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Abstract  

The aim of this thesis is to study male questioning of masculinity. The study of the 

questioning will be conducted through a literature study, that will be done using an anthology 

that holds a critical perspective towards masculinity. The study of the questioning, will be 

done through mapping the most common patterns within the questioning together with 

patterns in the form used for presenting the questioning. Apart from the focus on the 

questioning and its form, which norms that are being questioned will also be studied. Apart 

from the focuses mentioned above, the last focus is directed towards finding patterns within 

the chosen themes vulnerability and homosociality. Since the focuses of the thesis will be 

studied through finding patterns within the material, thematic analysis will be used as a 

method. The method queer reading will also be used for studying norms.  

What has been found is that the form of the questioning mainly contains alternative thinking 

and reflections about ideals, as well as frustration related to trying to live up to these ideals. 

Overall few innovatory perspectives were brought up in the questioning, but the own father 

was rather commonly brought up in relation to reflection of the own masculinity. Regarding 

the chosen themes, avoiding to express emotions of vulnerability openly was found to be most 

common regarding vulnerability. Within the theme of homosociality, the most common 

pattern was that the men maintained a distance to each other. The most interesting discovery 

was found within the reflective form, which became interesting, since the stories contained an 

understanding that reflection should be avoided in order to uphold a masculine identity. 

Paradoxically then, the overall form of the material was reflective stories, making the form of 

the stories a break against a central norm found within their content.  

 

Keey words: Masculinity studies, Critical perspectives, Norms, Emotional perspective, 

Homosociality 
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1. Inledning  

Den feministiska rörelsen började tidigt med att skriva berättelser med en personlig prägel, 

det blev till berättelser där kvinnor själva tog tolkningsföreträde och med egna ord beskrev sin 

livssituation. Dessa berättelser som beskrev den egna livssituationen blev till ett sätt att lyfta 

att det kan finnas många personer som upplever samma svårighet eller frustration inför att 

leva upp till ideal eller förväntningar. Vilket gör att berättelserna kan fungera som ett sätt att 

kan tvätta bort vad som kan upplevas som skuldkänslor, eftersom samma känsla upplevs av 

andra.  

Denna typ av berättande var inte bara vanlig inom de feministiska rörelsen, utan förekom 

även ur ett mansperspektiv hos rörelsen Befria mannen på 70-talet. Hos rörelsen Befria 

mannen kom detta personliga fokus på livssituationen främst in i bilden genom mansgrupper, 

där den egna förståelsen fick stå i centrum. Mansgrupperna är vad som främst kopplas till 

denna rörelse, men även personliga berättelser skrevs (Hill, 2007, s. 73). Men en 

omformulering av rörelsen skedde när 70-talet övergick till 80-talet. Fokus flyttandes då från 

det personliga berättandet, där den mest grundläggande tanken som rörelsen växte från var att 

männen skulle frigöras från de ideal som kopplades till att vara man. För att istället under 80-

talet ligga på att vad som förstods som en inre manligheten skulle bejakas (Hill, 2007, s. 81, 

156-157, 185-186). Det skedde alltså en helomvändning i rörelsens grundläggande perspektiv.  

Denna studie kommer att studera hur ett maskulinitetsperspektiv kan se ut i nutid, med fokus 

på vad som ifrågasätts tillsammans med hur själva ifrågasättandet är utformat. Detta kommer 

att studeras genom användandet av antologin Men mannens frigörelse från mannen. Men 

bortsett från vad som ifrågasätts och dess form, finns även ett ytterligare fokus i studien, där 

mönstren kring hur sårbarhet och homosocialitet tas upp i antologin kommer att kartläggas. 

Det som åsyftas här genom användande av begreppet homosocialitet är relationer mellan män. 

Dessa perspektiv har vidare valts ut eftersom den bedömning som gjorts är att både sårbarhet 

och homosocialitet spelar en central roll för konstruktionen av maskulinitet. 

 

1.2 Bakgrund 

Antologin som släpptes 2012, innehåller enbart perspektiv där berättarjagen både identifierar 

sig som män och är heterosexuella. Antologin möttes av ett relativt gott mottagande, där de 

efterföljande diskussionerna fokuserade på till vilken grad boken kunde ses som nytänkande. 

Vidare diskuterades ur ett mer kritiskt perspektiv hur lite skuld gentemot manliga privilegier 
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var närvarande i boken, samt antologins få kvinnor. Dessa diskussioner speglar de vinklingar 

maskulinitetsperspektiven ofta möts av, vilket kommer diskuteras vidare i studiens 

tydliggörande nedan. Valet av antologin har gjorts på grund av att den visar en strävan att 

skapa ett kritiskt perspektiv gentemot maskulinitet, vilket varit fokus för denna studie.   
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2. Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera hur maskulint ifrågasättande kan se ut i nutid. Strävan 

är att ifrågasättandet skall kunna studeras inte bara utifrån vad som ifrågasätts, utan även den 

form som ifrågasättandet sker genom. För kunna studera både innehåll och form, kommer den 

tematiska analysen att vara tillämplig, eftersom den är utformad för att kunna kartlägga 

mönster i en text. Jag vill här tydliggöra att form i denna uppsats framförallt menas hur 

ifrågasättandet kommer upp i berättelserna, är det genom ett personligt perspektiv, eller 

genom ett fokus på ett mer strukturella perspektiv. Utifrån frågan om form, blir det även 

intressant att se hur pass aktivt ifrågasättandet är. Är det så att ifrågasättandet uppmuntrar till 

direkt alternativt agerande eller innehåller mer abstrakta diskussioner kring ideal. Bortsett från 

ifrågasättandets innehåll och form, kommer den tematiska analysen även att användas för att 

studera antologins mönster utifrån de valda temana sårbarhet och homosocialitet. Fokus ligger 

alltså på antologins innehåll, samt de valda temana. Genom dessa perspektiv kommer även 

normbrott att granskas. För att kunna uppnå dessa syften, har frågorna formulerats på detta 

sätt:  

Vad är ifrågasättandet riktat emot och är någon form av ifrågasättande genomgående?  

Finns det några mönster som kan urskiljas utifrån sårbarhet och homosocialitet? 

Vilka normbrott finns i materialet? 

 

2.1 Avgränsningar 

Genom detta korta stycke vill jag tydliggöra hur avsaknaden av kvinnor genom uppsatsen inte 

är en avgränsning från min sida. Utan avsaknaden är en spegling av materialet, där det finns 

få kvinnor. Denna avsaknad av kvinnor utifrån antologins fokus kommer vidare att tas upp 

under den analysdel som fokuserar på homosocialitet.  

 

2.2 Definitioner av begrepp 

Under denna rubrik kommer två begreppsdefinitioner att göras, den första definitionen åsyftar 

ordet reflektion. Ordet reflektion kommer att återkomma genom uppsatsen, vilket kommer att 

definieras utifrån den beskrivning som återfinns i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry 

Egidius, där reflektion beskrivs som ”Begrundan, eftertanke, förnyat övervägande, 

ifrågasättande och omprövning av tidigare sätt att uppfatta, värdera, förstå och handla” 
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(Egidius, 2008). Den andra definitionen är homosocialitet som redan har getts den kortare 

beskrivningen att det som åsyftas är relationer mellan män. Vidare beskrivs begreppet av 

Michael Kimmels och Amy Aaronson som:”The mutual orientation to members of the same 

sex and … which connects gender-based ties and solidarity” (Kimmel, Aaronson, 2004, s. 

396). Det som åsyftas är relationen mellan två personer av samma kön, där det som åsyftas 

genom denna uppsats är relationen mellan män. Definitionen av homosocialitet är med andra 

ord en relation som inte innefattar begär eller romantik och sker mellan personer som förstås 

som att de har samma könsidentitet. 

 

2.3 Tydliggörande  

Jag kommer här, i uppsatsens inledande fas att göra två tydliggöranden. Det första 

tydliggörandet är riktat emot att det inte finns en maskulinitet som lämpar sig för att studeras. 

Utan förståelsen som denna uppsats utgår från är att det finns lika många maskuliniteter som 

personer som identifierar sig som maskulina. Detta är något som Connell kommenterar på 

detta sätt: ”Maskulinitet är inget sammanhängande ämne som lämpar sig för en generaliserad 

vetenskap. Trots detta kan vi ha en sammanhängande kunskap om de frågor som rests av 

dessa försök.” (Connell, 2008, s. 109). Uppsatsen har samma förståelsegrund, där maskulinitet 

inte är ett enkelriktat ämne, men för att genomföra studien har det krävts en genomgång av 

forskning som utgår från en mer enkelriktad förståelse av maskulinitet. 

Det andra tydliggörandet handlar om skillnaden mellan att vara man och maskulinitet. I boken 

som analyseras framstår att vara man som synonymt med maskulinitet, men Marie Nordberg 

beskriver genom Judith/Jack Halberstam hur maskulinitet även kan innehas av en kvinna. 

Utifrån denna förståelse finns det både kvinnlig maskulinitet samt manlig femininitet. 

Maskulinitet behöver alltså inte vara synonymt med att vara man, utan beskrivs istället som en 

identitet som båda könen kan anta (Nordberg, 2004, s. 53). Vidare lyfter Nordberg genom 

Halberstam hur synvinklar kan gå förlorade utan detta perspektiv på maskulinitet respektive 

femininitet:  

Hon kritiserar även feministiska studier och menar att sammankopplandet av män med 

maskulinitet och det ensidiga intresset för problematiska maskulinitetsformer inom feminismen 

”konstituerar ett problematiskt hinder för nya seriösa tankar om kön/genus och dess relation till 

social förändring”(Ibid).  

