michelle M. Lazar skriver att mycket av den feministiska, kritiska
diskursanalysen kommer från det som tidigare kallades kvinnoforskning och det här är ett sätt för
mig att erkänna det arvet (Lazar 2007:142f). Analysen lutar sig mot Faircloughs tredimensionella
modell utan att genomgående styras av dess begreppsapparat och den struktureras med hjälp av
en tematisk indelning som presenteras i dispositionen.

INTRODUKTION TILL ANALYSEN
Jag tycker att det är intressant att initiativet #killmiddag startades av en kvinna. Det kan
tänkas visa att kvinnliga feminister har tröttnat på att driva frågan om machokultur och de
samhällsproblem och destruktiva konsekvenser på individnivå den för med sig. Även om män
har drivit mansgrupper tidigare och konceptet med #killmiddag i grunden egentligen inte är så
nyskapande säger det en hel del att just detta initiativ har fått ett sånt brett medialt genomslag.
Jag tror att det till stor del beror på att #killmiddag kommer med ett färdigt upplägg som är
enkelt att komma igång med. Män som aldrig förut funderat på dessa frågor får samma möjlighet
att ha en djupgående diskussion som vana normbrytare. Själva ordvalet “killmiddag” är också
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intressant. Min upplevelse är att orden tjej och kvinna oftare används synonymt med varandra än
orden man och kille. Därför är det inte otänkbart att det är ett medvetet statement från Make
Equal att använda sig av samma infantiliserande klang som i begrepp som “tjejkväll”,
“tjejmiddag” och “tjejmilen”.
En kritik som jag ibland hört om initiativet #killmiddag är att det bara når ut till de redan
invigda och det här var något jag också funderade över när jag valde det som en del av min
undersökning. En gruppintervju kan sägas vara mindre politiskt laddad och hade möjligtvis
kunnat nå fler människor men samtidigt tror jag att de män som är kritiska till initiativet
#killmiddag även skulle varit kritiskt inställda till att prata om sårbarhet i grupp, oavsett vad
samtalsformen kallas. Utformningen av en killmiddag liknar på många sätt en gruppintervju men
det jag anser skiljer killmiddagen från en vanlig gruppintervju är i huvudsak att hela samtalet
utgår från en förbestämd mall. Den samtalsguide vi valde passade min undersökning väldigt bra
och gav mig goda möjligheter att använda själva konceptet #killmiddag för att undersöka uttryck
av sårbar maskulinitet. Detta arbetssätt gör också undersökningen mer unik eftersom den nästan
helt och hållet lutar sig mot ett färdigt koncept för att få fram sitt material. Dessutom tänker jag
mig att deltagarna redan hade ett färdigt intryck av initiativet #killmiddag och att det påverkade
deras förväntningar på samtalet. Hade undersökningen istället bara utgått ifrån frågor jag själv
skrivit hade svaren blivit annorlunda och jag är övertygad om att deltagarna inte hade varit
beredda att dela med sig av sig själva på samma sätt. Konceptet #killmiddag är med andra ord en
lika stor del av min undersökning som själva samtalet.

ANALYS
Att gråta och hantera känslor
Deltagarna pratar mycket om problematik som relaterar till att gråta. I början av samtalet säger
Kristoffer:
Jag grät jättemycket när jag var liten. Jag hade jättesvårt med, med
känslor. Och liksom i skolan och... Missförstånd ofta liksom.
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Han berättar att så fort en situation uppstod som blev för mycket att hantera kom tårarna. I Jenny
Sundéns posthumanistiska förståelse av glitch är människans kropp något i grunden teknologiskt
och teknologi fungerar inte alltid som vi vill (Sundén 2016:24). Gråt kan sägas vara en naturlig
respons på en överväldigande situation, det är trots allt en inbyggd funktion i våra kroppar och
något som för många kommer av sig själv. Men för nutida män som lärt sig under hela sin
uppväxt att gråt är omanligt kan det också ses som ett misslyckande, något trasigt - en glitch i
den manliga kroppens maskineri. Sundén menar att det inte finns några perfekta maskiner, att
varje teknologisk framgång åtföljs av viljan att göra något som är bättre än förut. Något mindre,
större, snabbare, kortare, mer effektivt. I modern tid ska ny teknologi gärna också bli allt mer
osynlig för att inte vara till besvär (Sundén 2016:25f). Detta osynliggörande kan kopplas till
mannens känslor, som deltagarna till viss del verkar uppfatta som oönskvärda.
Det tabu som vuxit fram kring mannens gråt kan liknas vid en teknologisk landvinning i
effektivitet, den icke-gråtande mannen förväntas vara självförsörjande och ta hand om sina
problem utan att bli överväldigad. Det är dock viktigt att inse att mannens gråt, som vilken annan
teknologi som helst, har genomgått stora förändringar under historiens gång. Innan den
industriella revolutionen uppförde sig teknologin annorlunda: män inte bara tilläts utan
uppmuntrades att gråta. Under 1700-talets upplysningstid var känsligheten en maskulin dygd och
stora män skulle gärna visa stora känslor (Högnäs 2000:106). Poeten Johan Henric Kellgren
skrev 1789 att han “gråtit som en man” till nyheten om den franska revolutionen (Kellgren
1995:40). Tankar om förnuft och individualism under 1800-talet innebar en justering i
teknologins riktning och den rationella, moderna mannen skulle helt plötsligt härda sig och
ignorera sina känslor (Högnäs 2000:114, Connell 2008:199).
Kristoffer berättar att hans gråtande var svårt för både hans föräldrar och andra vuxna i
hans omgivning att förstå och handskas med: “Hur hanterar man en pojke som gråter, liksom”
(Kristoffer). Gruppen diskuterar att det förmodligen berodde på att vuxna inte är vana vid att en
pojke gråter och istället för att ta reda på varför ville de bara få det att sluta. Detta kan liknas vid
den omstart vi ofta använder när en maskin gör något oväntat eller hänger upp sig. Det arbete
som krävs för att maskuliniteten ska fungera efter samhällets förväntningar, även hos en ung
pojke, innefattar “omfattande systemunderhåll, upgrades och reboots” (Sundén 2016:26). Om de
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vuxna i sin omgivning säger han :“De hade inga verktyg att hantera det” (Kristoffer) och menar
att det kan bero på att många inte har lärt sig själva hur man hanterar känslor och därför inte kan
hjälpa andra med sina.
Simon: Det tar tid och det kräver... det kräver många tunga stunder tror
jag, för att man ska liksom hitta en metod eller ett förhållningssätt för att,
jag vet inte, fungera som individer.
Kristoffer: Det är nästan hotfullt med känslor. För mig kan det vara som
en våg som bara tar över en liksom. Och det känns som att ingen nånsin i
mitt liv har hjälpt mig förbereda mig för det. Det är nånting jag får lära
mig själv.