Oviljan att flytta fokus från problematiska maskulinitetsformer och frånkoppla män från 

maskulinitet, leder genom denna förståelse till färre nya tankar. Det perspektiv som lyfts i 
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citatet, där den problematiska maskuliniteten får stå i fokus, kan avläsas i diskussionerna som 

följde boksläppet. Diskussionerna fokuserade på hur det kvinnorättsliga perspektivet saknades 

genom boken, framför att fokusera på hur nya tankar kring maskulinitet hör samman med 

jämställdhet och hur det kvinnorättsliga perspektivet lyfts genom dessa nya tankar. Jag 

kommer nedan i min reflexivitetsdel presentera hur min egen utgångspunkt går ihop med 

Nordberg och ams resonemang. 

 

2.4 Reflexivitet 

Jag kommer i detta reflexiva stycke redogöra för min teoretiska positionering, samt kort 

kommentera hur jag bedömer att min egen förförståelse påverkat min analys. För att 

presentera min teoretiska positionering presenteras ett citat från Lykke, som innefattar en 

liknande grundsyn på maskulinitetstudier som min egen:  

Kritiska studier av män och maskulinitet har sin utgångspunkt i att det inte räcker med att 

kritiskt analysera könsmakt och könsrelationer med fokus på dem som förtrycks och 

marginaliseras. Mäns hegemonier och hegemoniska maskulinitetsformer måste enligt 

genusforskarna inom fältet undersökas i syfte att utveckla vägar för att skapa jämlikhet och bryta 

ned den hegemoniska makt som vissa män har över kvinnor, barn och andra män (Lykke, 2009, 

s. 222).   

Min förståelse av maskulinitetstudier är att det är ett sätt att studera förtryck, men utan att 

ansluta sig till att det enbart är en fråga om att studera förtryck. Förutom att studera förtryck, 

har jag som utgångspunkt att maskulinitet, precis som femininitet, är en roll. Med den 

skillnaden att det är lättare att reproducera hierarkier utifrån maskulinitet, vilket kommer bli 

tydligt i uppsatsens teoridel.  

Bortsett från denna teoretiska positionering, är min samhälleliga positionering att jag läses 

som och identifierar mig som kvinna, vilket jag inte förstår som att det automatiskt påverkar 

mitt sätt att analysera materialet, då jag har samma förståelse som Halbergstam och Nordberg 

där maskulinitet kan finnas hos alla personer. Förutom denna personliga positionering, har jag 

genom mina studier intresserat mig för maskulinitet och ohälsa, vilket lett till att jag bär med 

mig kunskap om mäns höga överrepresentation i självmordsstatistiken men även i olyckor av 

mer våldsam karaktär.  
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3. Material  

För att komma åt ett material som både är ifrågasättande och innehåller känslomässiga 

skildringar, användes litterär gestaltning. De berättelser som kommer att studeras är skrivna 

av författare och poeter, där flera redan publicerat maskulinitetskritiska texter. Perspektiven 

skribenterna lyfter bör inte ses som generaliserbara utifrån en allmän kritisk hållning till 

maskulinitet. Eftersom bokens strävan varit att vara kritisk till maskulinitet, kan skribenternas 

hållning ses som mer kritisk än vad som skulle återfinnas hos en majoritetsbefolkning. 

 

3.1 Material urval  

Antologin Men mannens frigörelse från mannen består av åtta berättelser. Boken innehåller 

också ett förord som tar upp maskulinitetsideal samt dess koppling till känslolivet. Både 

maskulinitetsidealen samt kopplingen till känslolivet berörs vidare i stora delar av 

berättelserna, utifrån berättelsernas olika ingångar. Två av bokens åtta berättelser har valts 

bort i min analys. Den första bortvalda berättelsen är skriven av Simon Bank. Berättelsen 

argumenterar för fotboll som medel för jämställdhet. Den bedömning som gjorts är att 

berättelsen innehåller för lite material som direkt berör uppsatsens fokus. Den andra bortvalda 

berättelsen består av obesvarade brev som en ung nazist skickat till en ättling till Rudolf Hess 

(Hitler ställföreträdare). Även denna berättelse har valts bort eftersom den har liten förankring 

till uppsatsens tema.  

I de sex olika berättelserna som valts ut för analys, inklusive bokens förord, är det inte tydlig 

huruvida berättelserna är självbiografiska eller inte. Men i flera fall går det utifrån berättelsens 

kontext att avläsa att berättelsen är självbiografisk. I Hassan Loo Sattarvandis berättelse går 

det att avläsa att så förmodligen är fallet, då berättarjagets debutroman har samma namn som 

Sattavandis egen. Samma kontext återfinns i Mikael Niemis berättelse där berättarjaget skrivit 

boken populärmusik från Vittula, vilket Niemi själv gjort.  

Berättelserna kommer i det följande att sammanfattas för att ge en översikt över materialet. 

Berättelsen ”Är det här min pappa bor?” är skriven av Stefan Lindberg. Textformen är en 

blandning av prosa och poesi, som innehåller snabba skiftningar mellan olika teman som 

jämställdhet, faderskap, identitet och generationsskillnader kopplat till maskulinitet.  

Den andra berättelsen som utgör materialet är Niemis berättelse ”Mannen och skogen,” vars 

handling cirklar kring ett berättarjag som på nätterna drömmer om en älg, vilket leder till en 
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längtan till skogen. Berättarjaget tar jaktlicens varpå det homosociala umgänget i de 

norrländska skogarna med jaktlaget blir berättelsens främsta miljö.  

Den tredje berättelsen är skriven av Joakim Forsberg och heter ”Om manlighet,” vilket är just 

det Forsberg skriver om, i form av en argumenterande och reflekterande text kring vad det 

betyder att vara man. Berättelsen fokuserar på reflektion och innehåller få händelseförlopp.  

Den fjärde berättelsen är Loo Sattarvandis ”Innan grå starr- sveket mot könet” där 

berättarjagets sårbarhet och ledsamhet beskrivs. Berättelsen innefattar en konfrontation utifrån 

olika syn på maskulinitet mellan berättarjaget och en manlig vän.  

Den femte berättelsen är skriven av Fredrik Ekelund, har fått namnet ”Fjärilen och 

noshörningen,” och består av reflektioner utifrån berättarjagets maskulinitet genom olika 

livsfaser. Utifrån maskulinitet i olika livsfaser tas reflektion, ohälsa, berättarjagets fader samt 

relationer till andra män upp.  

Materialets sista berättelse har namnet ”Intervju I + II” och består av två intervjuer mellan en 

journalist och förordsförfattaren Pontus Lindh som är poet. Mötet mellan männen består till 

stor del av reflektioner kring maskulinitet, reflektioner som männen har svårt att mötas i, då 

deras förståelse av maskulinitet skiljer sig åt.  
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4. Metod 

Genom uppsatsen har ordet ifrågasättande använts framför ordet normbrott, trots att normbrott 

även studeras. Anledningen är att rikta fokus emot att det som sker är en kartläggning av vad 

de kritiska synvinklarna är riktade emot. Det skulle såtillvida kunna visa sig att det sker få 

normbrott, men att kritiken istället riktas emot samhällsstrukturer. Därför har ordet 

ifrågasättande valt, för att göra tydligt att det inte enbart är normbrott som studeras, utan att 

ifrågasättandet som helhet kartläggs. Fokus ligger med andra ord på att kartlägga 

ifrågasättandet, vilket gjort att jag valt att använda tematisk analys som metod.  

Det som innefattas i ifrågasättandet, är med andra ord ett ifrågasättande av såväl normer som 

andra strukturer som kan kopplas till kön. Den definition jag gör utifrån ifrågasättandet är 

med andra ord, all form av text som riktar sig emot ifrågasättande av kön. Ifrågasättadet kan 

både finnas genom att det är direkt uttalat, eller mer underliggande i berättelsens handling. 

För att kunna studera vad ifrågasättandet är riktat emot och vad som är den mest 

genomgående formen, har jag valt att arbeta med tematisk analys.  

Det tematiska analysen är utformad för att på ett så rättvisande sätt som möjligt kunna 

utkristalisera mönster i materialet som analysen görs på. Men eftersom den tematiska 

analysen används för att utkristalisera mönster, kommer den även att användas för att 

utkristalisera mönster utifrån uppsatsens två specifika teman sårbarhet och homosocialitet. 

Men studien riktar sig inte bara till att kartlägga mönster, utan även vilka normer materialet 

bryter med kommer studeras. Studerandet av normer kommer att göras via queer läsning. Den 

form av queer läsning som kommer göras är både den direkt normgranskande formen, samt 

den form som öppnar upp för mer alternativa tolkningar av materialet. För att nå uppsatsens 

syfte, som är att studera maskulint ifrågasättande, har den metod som använts varit en 

kombination av tematisk analys och queer läsning.  

 

4.1 Tematisk analys 

Den tematiska analysen är framförallt tillämplig för att systematisera återkommande mönster i 

ett material (Braun & Clarke 2006,s. 81). Bryman beskriver hur den tematiska analysen ”…is 

a rather diffuse approach, with few generally agreed principles for defining core themes in 

data.” (Bryman 2008,s. 700). Det finns alltså olika sätt att tillämpa tematisk analys, men den 

tematiska metod som kommer användas i uppsatsen utgår från en modell som genomförs i 6 
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steg (Braun & Clarke, s. 83). Denna modell samt hur den tillämpas i denna uppsats kommer 

nedan att beskrivas genom dessa 6 steg.  

Det första stegets fokus är att bekanta sig med materialet, vilket kan ske på olika sätt beroende 

på materialets form. Utifrån mitt material har jag genomfört en grundlig genomläsning och 

samtidigt gjort anteckningar i materialet (Ibid, s. 87-88). I modellens andra steg görs en 

kodning av teman i materialet utifrån det fenomen som studeras. Eftersom teman kan behövas 

vid ett senare stadium, är det en fördel att i detta stadium identifiera så många teman som 

möjligt (Ibid, s 88-89). I detta stadium gjordes därför tankekartor, där ett flertal teman kunde 

identifieras, såsom: ifrågasättandet av ideal, reflekterande kring det egna jaget, undvikande av 

att visa sig sårbar, frustration, rädsla för att framstå som homosexuell, svårigheter med att 

ifrågasätta homosociala sammanhang, faderskapsreflektioner m.fl.  

Modellens tredje steg fokuserar vidare på sorteringen av de teman som funnits, med fokus på 

att kunna utkristallisera ett antal huvudteman (Ibid, s. 89-91). Även här används tankekartor 

för att skapa en överblick över materialets mest centrala teman, samt för att se vilka teman 

som var möjliga att slå ihop. I Modellens fjärde steg fortsätter arbetet med teman, här med 

fokus på att det skall finnas tillräckligt med data för att stödja de teman som materialet kunnat 

sorteras efter. Förutom att tillräckligt med data krävs, behöver temana även kunna skiljas åt 

samt ha ett sammanhängde mönster (Ibid, s. 91-92). Modellens femte steg liknar det fjärde, 

med skillnaden att det är först här som analysen av temana görs samt att temana får sina 

slutgiltiga namn (Ibid, s. 92-93). I analysens sista steg, skrivs det ner hur data som tagits fram 

och analyserats är relevant i relation till det som undersöks (Ibid. s 93). Det största fokuset för 

den tematiska analysen är alltså att arbeta fram teman, för att sedan säkerställa att dessa teman 

är en rimlig tolkning. 

 

4.2 Queer läsning  

Den queera läsningen går både att tillämpas för att göra en granskning av de normer som 

upprätthålls eller bryts, samt för att göra en mer alternativ läsning av en text. Men båda sätten 

leder fram till att belysa vilka normer som just upprätthålls eller bryts (Kivilaakso, Lönngren, 

Paqvalén, 2012, s. 9). Som metod har jag använt mig av båda formerna av queer läsning. Den 

queera läsningen kommer alltså användas både för att studera de normbrott som görs i 

frågasättandet, samt för att skapa en mer experimenterande läsning kring hur texten kan läsas.  
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Synliggörande av normer är centralt för den queera läsningen, där ett sätt att synliggöra 

normer är att läsa en text med en alternativ förståelseram, beskrivet som: ”… att läsaren inte 

tolkar texten för att avgöra vad den betyder, utan istället experimenterar med den och 

demonterar den.” (Ibid, s. 11). Detta experimenterande med betydelser, har kunnat användas 

när en av berättelsernas lästs som en parodi. Men har även lett fram till den experimentiella 

läsning som kunnat bidra till att se hur reflektion är ett normbrott. Nedan kommer två 

utformningar av en queer läsning presenteras. Både med fokus på maskulinitet, anledningar 

till att dessa läsningar lyfts, är att de tydliggör hur jag gjort min queera läsning.  

I Sanna Karkulehtos queera läsning av boken Jag, Olli och Orvokki (1967), görs en 

experimenterande läsning. I denna läsning blir det tydligt hur det kvinnohat och den 

ultramanlighet som boken beskriver kan läsas på andra sätt (Ibid, s. 20). Karkulehtos läsning 

gör det möjligt att se på maskulinitet med andra ögon, och från det alternativa perspektivet 

”…börjar romanen också framstå som en text som påvisar skörhet hos den maskulina makten” 

(Ibid. s 36). Karkulehtos läsning beskrivs vidare som att den visar hur denna maskulina makt 

”…måste lappas med våldsam objektifiering och utnyttjande av kvinnor.” (Ibid). Läsningen 

som Karkulehtos gör blir till ett annat sätt att läsa sexism på, där den manliga skörheten ligger 

bakom sexismen boken lyfter. Karkulehtos läsning blir till ett exmpel på hur en 

experimenterande läsning kan vara utformad, som ligger till grund för hur jag valt att läsa en 

av berättelserna som en parodi. 

Hilda Jacobssons kandidatuppsats är också ett exempel på en experimenterande queer läsning, 

där fokus läggs på relationen mellan Frodo och Sam i boken Sagan om ringen. Läsningen av 

hobbitarnas relation visar hur romantisk kärlek mellan de båda hobbitarna är en tolkning, 

medan vänskap är en annan (Jacobsson, 2004,s 21-22). Det blir genom denna läsning tydligt 

hur läsningar ofta görs ur ett heteronormativt perspektiv, där romantiken i relationen förbises, 

trots utrymme för att tolka relationerna som romantiska. Denna typ av läsning där romantik 

kan läsas in, återfinns i den del i analysen som tar upp homosocialitet.  

 

4.3 Metodkritik 

Den queera läsningen får ibland kritik för att den studerar en vinkel som ”inte finns där” 

(Kivilaakso, Katri, Lönngren 2012, s 11). Jag skulle vilja hävda motsatsen, att en 

heteronormativ läsning missar perspektiv som också finns där. Också den tematiska analysen 

får kritik för sin utformning, framförallt för att det finns en risk för att teman kan tas ur sin 
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kontext (Braun & Clarke, 2006 s. 88). I det fall att teman tas ur sin kontext, kan en förenkling 

ske, då sammanhanget inte återges. Denna kritik kommer jag ha i åtanke genom uppsatsen.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

De tre teoretiska perspektiv som valts, har valts då min förståelse är att dessa teoretiska 

perspektiv är grundläggande för att belysa hur en mer traditionell syn på maskulinitet 

konstrueras kulturellt. Att studera materialet med utgångpunkt i de valda teoretiska 

perspektiven kan på så sätt ge en bild av materialets syn på maskulinitet, framförallt hur 

materialet återspeglar och/eller kritiserar en traditionell syn på maskulinitet. De tre teoretiska 

perspektiven har även gemensamma skärningspunkter, såsom att de undersöker 

nedvärderandet av feminina egenskaper och hur beteenden som bryter emot normen kan vara 

försett med konsekvenser.  

 

5.1 Hegemonisk maskulinitet  

Hegemonisk maskulinitet används framförallt eftersom detta begrepp lägger fokus på hur 

maskulina relationer präglas av hierarkisering. Denna hierarkisering beskrivs som central för 

förståelsen av maskulinitet som fenomen. Hegemonisk maskulinitet utgår från att det finns 

flertal maskuliniteter, där en maskulinitetsform kommer vara hegemonisk. Men trots detta är 

den hegemoniska maskuliniteten inte en sorts maskulinitet. Utan den form av maskulinitet 

som åsyftas utifrån hegemonisk maskulinitet är att det finns en ”övre” form av maskulinitet, 

en form av maskulinitet som lyfts som eftersträvansvärd i ett visst sammanhang. Connell 

beskriver det som ”It embodied the currently most honored way of being a man” (Connell 

2005, s. 832). Alltså det mest eftersträvansvärda idealet i sammanhanget. Dessa ideal är 

onåbara för många män, och det är istället i själva strävandet emot idealet som männen kan 

uppnå fördelar (Connell 2008, s. 114-117, Connell 2005, s. 832-833). 

Strävandet emot detta maskulinitetsideal ger alltså fördelar, fördelar gentemot andra män samt 

gentemot kvinnor (Connell 2005, s. 832). Strävandet beskrivs som att det sker emot ett ideal 

som kan skifta. Men trots att idealet kan skifta, finns det utifrån hegemonisk maskulinitet 

teoretiseringar om en hierarki mellan femininitet och maskulinitet. I strävandet emot det 

hegemoniska idealet, kommer manliga egenskaper att sättas högst upp samtidigt som de 

kvinnliga sätts längre ner. Detta kan avläsas i hur män som ses som mindre maskulina kopplas 

samman med homosexualitet genom femininitet, vilket gör att männen hamnar längre ner i 

hierarkin mellan olika maskuliniteter (Connell 2008, s. 116-117). Det uppstår alltså en social 

hierarki mellan olika maskuliniteter, där ”… some masculinities are dominant while others are 

subordinated or marginalized.” (Connell 2000, s. 10). Eftersom femininitet står lägre i 
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hierarkin, kommer män som anspelar på femininitet genom denna förståelse tillskrivas ett 

lägre värde.  

Eftersom det hegemoniska idealet kan skifta, kan det emellertid finnas en öppning för att 

former av maskulinitet som innefattar mer feminint beteende blir hegemoniskt. Connell 

påpekar hur ”More precisely, there could be a struggle for hegemony, and older forms of 

masculinity might be displaced by new ones” (Connell 2005, s. 833).  

 

5.2 Homosocialitet 

Då studien inriktar sig på att studera homosocialitet, kommer jag att lyfta hur Sedgwick menar 

att homofobi spelar en central roll, i upprätthållandet av en partiarkal samhällstruktur. Denna 

homofobi beskrivs utifrån Sedgwick förståelse som så pass central att den även påverkar de 

homosociala mötena mellan männen. Sedgwick menar att ”… homophobia is a necessary 

consequence of such a patriarchal instiutions as heterosexual marriage.” (Sedgwick 1985, s. 

3). Homofobi ses alltså som centralt, så pass centralt att det jämförs med kvinnoförtryck: ”the 

oppression of homosexuals, is . . . a product of the same system whose rules and relation 

oppress women” (Ibid). Enligt detta synsätt blir homofobi inte bara en central del för en 

förståelse av genusstrukturer, utan eftersom homofobin beskrivs som en så grundlig del av ett 

samhälle påverkar den även samspelet mellan män. Sedgwick menar vidare att betydelsen av 

homofobi för kvinnliga homosociala relationer inte är lika central (Ibid, s. 2-3).  

Eftersom homofobi utifrån detta perspektiv blir en central del i samhällsstrukturen, menar 

Sedgwick att det kan finnas social press att inte framstå som homosexuell ”So-called 

”homosexual panic” is the most private, psychologized form in which many twentieth-century 

western men experience their vulnerability to the social pressure of homophobic blackmail.” 