I deras resonerande finns hela tiden en underliggande förståelse om att män enligt rådande
samhällsnormer inte bör gråta. När män ändå gör det spricker deras genusuttryck och det
ofullständiga maskineriet kommer upp till ytan (Sundén 2016:26). Avbrotten i deras ständiga
konstruerande av genus uppfattas som en glitch, även av de som önskar sig en bättre åtkomst till
sina egna känslor.
Richard relaterar det känslomässiga hinder han känner till sin pappa som han säger inte
har visat så mycket känslor under hans uppväxt:
Jag har också haft en pappa som kanske inte har visat så mycket känslor.
Och då har väl jag inte lärt mig att, eller jag... då har väl jag inte lärt mig
gråta, det är väl liksom, kan jag tänka, en socialisering.

Enligt Judith Butler är genus en upprepad handling vi kontinuerligt utför och lär oss genom att
beskåda och interagera med kulturella praktiker. Hon menar att alla intryck i vår omgivning
bidrar till skapandet av våra sexualiteter och genusuttryck (Butler 2011:77f). Enligt denna teori
stämmer det att det delvis är från sin pappa Richard har lärt sig att inte gråta, eller snarare inte
har lärt sig att gråta. Kristoffer och Simon håller med:
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Kristoffer: Jag förknippar nog, har förknippat manlighet med att va lite
känslokall. [...] Och mycket har jag tagit från min pappa. Att jag upplevt
att inte han kanske pratat om känslor. Så jag i min uppväxt har inte riktigt
haft en förebild som, som visat mig vägen att öppna upp och visa när
man är ledsen, visa när man är… Kanske visa när man är arg men inte
visa svaga, inom [citationstecken] känslor.
Simon: Jag har haft samma, lite samma sorts fadersfigur som du då
(vänder sig mot Kristoffer), så att, att ha en känsla och att liksom
acceptera att nu mår jag så här. Livet är så här ibland. Det är ingen som
har sagt till mig, det har man fått utforska på egen hand, så här nu i
vuxen ålder. [...] Det var ingen som sa till mig när jag var femton att,
nämen det är, du får va ledsen, det är okej. Utan de sa, fan du är tuff, ut
och spring. Asså så här.

Här är det tydligt att deltagarna gärna refererar till varandra och plockar upp trådar som andra har
lämnat. Deras personliga berättelser återkommer gärna till vad någon annan har sagt och de
hänvisar ofta till varandras erfarenheter som stöd till att berätta om sina egna upplevelser. Alla i
gruppen är överens om att de till stor del har lärt sig känsloarbete, eller snarare bristen av det,
hemifrån. De pratar också om att ledsenhet hos män tenderar att komma ut i formen av ilska.
Simon menar att det nog beror på att det är en lättare utväg att brusa upp och skrika än att sätta
sig ner och ta tag i sina känslor: “Det är den lätta vägen ut, skulle jag vilja tänka. Att det är enkelt
att skicka en tallrik i väggen och så är man över det” (Simon). Richard säger att han dock kan
vara väldigt blödig när det kommer till filmer och tv-serier:
Då kan jag gråta, och jag tänker att det är, det kan vara en så här
försvarsmekanism, att så här, nu är det okej att gråta liksom, det här är
inte på riktigt. Annars har jag jättelångt bort till gråten, alltså.

De andra känner igen sig i detta och delar egna upplevelser av att ha lättare till att visa känslor
till fabricerad dramatik än verkliga situationer. En möjlig förklaring till detta kan vara att vi
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oftare träffar på känslosamma män i samband med kulturhändelser eller sportarrangemang där
känslorna är skapade. Sport är en kulturell praktik som är allmänt respekterad av samhället och
där starka känslor är tillåtna. Om vi lär oss att göra genus av det vi ser och upplever är det inte
långsökt att tänka sig att manliga fotbollssupportrar som gråter av lycka och förtvivlan har en
inverkan på oss. Att det dessutom är en vanligare syn än män som gråter på grund av en livskris,
relationsproblem eller ensamhet spelar också in. Richard nämner att han ser sin distans till
känslor som ett stort hinder i sin relation till sin flickvän:
[...] jag har ju en flickvän som är betydligt, så här, känslosam än vad jag
är, och som kan gråta. För mig är det jättesvårt att… Jag försöker ju
stötta henne och så, men för mig är det… svårt. Jag kan inte relatera.
Liksom, alls. Jag förstår inte hur hon känner. Det tycker jag är ett
handikapp.

Han tror att det skulle vara lättare för honom att förstå och finnas där för henne om han hade
närmare till sina egna känslor. Enligt Connell finns det en stor mängd forskning om
könsskillnader och forskare inom samhälls- och naturvetenskapliga discipliner har undersökt
dem sedan 1800-talet och trots detta funnit väldigt få (Connell 2008:52).
Kristoffer berättar om att han pratat mycket om gråt med sin psykolog som förklarade att
gråt är en mekanism som visar att du är hjälplös. Du är inte kapabel att lösa situationen själv och
behöver signalera detta till omgivningen. Detta menar han är en upplevelse han är bekant med:
“Jag kan känna det i mig själv också, att de stunder då jag har gråtit är det liksom att jag kanske
inte vet hur jag ska hantera en situation” (Kristoffer). I det här resonemanget framstår gråt som
en väldigt användbar glitch och frågan är om det ens kan räknas som en glitch om det har en
logisk funktion. Känslan jag har fått av samtalet är att en gråtande man fortfarande uppfattas som
en glitch av samhället i stort. För att gråten ska kunna vara en ovälkommen glitch måste
majoriteten av de intryck vi får av vår omgivning säga till oss att det är fel, men vi gör det ändå.
Genom att benämna den manliga gråten som en genusglitch erkänner vi samhällets och kulturens
makt över de maskuliniteter vi förhandlar i vår vardag. Denna komplexitet är en inneboende del i
vårt genusskapande och i förståelsen av genus som en teknologi. De maskuliniteter vi producerar
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och reproducerar varje dag innefattar en mängd teknologiskt trassel av vilket gråten enbart är en
del (Sundén 2016:31f). Enligt Butler är många genuspräglade beteenden så djupt förankrade att
vi inte ens kan föreställa oss alternativ till dem (Butler 2011:22). Vi riskerar alltså, istället för att
bryta ner dem, att förstärka vissa av dessa normer genom att ständigt diskutera dem eftersom de
är så djupt rotade i vår förståelseram.
Gruppen pratar om gråt som en reaktion som hänger med från barndomen, att när ett barn
slår i knät och inte kan hantera att det gör ont är gråten den sista utvägen. Eftersom det ofta också
leder till att en vuxen kommer och tar han om barnet blir gråten en förnuftig reaktion på ett
problem som blivit för stort. Men gråten blir också ett bevis på att vi inte är helt självförsörjande.
Det är inte de svallande känslorna inom oss som är själva glitchen utan den gråt som är en
potentiell följd av känslorna. Därför kan vi också välja att se den manliga gråten som en
befriande glitch istället för en ängslig och orosfylld glitch. Glitchen i sig är aldrig mer än en
teknologisk sårbarhet som vi kan tolka som både ett misslyckande och något vackert (Sundén
2016:35). Gruppen är också enig över att de gånger de har gråtit på riktigt så har det varit
befriande, att det kan vara väldigt skönt att hänge sig åt gråten ibland och de önskar att de kunde
ha närmre till den. Kristoffer säger till exempel:
Men det var också lite förlösande, kanske är rätt ord, alltså. Det var lite
skönt. Det var liksom en skön känsla. Liksom, såhär, det var några tårar,
jag blev ledsen.

På frågan om de har svårt att vara ledsna bland andra män säger Richard direkt att han
inte ens kan minnas senast det hände. Efter att ha funderat lite kommer han fram till att han nog i
vuxen ålder enbart har gråtit “på riktigt” i sällskap med kvinnor:
Det känns som, när jag har gråtit, så har det varit, föräldrar eller partner.
Ja, det har varit psykolog också. Det har varit såna tillfällen. Eller alltså,
mamma. Inte pappa, men mamma.
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Kristoffer instämmer och säger att han också alltid haft lättare att gråta inför kvinnor. Simon
föreslår att vi kanske undermedvetet tänker att de förstår bättre eller är bättre på att trösta och
gruppen kommer tillbaka till diskussionen om socialisering: “[...] kvinnor förväntas vara
tröstande, vårdande liksom” (Simon). Här ser vi ytterligare ett tecken på att vissa normer är så
invanda att vi sällan ens reflekterar över dem och att våra diskursiva och sociala praktiker
påverkar varandra. Idén om den omvårdande kvinnan är så välkänd att den riskerar att befästas
ytterligare även när den diskuteras i normkritiska sammanhang (Butler 2011:22). När gruppen
diskuterar den senaste gången de grät säger Kristoffer att det var för en vecka sedan, då han fick
reda på att hans farfar hade dött. Men han förtydligar också att det var ett väntat besked och att
känslorna nog mer uppkom genom att han tänkte på sin pappa som hade vakat på sjukhuset och
själv tvingats släppa taget om sin pappa. Han misstänker att han blivit överväldigad av empati för
sin pappa som gick igenom det här med liknande förutsättningar som han själv har:
Också för att jag tänkte så här, han har nog, eftersom jag har svårt att
hantera känslor, jag tänker, han har ju också högst troligen, jag har inte
pratat med honom om det, men jag tror att han också har svårt att hantera
känslor, och troligtvis inte grät alls, heller.