(Ibid, s. 89). Denna homofobi och press att inte uppvisa vad som förstås som homosexuellt 

beteende, reglerar alltså inte bara individen, utan även de homosociala relationerna. Dessa 

homosociala relationer ”… has been brutally structed by secularized and psychologized 

homofobia” (Sedgwick 1990, s. 185). Det återfinns alltså ett behov av att individen själv och 

relationernas karaktär ständigt kan avläsas som icke homosexuella, eftersom homofobin är så 

stark.  
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5.3 Heterosexuell matris 

Utgångspunkten för Judith Butlers begrepp om den heterosexuella matrisen är åtskillnaden 

mellan de två könen man och kvinna, två könsidentiteter som är konstruerade som varandras 

motsatser (Ambjörnsson 2006, s. 112, Ambjörnsson 2003, s. 15). Denna åtskillnad mellan de 

båda könen gör att det finns förväntningar om att inte bara klä sig, utan även gå, stå och rent 

allmänt bete sig på ett sätt som skiljer de båda könsidentiteterna från varandra (Ambjörnsson 

2003, s. 16). Det blir till en ordning där ”…vissa sexuella relationer, begär, rörelsemönster 

och tal blir mer önskvärda, priviligierade, meningsbärande och begripliga än andra.” (Ibid). 

Ordningen sätter fokus på skillnader mellan manligt och kvinnligt, genom skapandet av 

separata beteenden, framför de likheter som finns. Det blir till en ordning där personer som 

skapat ett accepterat genus kommer att kunna få mer privilegier och fördelar, än personer som 

bryter emot genusordningen.  

Ambjörnsson lyfter även iscensättande av genus utifrån utgångspunkten den heterosexuella 

matrisen som ”…en sorts överlevnadsstrategi inom ett tvingande system, där överträdelser 

följs av tydliga straffåtgärder.” (Ibid, s.16). Ambjörnssons kommentar kring just 

straffåtgärderna blir relevanta för mitt teoretiska ramverk, då Ambjörnsson inte bara lyfter 

fördelar som kan dras utav att följa mallen, utan belyser de så kallade straffåtgärderna som 

personen kan få av att inte följa de förväntade normerna. 

Bortsett från fördelar och straffåtgärder när personen följer eller inte följer förväntat beteende, 

är den heterosexuella matrisens fokus på begär även relevant som teoretisk utgångspunkt. 

Utifrån den heterosexuella matrisens syn på begär, skall de två kategorierna man och kvinna, 

som konstruerats som motsatser, begära varandra i heterosexualitet (Ambjörnsson 2006, s. 

113). Ambjörnsson beskriver hur det utifrån identiteten heterosexuell kvinna finns en 

förståelse av att ”Endast då kommer jag uppfattas som en riktig kvinna” (Ibid). Samma gäller 

för definitionen av en riktig man. Den heterosexuella matrisen styr alltså inte enbart beteende, 

utan även förväntad sexualitet.  

Eftersom mitt fokus ligger på studiet av normer, kommer den heterosexuella matrisens 

separation mellan manligt och kvinnligt beteende vara relevant. Även straffåtgärder samt den 

förväntade heterosexualiteten blir relevant inom ramen för min uppsats.  
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6. Forskningsläge 

Här kommer forskning som bidragit med ytterligare perspektiv till studien att presenteras. Det 

som blir tydligt i flera studier är att det finns ett ifrågasättande, men att detta ifrågasättande 

inte sätter spår i det egentliga agerandet. Vidare riktar jag min blick emot hur 

homosocialiteten beskrivs som central för upprätthållandet av maskulinitet. 

 

6.1 Känslouttryck och ifrågasättande 

Under denna rubrik kommer forskning som rör känslor samt ifrågasättande att tas upp. 

Inledningsvis lyfts några spridda perspektiv, för att sedan lägga fokus på närliggande studier. 

Anja Hirdman lyfter genom sin avhandling ”Den ensamma Fallosen” mäns svårigheter att 

visa känslor i vuxen ålder, vilket beskrivs som svårare i jämförelse med när de var yngre. Hon 

menar vidare att de vuxna männen kan förlora kontakten med sig själva på ett emotionellt 

plan (Hirdman 2008, s. 24-26). Om Hirdman belyser hur män kan förlora kontakten med sig 

själva på ett emotionellt plan, lyfter William Pollack att det som ligger bakom är det som 

beskrivs som den s.k. manlighetens mask. Bakom denna mask menar Pollack att många män 

gömmer genuina känslor av hopplöshet och rädsla, för att istället visa upp sidor som är djärva, 

stoiska och starka (Pollack, 1998, s. 21-22). Förutom manlighetens mask, lyfter Pollack även 

perspektivet att pojkar inte ges spelrum att utveckla sin identitet på ett fritt och konstruktivt 

sätt. Detta att inte få utveckla en fri identitet, kan utifrån Pollacks förståelse skapa lidande 

(Ibid, s. 22, 39). Jag vill här även lyfta Alon Gratch, som menar att även om män ges tillfälle 

och möjlighet att uttrycka sig om något mer personligt, kan det bli en svår utmaning för 

många män, eftersom det inte finns en vana av att uttrycka sig på detta sätt och att det krävs 

träning för att både förstå och uttrycka den egna sårbarheten (Gratch, 2001, s.71-105). Genom 

de perspektiv som här presenterats kommer perspektiv som lyfts i min analys bättre kunna 

förstås.  

I sin avhandling ”Den här klumpen har funnits redan länge i hjärtat och den blir bara större” 

gör Ros-Marine Sällström en fallstudie av manlig sårbarhet utifrån förväntningar om 

maskulinitet. Avhandlingens primära fokus ligger på hur de unga männen relaterar till den 

egna sårbarheten, samt hur de själva förhåller sig till de maskulinitetsideal de möts av 

(Sällström, 2015, s. 7-8). Avhandlingen är till skillnad från min studie en intervjustudie, där 

ungdomar och män från 15-28 år intervjuas. Bortsett från att studien är en intervjustudie och 

min egen studie en litteraturstudie, har den ett liknande fokus som min studie (Ibid, s 7-9). De 

resultat Sällström får genom sin studie är att männen är medvetna om de stereotyper som 
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finns, och att det både finns ett tänkande kring samt en viss uppluckring av vissa stereotyper. I 

frågan om känslor kände stora delen av männen igen sig i normerna, och beskrev hur de 

delvis upprätthöll dem (Ibid, s. 116-121). Trots kritik emot dessa känslonormer kunde 

pojkarna eller männen i studien exempelvis beskriva hur de inte pratade om känslor om de 

inte blivit tillfrågande. Sammanfattningsvis är Sällströms förståelse att det i stora delen av 

fallen gällde för männen att behärska sina känslor och undvika att uttrycka känslor som var 

olämpliga för den manliga imagen (Ibid). Andra teman värda att nämna är att manlig 

ensamhet också beskrivs i samband med svårigheter att uttrycka tankar och känslor (Ibid, s. 

96). Relationen till de yngre männens pappor tas även upp, där männen beskriver hur de 

skulle vilja att relationen till pappan var djupare (Ibid, s. 94). Avhandlingen tar alltså upp ett 

flertal perspektiv som angränsar till perspektiven i denna uppsats. 

Jag kommer här även att lyfta en kandidatuppsats, ”Maskulinitet bland boys,” som angränsar 

till min egen. Uppsatsen fokuserar på att studera den hegemoniska maskuliniteten i SVTs tv-

serie Boys utifrån tematisk analys. Bortsett från fokuset på att studera mönster av hegemonisk 

maskulinitet, studeras även karaktärernas kritik gentemot dessa mönster. Patricia 

Tumarirungu och Victor Jonasson finner att karaktärerna har en strävan efter att leva jämställt 

och därigenom bryta den hegemoniska maskuliniteten. Men karaktärerna agerar trots sina 

strävanden emot jämställdhet efter premisser som är typiska för hegemonisk maskulinitet 

(Tumarirungu & Jonasson 2015, s 30). Genom studiet av karaktärerna ses även en 

motidentifikation till och en uppluckring av äldre maskulinitetsideal (Ibid, s. 28). Studien är 

intressant eftersom den just tar upp samma tema som Sellströms avhandling, där strävan emot 

förändring finns, men inte sker i praktiken.  

 

6.2 Homosocialitet 

Jag kommer lyfta ett av Michael Kimmels perspektiv på homosocialitet, som blivit ett centralt 

perspektiv inom maskulinitetforskningen. Kimmels lägger fokus på hur homosocialitet spelar 

en viktig roll i konstruktionen av maskulinitet och menar att: “Masculinity is largely a 

homosocial enactment.” Följande citat visar vidare på homosocialitetens betydelse för 

maskulinitetskonstruktionen: 

Peer groups of male juveniles play an important role in the process of developing an adult 

masculine identity. Among adult males, too, being acknowledged by other men confirms a 

man’s masculinity. Tribute paid by women does not have this impact, because only being 

acknowledged by someone who is seen as being on a par with oneself counts. There are two 
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interconnected features of homosocial settings on which masculine identity is founded: 

distinction from the world of females that is often devalued, and conjunction with other men 

(Kimmel, Aaaronson, 2004, s. 396-397).  

Detta citat pekar inte bara på homosocialitetens roll i att konstruera maskulinitet, utan också 

på hur relationen till kvinnor inte är lika central för maskulinitetskonstruktionen. Förutom 

dessa perspektiv finns det här även en teoretisering av hur män distanserar sig från den 

kvinnliga världen.  

Holgersson lyfter hur flera organisationsstudier sammanfaller och visar hur den hegemoniska 

maskuliniteten som Connell beskriver kan se ut i verkligheten. De mest centrala perspektiven 

för dessa studier är hur sammanhang med enbart män, beskrivs som att de innefattar en viss 

jargong med vissa värderingar. Själva brytandet med jargongen beskrivs som associerat med 

att hamna längre ner i vad som beskrivs som ”hackordningen”. Det som beskrivits ovan gäller 

inte bara utifrån de arbetsplatssituationer som organisationsstudier vanligtvis berör, utan även 

i mer informella sammanhang (Holgersson, 2006, s. 29). Dessa processer visar hur den 

hegemoniska maskuliniteten kan fungera i praktiken, genom hur samtal mellan män kan 

präglas av hierarkisering.  