Även här går det att läsa in en genusglitch. Kristoffer säger sig ha gråtit av empati, vilket bryter
mot flera maskulinitetsnormer. Situationen innebär alltså både ett emotionellt avbrott och ett
individualistiskt avbrott i maskuliniteten. Men dessa glitchar leder sällan till en fullständig
systemkrasch (Sundén 2016:34). När en teknologi helt bryter samman stannar hela processen
upp och vi måste börja om. När vårt görande av genus enbart glitchar finns det oftast så pass
många fungerande attribut kvar att vi slipper en total systemkollaps. En eller flera sårbarheter
räcker inte till för att sätta vårt genus helt ur spel, genus tillåter en viss mängd störningar och den
mängden påverkas dels av situationen och miljön men främst av andra normer.
Cis-normativiteten innebär i det fallet att den gråtande mannens maskulinitet förmodligen inte
löper någon större risk att kollapsa och i ljuset av detta är det kanske mer rimligt att tala om
dessa förhållandevis milda avbrott som genusbrus än glitchar (Sundén 2016:38).
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Att vara man i situationen
Den första diskussionsfrågan handlar om uttrycket “man eller mus”. Gruppen börjar diskutera
motsatsförhållandet mellan de två orden som implicerar att den som är feg inte är en man och att
vi lär oss det genom bland annat actionfilmer. Simon återkommer till en karaktär vi nämnde
medan vi lagade mat:
Man blir tränad till det genom dem, de säger det ju implicit, så att säga.
Det var det lite vi pratade om innan inspelningen. Lite med just Batman
som referens att, iskall och stenhård, slåss för rättvisa, men har inga
övriga relationer.

Den fiktiva superhjälten Batman är på många sätt den perfekta symbolen för mansrollen.
Förutom att ordet “man” är en del av hans alias har han en mask för ansiktet som döljer alla
ansiktsuttryck utom munrörelser och han förställer rösten så den låter mörk och hotfull. Han är
hängiven sitt kall, klär sig i svart och låter ingen komma honom nära (Misiroglu, Sanderson &
Eury 2019). I egenskap av brottsbekämpare visar han sig också modig, vilken enligt
idéhistorikern Karin Dirke var ett maskulinitetsideal redan under antiken (Dirke 2014:26).
Filosofen Anette Hellman har observerat barns lekar på en förskola och visar på flera instanser
när pojkar kallar sin omvårdande lek för “Batmanleken”. Hon menar att Batman här används
som en “könande markör” för barnen som har lärt sig att omkoda sina omsorgslekar för att slippa
anklagelser om att leka på ett feminint kodat sätt (Hellman 2010:183). Här ser vi hur
maskulinitetsnormer (social praktik) har påverkats av textkonsumtionen (diskursiv praktik) av
karaktären Batman (text) som i sin tur producerades under påverkan av andra diskursiva och
sociala praktiker i en komplicerad växelverkan. Enligt glitch-teorin är Batman som symbol för
maskulinitet ett bra exempel på hur mycket som krävs för att genus ska hålla samman helt utan
sprickor. Sundén förklarar det som att materiella kroppar sällan överensstämmer med ett
specifikt genus utan ett visst mått av våld (Sundén 2016:36). Batman tvingas in i en extrem
stereotyp för den maskulina tydlighetens skull. Att han uppfattas som “iskall och stenhård” är
ingen slump utan snarare ett utstuderat val för att ge läsarna en förebild som varken skaver eller
trasslar. Richard utvecklar de förväntningar som följer med positionen som man:
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Men det är bra att du säger det, just att man intar den här rollen liksom,
av den här, för det kan man ju se, jamen i hela spektrat, just att att
mannen ska vara den här beskyddaren, liksom. Från liksom, ja precis,
superhjälten till, eller även militären liksom. [...] jag menar bara att
liksom, att man lär sig liksom att man ska, ja, alltid va den som rycker in,
den som är aktiv.

I dessa återkommande referenser till epitet som länge associerats med maskulinitet bor en
förståelse av att genus är en teknologi som är dömd att misslyckas. Alla dessa normer ska
tillgodoses och gärna utan någon synlig ansträngning – de ska komma naturligt – vad nu det
innebär. Sundén påpekar att glitchar och felsteg alltid kommer att existera i våra genusuttryck.
Att passera, menar hon, handlar om att existera obemärkt, att inte ifrågasättas (Sundén 2016:37).
Butler talar om att genus blir till och upprätthålls av ständiga upprepningar som är designade för
att göra oss förståeliga för vår omvärld (Butler 2011:28). Även Batman behöver fortsätta att göra
sin maskulinitet i en ständig serie av performativa handlingar.
När Simon senare diskuterar att han som man alltid har en förväntning på sig själv att
agera problemlösare när personer i hans omgivning är ledsna dyker samma karaktär upp igen:
Vi försöker Batmana våra näras känslor, helt enkelt. Som du säger, man
ska bara finnas där, istället för att, så här, nu ska vi lösa, känslan du har
är ett problem jag kan lösa.

Kristoffer relaterar detta till hur han agerade efter sin farfars död. Han hade först gråtit när han
fått beskedet men när han sen träffade sina gråtande familjemedlemmar tog det stopp. Han
förklarar det som att han omedvetet tog på sig ett visst ansvar:
Det kändes också lite såhär att jag kanske var beredd att vara man i
situationen, så liksom de kunde gråta så kunde jag vara en trygghet, för
dom eller nånting.
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Här blir det tydligt hur sårbara våra genusuttryck är. Att anpassa sin egen sorgbearbetning för att
trösta närstående eller se det som sitt ansvar att lösa deras ledsamhet blir viktigare än att själv
tillåta sig att känna efter. Att helt enkelt bara finnas till utan att aktivt försöka göra något åt det
ses som ett misslyckande. Sundén beskriver glitch som ett oönskat avbrott i vårt genusskapande
och därför kan rädslan för dessa avbrott vara ångestladdad. Vi är rädda för att glitcha eftersom vi
är osäkra på vad det kan innebära för oss. Att vara en Batman, eller bara en man, i svåra
situationer är något vi känner till och alternativet är ofta för osäkert för att utsätta sig för. Hon
påpekar också att glitch existerar i en tydligt uttalad binaritet. Den tillfälliga bristen på kontroll
över ens genusuttryck innebär ofta en förflyttning till motpolen i en upplevd dikotomi:
glitchande män anses feminina och glitchande vuxna anses barnsliga (Sundén 2016:34).
Kristoffer rör vid denna problematik när han beskriver hur han länge har tvivlat på sin
egen manlighet:
Jag har under en längre tid känt mig som en pojke. Jag har gått med en
känsla väldigt länge att jag inte är en man, utan jag är en pojke. Och sökt
liksom, få svar på det.

Han förklarar denna pojkighet som “lite ansvarslös kanske, lite egoistisk, lite såhär, låter nån
annan ta ansvar, väldigt hjälplös, lite lost” (Kristoffer) och berättar att detta motsatsförhållande
länge har känts problematiskt. När han pratade med sin mamma om det sade hon plötsligt “men
pappa är väldigt pojkig” och Kristoffer menar att det har hjälpt honom att kunna försonas med
tanken:
[...] man har liksom, de två på sin spets. Pojke och man. Nu på senaste tid
har jag verkligen börjat acceptera att jag är en pojke, men jag är också en
man. Man är både och. Alltså det är inget rätt och fel, alltså. Vi är
avancerade varelser. Både en pojke ibland, men jag är också en man
ibland. Man är både och. Och det är helt okej.

Acceptansen av denna pojkighet kan förstås som att pojkighet är en mild glitch som inte orsakar
ett fullständigt systemavbrott (Sundén 2016:34). Även om pojkiga inslag kan tänkas bromsa upp
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det flöde av information som gör maskulinitet är det knappast något som direkt gör män till barn,
även för en stund. Få skulle nog uppfatta en barnslig man som ett barn eftersom tillräckligt
många andra attribut finns där – till exempel en vuxen kropp, en vuxen röst och ett avancerat
språk. Så även om man och pojke är ett motsatsförhållande som upptas i den glitchande
maskuliniteten verkar just den binära motsättningen svagare än mellan många andra positioner.

Relationer och ensamhet
Under konversationen om Batman som en symbol för maskulinitet nämner Simon i förbifarten
att den viktigaste relationen i Batmans liv är den han har med sin butler. Detta säger han i ett
tonläge som antyder att han tycker det är lite sorgligt, kanske för att vi pratade innan middagen
om att det är vanligare för män än kvinnor att sakna en nära vän3. Lite senare diskuteras det om
vi agerar annorlunda beroende på vem vi umgås med och Kristoffer säger:
Jag har valt bort mycket vänner, där man liksom, bara ska låtsas vara
cool, enligt mig då. Man ska vara på vissa ställen bara för att det är coolt,
liksom. Och så höll jag på ett tag och... Men sen ba nä, men det här är ju
idiotiskt. Och då var det väldigt stor skillnad, liksom.