Vidare kommer jag att lyfta hur maskulinitet kan läsas ur queera synvinklar. Detta har redan 

kort gjorts utifrån Karkulehtos queera läsning i metoddelen, men kommer också ske genom 

Ann-Sofie Lönngren doktorsavhandling. I ”Att röra en värld: en queerteoretisk analys av 

erotiska trianglar i sex verk av August Strindberg” använder sig Lönngren både utav 

homosocialitet genom Sedgwick samt av Butlers heterosexuella matris. I Lönngrens läsning 

framgår det att en queer läsning kan lyfta att det finns sexuella laddningar mellan män. Vidare 

finns laddningar som framkommer genom ett queert perspektiv, men som i en annan läsning 

enbart framstår som ilska gentemot kvinnor. Men i den queera läsning som gjorts tolkas denna 

ilska gentemot kvinnor istället som ett uttryck för ett homosexuellt begär. Avhandlingen visar 

hur ilska som riktas emot någonting specifikt, i avhandlingen exemplifierat genom ilska emot 

kvinnor, kan vara utlopp för frustration gentemot någonting helt annat, detta någonting helt 

annat är i avhandlingen homosexualitet (Ibid, s. 233). Det centrala är att ilskan kan riktas 

emot något annat än vad som egentligen ligger bakom den.  

Jacobssons kandidatuppsats Queera hobbitar har redan kort nämnts i metoddelen, där en 

queer läsning av relationen mellan hobbitarna Sam och Frodo i Sagan om ringen görs. 

Läsningen tydliggör hur det vid flertalet tillfällen i boken finns tolkningsutrymme för att 
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relationen mellan de båda hobbitarna skulle kunna vara mer än vänskaplig (Jacobsson, 2004, 

s. 21-22). Detta tydliggör hur den queera läsningen inte utgår från något som inte är där, utan 

istället läser något med andra grundförståelser. 
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7. Analys  

Att uppsatsens fokus lagts på både innehåll, form samt normbrott, har varit en fördel eftersom 

dessa fokus tillsammans kunnat bidra till att uppmärksamma mönster som annars gått studien 

förbi. Det mest centrala mönster som kunnat uppmärksammas, kommer beskrivas redan här i 

analysens inledande del. Detta för att skapa en förståelse av varför berättelsernas form lyfts 

som central. Mönstret fokuserar på hur berättelsernas innehåll beskriver svårigheter eller 

direkt undvikande av reflektion. Dessa svårigheter eller undvikande av reflektion i innehållet, 

står i motsatsförhållande till hur själva berättelserna är formulerade, eftersom de är skrivna 

som just en reflektion. Mönstret är genomgående för berättelserna, och kan skapa en 

förståelse av hur berättelsernas form blir till en del av ifrågasättandet. Dubbelhet eller 

paradoxen kring reflekterandet, gör att formen för berättelserna kan läsas som ett normbrott. 

Denna dubbelhet som här beskrivits, kommer att utvecklas vidare under analysens tredje del. 

Analysens första rubrik kommer att behandla materialets övergripande innehåll, form samt 

normbrott. Denna mer allmänna rubrik kommer följas av en rubrik där materialets vanligaste 

innehåll analyseras. Vilket sedan följs av två rubriker med fokus på berättelsernas form. De 

sista två rubrikerna fokuserar på mönster som funnits i de valda temana sårbarhet och 

homosocialitet, samt vilka normbrott som sker utifrån dessa teman.   

 

7. 1 Personligt berättande och ifrågasättande av ideal 

Denna rubrik kommer fokusera på mönster i materialets innehåll, form och normbrott. Att 

innehållet och innehållets ifrågasättande till övervägande del är formulerat genom en 

berättande eller reflekterande form, är ett genomgående mönster i materialets form. Formen är 

med andra ord inte vad som i syftet beskrivits som aktiv, utan formen är mer passiv. Vilket 

betyder att det ifrågasättande som görs sker främst genom testande av tankar och reflektion, 

framför ett mer aktivt ifrågasättande. Det är en form där tankar prövas och det finns en 

öppenhet inför den egna frustrationen. Berättandet har en relativt abstrakt form, där det 

förekommer få möten. Ifrågasättandet är alltså i vad som kan beskrivas som en relativt mjuk 

form. Det tydligaste undantaget från denna form återfinns i Sattarvandis berättelse, där flera 

normer bryts i ett homosocialt möte. Detta blir ett exempel på ett mer aktivt ifrågasättande. 

Berättelsernas innehåll har identifieras genom tematisk analys. Det tydligaste temat som 

kunnat identifieras är tankar kring maskulinitet. I detta tema ingår både tankar kring den egna 

maskuliniteten samt mer allmänna reflektioner kring maskulinitet. Det som varit överraskande 
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när de vanligaste temana utkristalliserats, är att den egna fadern tas upp i reflektion kring den 

egna identiteten i en övervägande stor del av berättelserna. Vidare vill jag här lyfta att teman 

som tas upp i reflektionerna kring maskulinitet inte är kontroversiella. Utan tankarna som 

lyfts är istället på en relativt grundligt nivå där få nya perspektiv kring maskulinitet 

presenteras. Det finns dock skillnader i hur många nya perspektiv som lyfts i olika berättelser, 

vilket kommer bli tydligt redan i rubriken nedan. 

Till största del sker normbrotten i relation till de valda temana sårbarhet eller homosocialitet. 

Normbrotten sker främst på ett tankestadium, där frustrationen de skapat diskuteras eller 

ventileras på ett personligt sätt. Det finns även mer praktiskt normbrott, som kommer att 

diskuteras nedan.  

 

7.2 Strävandet mot ett ouppnåeligt ideal och fadersreflektioner 

Den vanligaste riktningen i innehållet är ifrågasättande av ideal, vilket i flera av berättelserna 

går hand i hand med en öppenhet inför de upplevda svårigheterna i att leva upp till idealen. 

Hos Forsberg finns det en förståelse av att det att leva upp till idealen är kantrat av just 

svårigheter, men Forsberg ifrågasätter även den egentliga möjligheten att leva upp till idealen: 

Strängt taget existerar inga manliga män, de må vara hur skäggiga, välutrustade, 

självuppoffrande, kontrollerande och oberoende som helst. Alla män är misslyckade, de är 

dödliga, barnsliga och kvinnliga, inkonsekventa, absurda och överdeterminerade, de är helt 

enkelt för mänskliga för att kunna vara de män manligheten befaller dem att vara (Bank & 

Lindh, 2012, s. 68).  

Den egentliga möjligheten att leva upp till idealen blir alltså ifrågasatt, genom en förståelse 

där männen framförallt är mänskliga och därmed egentligen inte kan nå upp till de ideal som 

går samman med en förståelse av vad manlighet är. Forsbergs förståelse av män som 

mänskliga, framför manliga, motsätter sig uppdelningen av maskulint och feminint som 

återfinns i den heterosexuella matrisen (Ambjörnsson 2006, s. 112, Ambjörnsson 2003, s.15). 

Forsbergs berättelse innehåller även ifrågasättande som är mer direkt riktat emot 

tvåkönsnormen: ”Manlighet och kvinnligheter hör till de mest förvirrade begreppen 

vetenskapen tillverkat, lär Freud ha sagt.” (Bank & Lindh, 2012, s. 69) Forsbergs berättelse 

står för de perspektiv som går längst i sitt ifrågasättande, men denna form av ifrågasättande på 

ett grundligt plan återfinns även hos Lindh. I en personlig reflektion kring skilda kön 

beskriver Lindh hur: ”… jag tänker att det som skall till är en metafysisk metamorfos.” (Ibid, 

s. 176). Vilket sedan beskrivs som en förändring av samhällets grundvallar. Lindhs berättelse 
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har inte samma tydlighet som Forsbergs, men båda berättelserna ifrågasätter den egentliga 

existensen av två separata kön.  

Både hos Forsberg och Lindh återfinns alltså ett ifrågasättande av själva existensen av de två 

kategorierna man och kvinna, vilket beskrivs tillsammans med de egentliga möjligheterna att 

leva upp ideal. Ifrågasättande av ideal återfinns även hos Lindberg och Ekelund, men snarare 

än ett ifrågasättande av kategoriernas existens, ligger fokuset istället på frustration som 

idealen ger upphov till. Hos Lindberg beskrivs rollen eller idealet som kläder som tas på. 

Tillsammans med beskrivningen av rollen som kläder, finns en underton av både lättnad och 

svårighet inför liknelsen av rollen som kläder som går att hänga av: ”Jag måste blunda för att 

föreställa mig vad det innebär att vara man. Jag ställer mig framför spegeln. Jo. Man är jag. 

Jag tar av mig kläderna. Jag tar på mig dem igen. En man. Så fort jag kommer hem hänger jag 

av mig honom så att han får vila” (Ibid, s. 38).  

Lindberg lägger fokus på svårigheter inför att leva upp till rollen. Dessa svårigheter beskrivs 

med en större tydlighet hos Ekelund, som använder ordet man-lik-het för att beskriva 

försöken att leva upp till rollen: ”Utan som ett led i att hitta sin manlighet, den man-lik-het 

som jag drömde om, tyst, för mig själv, en man som kombinerade styrka och mod med 

känslighet och förmåga att prata om fjärilens värld.” (Ibid, s. 126). Ekelund beskriver hur det 

finns en svårighet inför att kombinera de olika sidorna av personen, samt att finna något som 

är man-lik-het. Samma typ av frustration som återfinns hos Lindberg återfinns därmed hos 

Ekelund. De svårigheter som här beskrivs inför att leva upp till idealet, tillsammans med den 

frustration som det snäva idealet ger upphov till, finns genom olika perspektiv i nästan alla 

berättelserna. Den enda berättelse som inte tar upp denna form av frustration gentemot rollen 

eller idealet är Niemis berättelse. 