Kristoffer säger också att det var ett aktivt val att ta avstånd från dessa vänner och att det var ett
steg i att hitta sig själv. Informanter som genusvetaren Klara Goedecke intervjuat pratar om hur
“äkta” vänskap män emellan måste byggas upp av ärlighet och modet att våga visa sina sanna
känslor (Goedecke 2016:84). Sundén beskriver den oro och rädsla som kan medfölja
reproduktionen av genus och att det ibland kan kännas som en befrielse att närma sig en
trasighet. Hon menar att glitch kan, när den är avsiktlig, fungera som en systemkritik gentemot
genussystemet (Sundén 2016:35). Kristoffer kände obehag av att inte passa in, kom fram till att
den känslan inte var värd ansträngningen och valde därför att sluta försöka passa in. Det här kan
vi dels tolka som ett sätt att slippa riskera att omedvetet glitcha i ett sällskap där normer inte
verkade ifrågasättas. Men vi kan också tolka det som en medveten glitch att ta avstånd från en
3

“17 procent av männen och 11 procent av kvinnorna har ingen nära vän, vilket blir vanligare med stigande ålder
och mer tydligt för männen än för kvinnorna. I 65–74-års åldern har 26 procent av männen och 13 procent av
kvinnorna ingen nära vän utanför en eventuell parrelation.” (SCB 2015)
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alltför omedgörlig reproduktion av genus. Att ifrågasätta en gemenskap som inte känns bra
istället för att spela med är i högsta grad ett brott mot den maskulinitetsnorm som säger att män
ska trycka undan sina känslor. Skillnaden mellan avsiktlig och oavsiktlig genusglitch är viktig
här. Sundén beskriver hur både glitchkonstnärer och könsöverskridare använder sig av
föreställningar om imperfektion och istället för att dölja dem istället förstärker dem. I deras ögon
är glitchen något vackert som ska sättas på piedestal och uppmärksammas (Sundén 2016:35f).
Simon berättar om hur han upplevde en mindre livskris efter att ett åtta år långt
förhållande hade tagit slut och han för första gången sedan tonåren var ensam:
Så att, hitta sig själv därifrån. Vem är jag? Jag vet vem jag är i en
relation, det är jag väldigt bra på att veta, men som ensamstående,
liksom, som singel. Vad gör man?

Enligt envisa normer inom maskulinitet ska män vara självständiga och “sin egen lyckas smed”.
Att erkänna sin sårbarhet som man är därför en tydlig genusglitch. Här är det viktigt att komma
ihåg att det för många inte är ett alternativ att glitcha över huvud taget. Beroende på klass,
sexualitet, rasifiering och andra faktorer kan svårigheten att frigöra sig från dessa normer vara
enorm (Sundén 2016:38). Simon berättar också om hur samma normer kan göra det svårt att
både be om hjälp och att få hjälp av närstående:
Och då får man ju se lite sina vänners värden också, när sånt kommer
fram och man vänder sig till folk och sträcker ut en hand, de få som visar
sig vara intresserade eller gör en ansträngning, det är ju dom som fastnar.

Kristoffer delar med sig av en liknande episod när ett längre förhållande hade tagit slut:
Vi hade ett jättetufft breakup och jag var så himla ledsen, över en väldigt
lång tid, typ sex månader. Och jag tror inte jag berättade det för någon.
Jag gick i typ ett halvår och grät hemma själv på golvet, såhär. Tre dar i
veckan kanske. Förtvivlad och ledsen och mådde skit, bara.
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Här blottläggs en kombination av två till synes oförenliga normer. Män ska vara självständiga
men förväntas samtidigt få alla sina behov tillfredsställda av en person, “den rätta”. Detta, gärna
heterosexuella, partnerskap ska täcka in alla eventuella emotionella behov så mannen slipper
prata om känslor med sina manliga vänner. Men om denna relation tar slut försvinner även det
emotionella skyddsnät mannen förlitat sig på. Det är ofta en betydande genusglitch för en man att
berätta för sina vänner att han mår dåligt eftersom det innebär att visa sig sårbar. Kristoffer
förklarar svårigheten i att be sina manliga vänner om hjälp:
Och ni vet när man trycker undan känslor? Ah, det är jobbigt, jag trycker
bort det. Och jag önskar ju verkligen nu i efterhand att jag hade pratat
med någon. Alltså bara vem som helst. Jag tror jag försökte göra det med
mitt kompisgäng den tiden liksom, men det… omöjligt. När jag försökte
förklara så kunde inte de heller möta mig liksom.

Här kopplar deltagarna rapporten om att många män saknar en nära vän (SCB 2015) till
rapporten om att män är överrepresenterade i självmordsstatistiken (SCB 2017) och menar att det
inte är så konstigt att män är deprimerade när de har så svårt att be om hjälp.
Lite senare diskuterar gruppen att synen på en partner ibland kan bli väldigt problematisk
bland män. Richard säger: “Det blir också som nåt slags ägande, liksom. Som en trofé som man
har” (Richard). Kristoffer berättar att han har kommit till en liknande insikt som varit jobbig att
acceptera angående några han tidigare dejtat. Han menar att det varit extra tydligt under tillfällen
då han varit på en fest och haft med sig en snygg tjej:
Jag kände mig bättre, jag kände mig mer manlig, när jag hade en
feminin, snygg tjej, liksom, med mig. Jag kände mig bättre och mådde
bättre. Typ, det är ju lite på låtsas då. Jag kände mig mer cool.

Dessa tankegångar går delvis att förklara som en rädsla för att misslyckas med sin maskulinitet
och att ett sätt att undvika ett sånt misslyckande är att visa att en åtråvärd person har valt ens
sällskap. Liknelsen mellan genus och teknologi får här ytterligare en dimension i och med bådas
relation till binaritet. Kristoffer i egenskap av man kände ett behov av en åtråvärd partner i form
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av en vacker kvinna för att känna sig mer maskulin och på samma sätt har modern teknologi ett
behov av den binära kod som förser den med information. Sundén förklarar att en tydlig likhet är
att båda systemen glitchar när denna binaritet trasslar ihop sig och blottlägger dess inbyggda
sårbarhet (Sundén 2016:34). Att misslyckas med sin maskulinitet verkar i de flesta sammanhang
innebära att visa sig sårbar. I just detta sammanhang går det dock att hänvisa till den sårbara
mannen som ett slags ideal. En #killmiddag går på många sätt ut på att blottlägga sin egen
sårbarhet och när de andra deltagarna stärker dessa observationer om sårbarhet kan det sårbara
plötsligt utvecklas till en eftersträvansvärd norm. Diskussionerna om emotionellt frånvarande
fäder och svårigheten i att släppa fram sina känslor är bra exempel på tillfällen då deltagarna
hänvisar till varandras upplevelser både som avstamp och för att stärka sina egna berättelser. Den
sårbara mannen går under samtalet från en glitch till ett ideal och den verkliga glitchen, under
situationens premisser, skulle snarare kunna sägas vara att bli en Batman, stänga inne sina
känslor och vägra dela med sig till gruppen.