Utifrån Forsberg och Lindh återfinns alltså ett ifrågasättande av ett mer grundläggande slag. 

Medan ifrågasättandet som presenterats i Lindberg och Ekelunds berättelser mer ifrågasätter 

den snäva rollen. Bortsett från ifrågasättande av ideal i berättelserna, blir det tydligt hur 

strävandet emot de ideal som beskrivs i teorierna om den hegemoniska maskuliniteten är 

aktuella i materialets maskulinitetsreflektioner. Forsberg beskriver nämligen det svåra i att ge 

upp strävandet emot idealen: ”Att ge upp hela idén om manlighet förefaller inte vara något 

alternativ, det är för mycket som står på spel.” (Ibid, s. 67). Citatet beskriver hur det är ”för 

mycket som står på spel”, vilket innefattar samma förståelse som finns hos den hegemoniska 

maskuliniteten, där själva strävandet emot ett ideal kommer med fördelar. Då strävandet är 

försett med fördelar finns det en förlust i att inte sträva emot idealen (Connell 2008, s. 114-
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117, Connell 2005, s. 832-833). Denna tanke om att strävandet emot ett ideal är försett med 

fördelar, återfinns alltså i materialet, där den mest progressiva berättelsen beskriver hur att ge 

upp idéen om manlighet är försett med för stora konsekvenser. 

Fokus kommer nu att skifta till den egna fadern, ett tema som återkommer i fyra av de sex 

analyserade berättelserna. Den gemensamma nämnaren när fadern tas upp är ett ifrågasättande 

av den maskulinitet som fadern visade. Vilket ofta beskrivs tillsammans med reflektioner 

kring hur faderns maskulinitet relaterar till den egna maskuliniteten. Hos Ekelund beskrivs 

denna relation mellan faderns maskulinitet och den egna genom en vilja att inte vara som 

fadern. Ifrågasättande av faderns maskulinitet började då fadern inte ville skriva på 

protestlistor efter bombningarna i Hanoi, då berättarjaget beskriver att det var första gången 

han kände att ”Nu föddes ett inte-bli-som-han i mitt hjärta. Ett bli något annat. Men vad? Och 

vem?” (Ibid, s. 119). Men att faderns maskulinitet skulle höra samman med den egna 

maskuliniteten, blir även ifrågasatt. Forsberg ifrågasätter huruvida de hör samman och menar 

att: ”Men jag vill inte bygga något monument av den nya mannen på resterna av min störtade 

far.” Vidare beskrivs hur: ”Men är det en berättelse om manlighet? Min manlighet? Kanske, 

kanske inte … detta kanske inte vill jag dock värna. Jag tänker inte offra honom på 

manlighetens altare, inte på något annat altare heller, vad det nu kunde vara, mänsklighetens, 

sanningens… ”(Ibid, s. 79). Huruvida fadern haft inverkan på den egna maskuliniteten finns 

det med andra ord röster både för och emot, men framförallt för. När fadern tas upp är det i 

samband med reflektioner kring den egna maskuliniteten eller den allmänna förståelsen av 

vad maskulinitet är. Bortsett från fadern och maskuliniteten, finns det hos Ekelund en 

förståelse av att det finns skillnader mellan maskuliniteter i olika generationer. Vilket 

förklaras genom att ”… en stumhet jag är väl förtrogen med och som tillhör min generations 

stumhet, vi som föddes i början av femtiotalet. Vi ärvde våra fäders stumhet och oförmåga att 

prata om det v(ä)rkliga trots att vi formades av svallvågorna från 1968” (Ibid, s. 134-135). 

Detta skiftande ideal, men ändå det gemensamma i stumheten som beskrivs, kan förstås 

genom hur teorierna om den hegemoniska maskuliniteten beskriver att idealen skiftar 

(Connell 2005, s. 832). Vilket förklarar hur fadern kan ha vuxit upp under ett hegemoniskt 

ideal, medan sonen vuxit upp under ett annat, trots att vissa ideal för maskulinitet i frågan om 

”stumhet” beskrivs som samma för de båda generationerna. Utifrån fadersperspektivet skiljer 

sig Niemis berättelse från de andra berättelserna, då fadern tas upp utan varken reflektion 

kring faderns maskulinitet eller att relationen till fadern diskuteras. Men fadern spelar till trots 

en central roll i berättelsen, då berättarjaget både umgås med och köper mark åt fadern. 
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Fadersperspektivet kommer även upp i Sellströms avhandling, där det blir tydligt att det finns 

en önskan eller frustration gentemot den distans som finns i relationen till fadern (Sellström, 

2015, s. 94). Denna typ av frustration gentemot den distans som finns i relationen till fadern, 

återfinns även i materialet. Men det som blir tydligt är hur den genomgående förståelsen är att 

den egna maskuliniteten ofta hör samman med och direkt kopplas till faderns maskulinitet.  

 

7.3 Icke-reflekterande som norm   

Fokuset kommer nu att skifta från ifrågasättandets innehåll, till ifrågasättandets form. Formen 

har tidigare beskrivs som abstrakt och testande, men även som reflekterande. I det fall att 

formen beskrivs som reflekterande blir formen en intressant paradox till innehållet. Då det i 

berättelsernas innehåll beskrivs hur reflekterande för att upprätthålla en maskulin identitet bör 

undvikas. Paradoxen kring materialets reflekterande form samt hur innehållet beskriver 

reflekterandet, skapar en läsning där själva formen för berättelserna blir till ett normbrott. Ett 

normbrott emot det som i berättelsernas innehåll beskrivs som att det bör undvikas. Eftersom 

reflektion omnämns på ett så genomgående sätt i materialet har jag gjort bedömningen att 

undvikandet av reflekterande kan förstås som en maskulinitetsnorm. 

Att icke-reflekterande är en norm, kommer inledas med beskrivningen av reflektion som 

överflödig i Lindberg berättelse: ”Det högsta manliga privilegiet: att aldrig behöva reflektera 

över sin manlighet. Man är människa helt enkelt. Man är inte manlig styrelseledamot eller 

författare eller astronaut. Man är bara sig själv”(Bank & Lindh, 2012, s. 14). Citatet visar inte 

bara en förståelse där reflekterande är överflödigt, utan visar även en förståelse där det utifrån 

en maskulin identitet går att vila i att bara vara människa. Denna förståelse av att bara behöva 

vara människa, blir i förlängningen en förståelse av att bara behöva vara sig själv, vilket är 

något som återkommer i olika former genom berättelserna. Att bara behöva vara människa 

eller sig själv, återfinns i Niemis berättelse genom förståelsen att ”Det är ett skönt sätt att vara 

på. Man är som man är.” (Ibid, s. 54). Förståelsen återkommer även hos Lindh, där en 

journalist kommenterar berättarjagets reflektioner kring maskulinitet med orden ”…eller så 

kanske en man är en man är en man” (Ibid, s. 182). Utifrån de båda citaten finns det en 

förståelse för att maskulinitet innefattar att ”man bara är som man är”. En förståelse där 

reflektion ses som överflödigt. 

Men reflektion förstås inte enbart som överflödigt, utan i Forsbergs berättelse blir det tydligt 

hur en maskulin identitet inte går samman med reflekterande, samt hur reflekterande kan 

associeras till omanlighet: ”Vad som gör en man omanlig är, enligt det sunda förnuftet. . . för 
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mycket analyserande och reflekterande – män skall inte grubbla över sin manlighet, de ska 

inte vara feminister och genusvetare - och återigen, som en återkommande refräng: de ska inte 

sitta och kissa.” (Ibid, s. 65) Reflekterade och analyserade beskrivs i citatet som att det inte 

kan vara en del i att upprätthålla en maskulin identitet. Men det finns även en förståelse av att 

män inte skall vara feminister eller genusvetare, vilket ytterligare pekar på att tänkande kring 

den egna könsidentiteten inte är ett beteende som förstås som att det upprätthåller 

maskulinitet. Citatet visar vidare på en förståelse av att det finns en direkt frånkoppling 

mellan maskulinitet och reflektion, vilket följs av en förståelse där reflektionen beskrivs som 

omanligt. Men reflektion beskrivs i citatet inte bara som omanlig, utan även som feminin. När 

reflektion beskrivs som feminin, gör det att det i upprätthållandet av en maskulin identitet kan 

finnas en vinst i att undvika reflekterande. Vilket beror på att maskulinitet genom denna 

förståelse skapas som en motpol till femininitet, där det feminina beteendet bör undvikas för 

att upprätthålla maskulinitet. 

Att beteenden eller göranden som förstås som feminina undviks, kan förstås genom 

separationen mellan femininitet och maskulinitet som återfinns i den heterosexuella matrisen. 

Att gå över gränsen mellan maskulint och feminint, beskrivs i den heterosexuella matrisen, 

som att det kan vara återföljt av konsekvenser (Ambjörnsson, 2003, s. 16). Att passerandet av 

denna gräns kan vara försett med konsekvenser beskrivs även genom den hegemoniska 

maskuliniteten, där det finns en förståelse av att männen kan dra fördelar av att undvika att 

associeras med sysslor eller egenskaper som förstås som feminina (Connell, 2008, s. 116-

117). Tillsammans beskriver den heterosexuella matrisen och den hegemoniska 

maskuliniteten alltså hur en person som vill upprätthålla en maskulin identitet, kan dra 

fördelar av att undvika både göromål eller beteenden som förstås som feminina.  