Intervjuer med andra arrangörer av #killmiddag
Efter killmiddagen gjordes två intervjuer med män som arrangerat egna killmiddagar. Linus och
Staffan, som presenterades kort under rubriken “Tillvägagångssätt” i metoddelen, har båda
erfarenhet av att både vara deltagare och samtalsledare. Linus har arrangerat killmiddagar i
universitetsmiljö för medlemmar av en studentorganisation och Staffan har varit samtalsledare på
flera killmiddagar runt om i Sverige genom den Facebook-grupp där jag fick kontakt med dem
båda. Linus uppskattar att hans killmiddagar har haft 6-12 deltagare per tillfälle och att
deltagarnas åldrar har varierat mellan 21 och 31 år. Staffan berättar att hans grupper har haft 3-8
deltagare men tycker att omkring fem personer är en lagom storlek. Vid större grupper menar
han att det blir svårare att ha ett personligt samtal och med färre riskeras att för mycket fokus
hamnar på varje enskild person. Staffan uppskattar att åldrarna har varit mellan 25 och 50.
Båda tycker att samtalen generellt har flutit på bra, att deltagare som varit med tidigare
gärna kommit tillbaka och att nya deltagare oftast varit positivt överraskade. Ett exempel på
detta, berättar Linus, är när två män som enligt egen utsago inte kände varandra så väl innan
bestämde att de i fortsättningen skulle höra av sig till varandra om problem de tycker är svåra att
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ta upp med andra manliga vänner. Linus har uppfattat deltagarna som personliga och ärliga och
gissar att en anledning till att de känner sig bekväma nog att dela med sig är att de litar på att det
som diskuteras stannar i rummet. Staffan har samma erfarenhet och berättar att samtalet efter en
stund blivit väldigt öppet och personligt trots att flera i början varit öppet tveksamma till
konceptet. När jag frågar om deltagarna verkat anpassa sig till varandra under samtalet berättar
Linus hur uttalanden om känsliga ämnen som att gråta kunde sätta en viss riktlinje för det
fortsatta samtalet. Om någon inledde en diskussion med ett yttrande som “jag har inte gråtit på
flera år” kunde Linus själv känna att han blev mer återhållsam med att berätta om sina egna
känsloyttringar. Han gissar att detsamma även gällde för andra deltagare eftersom han upplevt att
samma diskussionsfråga har gett mer utelämnande diskussioner när någon inlett med att berätta
att de gråter ofta. Staffan har också upplevt att deltagarna inspirerades av varandra till att bli mer
personliga. Flera har börjat en reflektion med att säga: “Jag tänkte också på det där och för mig
var det så här“ eller något liknande. “Om någon är extra personlig öppnar det upp för andra att
bli det” (Staffan). I efterhand har flera personer också berättat att de inte hade planerat att bli så
personliga men “just i den här gruppen kändes det okej” (Staffan). Linus berättar också att det
under vissa diskussioner kunde börja kännas lite som en tävling, att folk försökte överträffa
varandra i vem som har sämst relation med sin pappa eller något liknande. Han tillskriver denna
företeelse samma machonorm som initiativet #killmiddag delvis är menat att motverka. Han
menar att det alltid finns en social hierarki i dessa grupper, även bland deltagare som inte känner
varandra sedan innan: “Det är inte som att alla andra maktstrukturer slutar existera där” (Linus).
På frågan om deltagarna refererade till olika samhällsnormer för män svarar Linus direkt:
“Ja, absolut, det gjorde de verkligen” (Linus). Han berättar att de ständigt återkom till alla sätt
som de ansåg att de avvek från dessa normer. Ett exempel på det är uttalandet “Män borde ju inte
bli sårade när man drar skämt” (Linus) som kom efter att en deltagare berättade hur han ibland
tar illa vid sig av den grova jargongen bland män. Staffan berättar att många har hänvisat till
normerna som en ursäkt till varför de agerat på ett visst sätt: “Män behöver skylla på något
externt, man kan se det som en förklaring till ett beteende” (Staffan). Enligt Linus var
stämningen i rummet efter middagen alltid var mer avslappnad efter killmiddagen jämfört med
före: “Jag har väl hört i efterhand att folk kände sig lättade, typ” (Linus).
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SLUTDISKUSSION
Avslutande reflektion
Nu i efterhand känns valet av en killmiddag framför en vanlig gruppintervju för att undersöka
sårbar maskulinitet som ett lyckat val. Precis som jag förutsåg hade många redan en bild av vad
en killmiddag innebar och var väldigt villiga att dela med sig av personliga berättelser. Jag fick
ibland känslan av att deltagarna mer såg samtalet som en sorts gruppterapi än en gruppintervju.
Den som delade med sig av något personligt eller känsligt möttes alltid av uppmuntrande
kommentarer i stil med “Vad fint/starkt av dig att dela med dig” vilket skapade en motiverande
och trygg stämning. Deltagarna var respektfulla gentemot varandra och bad om ursäkt när de
råkade avbryta någon annan.
Det märktes att deltagarna var medvetna om maskulinitetsnormer och hade funderat på
hur de påverkar oss. Även om de ibland berättade saker de aldrig eller sällan diskuterat med
andra män var det tydligt att de hade ett intresse för dessa frågor och haft liknande diskussioner
tidigare. Den inkluderande och inbjudande stämningen, samt det faktum att gruppen var liten och
sluten, gav deltagarna tid och möjlighet att noggrant förklara sig. Ingen av dem verkade under
samtalet oroa sig för att verka sårbar, jag fick tvärtom intrycket ibland av att sårbarhet, i just den
stunden, var eftersträvansvärt. Eftersom sårbarhet i denna studie på många sätt förklarats vara en
genusglitch kan detta påstående verka märkligt, men det är egentligen rätt logiskt. Vissa normer
som omger maskulinitet funderar på samma eller liknande sätt oavsett var vi befinner oss och
vilka vi interagerar med. Men en del av dessa normer har potentialen att ändras radikalt beroende
på miljö och sällskap och jag anser att sårbarhet är en av dem. I just denna situation, med dess
tillhörande parametrar, skulle jag säga att sårbarhet blev ett ideal just för att situationen inbjöd
till det. Deltagarna kände direkt att det här var ett sammanhang där ömhet och känsloyttringar
inte bara efterfrågades utan även belönades, i detta fall med beröm och positiva kommentarer.
Precis som Linus påpekade i en av de efterföljande intervjuerna finns det maktstrukturer även i
normkritiska sammanhang och i linje med denna iakttagelse skulle jag säga att deltagarna
agerade på detta sätt delvis för att passa in i den specifika situationens rådande normer. Med det
sagt tror jag inte att någon fabricerade sina erfarenheter för att accepteras av gruppen eller att de
berättade saker som de ångrade i efterhand. Men det kändes tydligt att den unika kombinationen
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av normer som följde med in i rummet och normer som ifrågasattes av gruppen hade en stark
påverkan på hur samtalet fördes.
Jag upplever att män, precis som andra grupper, söker efter sätt att passa in och tenderar
att rädda andra män från att sticka ut genom att inkludera ett “trasigt” beteende i den normativa
maskuliniteten. När en man ser andra män göra något destruktivt inkluderar han hellre detta
beteende i det maskulina uttrycket än att vara den som säger ifrån och genom detta riskerar att
sticka ut. Om han skrattar åt sexistiska skämt när det kommer från andra män är chansen större
att dessa män också kommer validera hans beteende, vilket breddar det maskulina spelrum som
dikterar vilket sorts beteende som accepteras. På samma sätt verkade deltagarna i min studie vilja
rädda varandra i gruppen genom att visa prov på en sårbar maskulinitet i linje med de andra
deltagarna. Den här upplevelsen återkommer i både Linus och Staffans berättelser om sina egna
killmiddagar. Jag kan med andra ord dra slutsatsen att deltagarna på killmiddagen fortfarande
sökte bekräftelse av den manliga gruppen men att de i första hand gjorde det i egenskap av
kategorin “feministiska män på killmiddag” och de förväntningar som följer med den etiketten.
Den skörhet som bor i våra idéer om maskulinitet måste hela tiden förhandlas för att inte helt gå
sönder och den starka homosocialitet som gör att män gärna identifierar sig med andra män blir
tydlig även i normkritiska sammanhang.

Förslag till vidare forskning
För vidare forskning inom ämnet skulle det i första hand vara intressant att fortsätta undersöka
hur deltagarna i normkritiska sammanhang förhåller sig till varandra i gruppen. Jag hade gärna
sett en större intervjuundersökning med avstamp i de tendenser jag kunde se angående hur
deltagarna anpassade sig till just den situationens unika maskulinitetsnormer och att sårbarhet
diskuterades som en avvikelse men i sammanhanget snarare kunde uppfattas som något
eftersträvansvärt. Det skulle också vara givande att mer noggrant undersöka
homosocialitetsprocessen under just killmiddagar fast på en större skala. De slutsatser denna
studie drar om maskulinitetsgörande under en killmiddag skulle kunna utgöra en grund för en
mer omfattande studie av ett flertal killmiddagar och de uttryck för sårbar maskulinitet som
uppvisas.
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