Det finns med andra ord en förståelse av att reflekterandet inte hör samman med 

upprätthållandet av en maskulin identitet, då det finns en förståelse av att reflektion är ett 

feminint beteende. Rädslan för de konsekvenser som ”den feminina reflektionen” för med sig, 

kan leda till att reflekterande undviks. Undvikandet av att reflektera kan ske trots att det är en 

form av reflektion som är personlig, och enbart sker inom personen. Att reflekterandet 

undviks, fast att det är så pass personligt, och inte delas med andra kan förstås genom vad 

Sedgwick beskriver som den ”homosexuella paniken”. En panik som förstås som att den är så 

pass djupt rotad i samhället att den beskrivs både som psykologiserad och privat (Sedgwick, 

1985, s. 89). Sedgwicks förståelse av denna djupt rotade homofobi fungerar som ytterligare en 

pusselbit till varför det finns ett undvikande av reflekterandet. Då feminint beteende hos en 
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person med en maskulin identitet i vissa sammanhang förstås som just homosexualitet. 

Sammanfattningsvis finns det ett undvikande av reflektion kring kön eller identitet, både 

utifrån femininitet och utifrån omanlighet. Men samtidigt som innehållet i berättelserna i flera 

sammanhang är riktat emot att en maskulin identitet inte går samman med reflektion, är 

formen i den övervägande delen av berättelserna ett brott emot denna norm. Då formen för 

berättelserna är ett tankeexperiment, ett ventilerande av tankar eller frustration kring 

framförallt just identitet och kön. Vilket gör att den form som identifierats som vanligast i 

berättelserna, blir till ett normbrott. Ett av materialets mest övervägande normbrott, sker alltså 

genom själva berättelsernas form.  

 

7. 4 Ifrågasättande genom parodi  

Utifrån den form som ifrågasättandet tar, har paradoxen som omger reflekterandet varit 

formens mest genomgående mönster, vilket också beskrivits ovan. Men när Niemis berättelse 

sätts samman med de andra berättelserna syns ett annat mönster i formen. Det blir tydligt hur 

samma typ av ifrågasättande hållning som finns i de andra berättelserna, inte återfinns i 

Niemis berättelse. När denna berättelse dessutom sätts samman med de andra berättelserna, 

öppnas en möjlighet där Niemis berättelse kan läsas som en parodi. Detta eftersom det finns 

få reflektioner samt ett förhärligande av vistelsen i skogen, en vistelse som beskrivs som en 

förlösande kraft för manlighet. I berättelsen beskrivs denna förlösande kraft som svår att 

undvika för en man, då denna längtan efter urmannen finns i berättarjagets drömmar:  

 När jag passerade de trettio började jag så att drömma om älg. Under natten vandrade jag i 

 djupa skogar och mötte stora betande tjurar som sakta höjde sina väldiga hornkronor och 

 betraktade mig med vidgade näsborrar. Det verkade som att de ville mig något. Jag funderade på 

 om det var dolda sidor av mig själv som ville ge sig till känna, som sexualitet? En stor och 

 manlig kraft som gick runt i mitt inre (Bank & Lindh, 2012, s. 40-41).  

Det finns alltså en förståelse av att denna manliga kraft kommer att komma fram på ett 

undermedvetet plan, genom drömmar oavsett om berättarjaget tror på denna manliga kraft 

eller inte. Senare i berättelsen beskriver berättarjaget det egna jaget som utifrån en närhet till 

naturen där personen själv är ett djur: ”Mossan är nedtrampad av klövar, näver har skrapats 

loss. Djuret i mig har hittat ett annat djur.”(Ibid, s. 49). Koppling mellan en manlig kraft och 

naturen beskrivs även utifrån berättarjagets barndom: ”Jag var pojke på väg att bli man och 

hade en egen kniv i bältet, precis som generationer skogsbarn före mig.” (Ibid, s. 44). Att bli 

man beskrivs i detta citat som att det har en direkt koppling till vistelsen i naturen. Bortsett 

från dessa kopplingar mellan maskulinitet och natur, beskrivs det även hur: ”Det är kroppen 
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som gör mig till man” (Ibid, s. 51). Vilket ytterligare förtydligar hur det finns en tanke om att 

det är just kroppen, som anses vara naturlig som gör mannen till man.  

Dessa beskrivningar av mannen i relation till naturen, blir till en parodi tillsammans med 

andra delar av materialet som beskriver vistelsen i skogen genom en komisk vinkling. Hos 

Forsberg återfinns en komik utifrån den rörelse som uppkom under 80-talet, där inneboende 

maskulinitet kunde släppas ut med hjälp av detta förhärligande av skogen: ”Politiskt är det en 

reaktionär rörelse, den söker stöd i jungianska föreställningar om att manlighet skulle vara en 

sorts råämne inom mannen som kan förlösas (gärna i skogen med trummor)” (Ibid, s. 76). 

Denna förståelse av en komik inför att maskulinitet kombineras med skogen eller naturen 

återfinns även hos Lindh: ”En av deras mest tragikomiska gestaltningar är den rörelse som 

följde på Robert blys bok Järn-hans. Den handlar om att lära känna vildmannen i mannen: En 

man är en man är en man. Ja jösses.” (Ibid, s. 185). Både citaten innefattar en viss komik som 

inte återfinns i Niemis egen berättelse. Vilket gör att Niemis berättelse, när den blir läst 

tillsammans med de andra berättelserna kan förstås som en parodi. En parodi som belyser hur 

tillvaron kan se ut för män som inte är kritiska emot maskulinitetsideal.  

 

7. 5 Att inte visa sårbarhet upprätthåller en maskulin identitet 

Fokuset kommer här riktas emot temat sårbarhet. Det tydligaste mönstret utifrån sårbarhet är 

hur sårbarhet automatiskt associeras med feminitet, homosexualitet och omanlighet. Att visa 

sårbarhet öppet gör alltså att en person med en maskulin identitet kan förstås som både 

feminin, homosexuell och mindre manlig. Bortsett från detta mönster, som kunnat identifieras 

som mest genomgående, har ytterligare ett mönster kunnat identifieras. Där frustration ofta 

beskrivs tillsammans med förväntningarna på att inte visa sårbarhet öppet.  

Automatiskt associerande sker i Lindhs berättelse mellan sårbarhet samt femininitet 

tillsammans med homosexualitet. Genom fotboll beskrivs det i berättelsen hur man ställer upp 

för laget samt att man: ”… visar ingen sårbarhet och projicerar det som inte anses vara man i 

mannen på kvinnor och bögar.” (Bank & Lindh, 2012, s. 176). Det finns en förståelse av att 

sårbarhet inte bör visas öppet, samt att när sårbarhet visas öppet kan den automatiskt förstås 

som att den kan associeras med både femininitet och homosexualitet. Med andra ord kan 

sårbarheten när det visas öppet av en person med maskulin identitet, göra att personen förstås 

både som feminin och homosexuell. Detta tillskrivande av identitet och läggning förstås 

genom hegemonisk maskulinitet som att personen tillskrivs en identitet som betyder att 
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personen kommer falla i hierarkin mellan maskuliniteter. Denna automatik, som gör att en 

person som visar sårbarhet förstås som homosexuell, finns med en ännu större tydlighet hos 

Sattarvandi. I Sattarvandis berättelse blir detta tydligt när berättarjagets vän kritiserar 

huvudkaraktärerna i en roman som berättarjaget är författare till. Vännen menar att: ”Det är 

det där andra, den där svagheten- hur de gråter och… hur de gråter och är så himla fega…” 

(Ibid, s. 107). Berättarjaget undrar varför männens gråtande eller svaghet är av så stor 

betydelse, varpå vännen fortsätter sin beskrivning med att förklara att: ”Vilken man är som 

dem i din bok, vilken man är så där omanlig, vilken man tjurar för allt så som de gör i din 

bok? Han tystnade, han sa inget och jag tog ett bloss på cigaretten och så sa han: de är som 

fyra jävla bögar, fattar du det?!” (Ibid). Vännen har en förståelse där öppenheten kring 

huvudkaraktärernas sårbarhet, automatiskt gör dem till homosexuella. I båda citaten ovan 

finns det alltså en förståelse där en person som visar sårbarhet automatiskt kan tillskrivas 

homosexualitet, trots att personen själv inte beskriver sig som homosexuell. 

Att visa sårbarhet behöver inte bara betyda att personen kan tillskrivas homosexualitet. Utan 

samma automatik finns även i relation till manlighet, då personen som visar sårbarhet kan 

förstås som omanlig. Denna automatik kring omanligheten blir tydlig i Forsbergs berättelse 

där det beskrivs hur ett känsloöverskott kan vara skadligt för manligheten: ”…och alla vet att 

ett känsloöverskott är skadligt för manligheten, det har en feminin inverkan, även om det tar 

sig uttryck i brutalt våld.” (Ibid, s. 68) Det finns alltså en förståelse av att ett känsloöverskott 

kan vara ”skadligt för manligheten”. Att visa sårbarhet öppet, kan med andra ord inte bara 

göra att personen tillskrivs en läggning den inte har utan det kan även göra att personen 

förstås som mindre maskulin. I det citat som ovan presenteras finns även en underliggande 

förståelse av att femininitet står under maskulinitet, vilket är samma förståelse som finns hos 

den hegemoniska maskuliniteten. Där det beskrivs hur femininitet står under maskulinitet, 

samt att män som associeras med femininitet eller homosexualitet sjunker i vad som förstås 

som en hierarki mellan män (Connell 2008, s. 116-117, Connell 2000, s. 10). Att det utifrån 

sårbarheten inte bara finns ett undvikande av femininitet, utan även en rädsla för homofobi, 

kan förstås genom hur Sedgwick beskriver hur homofobi spelar en central roll i 

upprätthållandet av ett patriarkalt samhälle (Sedgwick 1985, s. 3).  

Sårbarhet har ovan kopplats till både femininitet, homosexualitet och omanlighet. Denna 

koppling gör tydligt hur ett undvikande av att visa sårbarhet blir till ett sätt att upprätthålla en 

maskulin identitet. Att inte ha möjligheten att visa sin sårbarhet öppet, beskrivs genom 

berättelserna som att det skapar frustration. Lindh beskriver denna frustration såhär: 
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…eftersom vårt samhälle är uppbyggt kring dikotomin man-kvinna, kan en man aldrig bli en hel 

människa eftersom han nekas tillträde till en del av sig själv. Jag får ofta höra att jag har kontakt 

med min kvinnliga sida i ljuset av att jag tycker om att tala om känslor och relationer. Men det är 

ju för i helvete en allmängiltig egenskap, liksom alla andra egenskaper: nyfikenhet, blyghet, 

ödmjukhet, högmod, aggressivitet, empati… (Bank & Lindh, 2012, s. 179).  

Lindh menar att normen kring känslosamhet blir ett sätt att förneka en del av sig själv, vilket 

sedan beskrivs som att det leder till frustration. Denna frustration eller förlust inför en sida av 

det egna jaget beskrivs även hos Ekelund, vars berättelse är skriven som en uppgörelse med 

berättajagets svårigheter att få visa sårbarhet genom livet. Det beskrivs hur berättarjaget 

undantrycker sina mer känsliga sidor, sidor som beskrivs som fjärilens. Det är ett 

undantryckande som på lång sikt lett till: ”Själv var jag ett öppet sår, på knä inför gåtan mig 

själv och vem jag var. Jag fick också hjälp av psykiatrin men att skriva blev också en hjälp, att 

bejaka såret och våga bejaka fjärilen i mig igen, liksom musan och kriget emot 

noshörningen.” (Ibid, s. 126). Citatet innehåller samma grundförståelse som hos Lindh, där en 

förlust beskrivs. Förlusten går dock hos Ekelund så långt att berättarjaget mår psykiskt dåligt 

av sina försök att upprätthålla normen.  

I framförallt Ekelunds men även Lindhs berättelse bryts normen kring sårbarhet genom att det 

finns en öppenhet gentemot både den psykiska skada samt den frustration normen gett upphov 

till. Men i relation till sårbarhetsnormen finns det även ett mer praktiskt normbrott i 

Sattarvandis berättelse. Efter konfrontationen med vännen, som beskrivit ovan, finns en 

tvekan hos berättarjaget att skriva vidare om den nyskapade karaktären Caspian. Det är en 

karaktär som öppet visar både ledsamhet, smärta och sorg, vilket gör att den kritik 

berättarjaget fått gentemot de öppet känslosamma karaktärerna han skrivit om tidigare går 

över till tvekan över den nya karaktären Caspian. Vilket leder till att en tvekan växer fram hos 

berättarjaget, där det fortsatta skrivandet om Caspian ifrågasätts. Berättarjaget tvivlar, kanske 

kommer också denna känslosamma karaktär förstås som homosexuell. Men trots både kritik 

och tvivel beslutar berättarjaget att fortsätta skrivandet om Caspian (Ibid, s. 109-116). 

Berättelsen om den känslosamma karaktären Caspian blir till ett normbrott, eftersom 

berättarjaget väljer att bortse från konsekvenserna gentemot att också Caspian förstås som 

homosexuell. Att brytandet av normer kan leda till konsekvenser tas upp i teorierna om den 

heterosexuella matrisen (Ambjörnsson 2003, s.16) och den hegemoniska maskuliniteten 

(Connell 2005, s. 832). Att karaktärernas känslosamhet är ett normbrott, kan förstås genom att 

berättarjaget får ta emot konsekvenser i form av kritik för den känslosamhet karaktärerna 

visar. 
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Att Niemis berättelse inte har samma kritiska förhållningsätt som de andra berättelserna har 

ovan gjorts tydligt. Det tydligaste normupprätthållandet i berättelserna finns i Niemis 

berättelse, där det finns ett bejakande av normen snarare än ett ifrågasättande:  

Det är bra att vara stark, men man behöver inte se stark ut. Det är funktionen som räknas, hur 

långt man orkar gå, hur stor börda man kan lyfta. Även själen räknas in här, hur mycket 

djävulskap man tål, hur mycket smärta, hur mycket regn och kyla, svält, ensamhet. Det är ett 

skönt sätt att vara på. Man är som man är. Att enbart prata förändrar inget, man får visa sig 

genom sina handlingar (Bank & Lindh, 2012, s. 54).  

Det beskrivs hur själen räknas in och att det är en fråga om ”Hur mycket djävulskap man tål”, 

vilket gör tydligt att det är normen kring att inte visa sårbarhet som åsyftas. Den vidare 

beskrivningen av att det är ”ett skönt sätt att vara på” visar på att det finns en positiv 

inställning till normen. Berättelsen upprätthåller samt präglas av ett okritiskt förhållningssätt 

till normen. En följd av detta är att berättelsen präglas av få både inre och yttre konflikter, 

samt innehåller få direkta svårigheter. Den heterosexuella matrisen beskriver just hur 

upprätthållandet av normen kommer med fördelar (Ambjörnsson 2003, s. 16).  

Att undvika att visa sårbarhet kan alltså förstås som ett sätt att inte falla i vad som beskrivs 

som en hierarki mellan maskuliniteter. Bortsett från denna hierarki, där maskulinitet går före 

femininitet och det finns fördelar med undvikandet av femininitet. Är frustration gentemot 

sårbarhetsnormen även återkommande. Det är en frustration som ofta kommer utav att 

personen ser normen, vill bryta emot den, men att själva brytandet av normen beskrivs som 

svårt. Denna typ av frustration återfinns även i Sellströms studie, där männen känner till 

normen väl och reflekterar kring den, men ändå upprätthåller normen till stor del (Sellström, 

2015, s. 116-120). Bortsett från de mönster som beskrivs ovan, finns även andra normer som 

kan skapa ytterligare svårigheter inför att visa sårbarhet öppet. Pollacks beskriver hur den s.k. 

manlighetens mask kan göra att männen gömmer känslor som ledsamhet eller sårbarhet, till 

förmån för att visa upp mer eftersträvansvärds egenskaper för en maskulin identitet, såsom 

mod och styrka (Pollack, 1998, s. 21-22). Men de manliga svårigheterna gentemot ideal och 

roller beskrivs även av Hirdman som att vuxna män till följd av normerna kring sårbarhet kan 

förlora kontakten med sig själva på ett emotionellt plan (Hirdman 2008, s. 24-26). Vilket 

ytterligare beskriver de svårigheter som män kan uppleva gentemot de egna känslorna och den 

egna sårbarheten.  
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7.6 Homosocialitetens distans 

Här kommer det specifika temat homosocialitet att sättas i fokus. Det tydligaste mönstret i 

berättelsernas homosociala relationer, är att det finns en viss distans mellan männen som det 

finns ett ständigt behov av att upprätthålla. Vidare blir det tydligt hur denna distans präglas av 

en självklarhet, tillsammans med en svårighet inför att ifrågasätta distansen. Hos Ekelund 

yttrar sig denna distans genom att det finns en gräns för vad som får sägas i det homosociala 

sammanhanget fotboll: 

Sorgen hos någon medspelare kunde synas i blicken, vilsenheten hos en annan gå att ana, efter 

en träning eller en gemensam fylla på Dragörbåten, men det gick inte att prata om våra inre 

världar på allvar. Allt var skämt, boll, resultat, lek, hur vi låg i tabellen var viktigare än hur vi 

mådde i själen. Under en halv säsong gick jag regelbundet på Psykiatriska Kliniken, avd 55, i 

terapi mot den ångest som jagade mig. (Bank & Lindh 2012, s. 127) 

Distansen i detta sammanhang går vid vad som får sägas kring sårbarhet, där det beskrivs hur 

det ”inte gick” att prata om de inre världarna. Att det går en gräns gentemot vissa ämnen 

återfinns även hos Sattarvandi, vilket kommer att beskrivas nedan. Även hos Niemi finns en 

distans i de homosociala mötena, men hos Niemi är distansen inte formulerad som gränser i 

samtalet, utan istället som direkt tystnad. Niemis berättelse kan dock läsas som en parodi, men 

denna tystnad blir ändå intressant att ta upp eftersom den visar på ännu en form av distans. 

Distansen yttrar sig genom en tystnad mellan männen i Niemis berättelse som finns även om 

det inte är frågan om jakt, där själva jaktögonblicket kräver tystnad. Tystnaden mellan 

männen beskrivs i 7 sammanhang i berättelsen, med den genomgående förståelsen att ”Det är 

ett skönt sätt att vara på. Man är som man är. Att enbart prata förändrar inget, man får visa sig 

genom sina handlingar” (Ibid, s. 54). Denna tystnad beskrivs även som ”Jag säger inget. 

Låtsas bara att jag redan vet” (Ibid, s. 50), ”Han säger inget…” (Ibid, s. 60). Upprätthållandet 

av en distans mellan männen kan alltså ske både via gränser i samtalet samt genom direkt 

tystnad mellan män. Sedgwicks förståelse av homosocialitet kan här bidra med perspektivet 

att det ständigt finns ett behov av att kunna bevisa att relationer mellan män inte är av 

romantisk karaktär. För att visa att en relation inte är av romantisk karaktär, upprätthålls alltså 

denna distans mellan männen (Sedgwick 1990, s. 185). Det är en distans som hos Sedgwick 

beskrivs som central, eftersom homofobi spelar en så stor roll i ett patriarkalt samhälle. 

Även i Sattarvandis berättelse finns gränser i de homosociala samtalen. Men skillnaden i 

Sattarvandis berättelse är att berättarjaget aktivt bryter emot dessa gränser, det sker alltså ett 

normbrott. I de normbrott som finns i Sattarvandis berättelse testas både denna distans i 
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homosociala möten samt vart gränsen går för vad som får sägas i ett samtal. Det första 

normbrottet har redan kort diskuterats ovan i relation till temat sårbarhet och den automatik 

kring homosexualitet som finns i det samtalet. Detta samtal mellan vad som beskrivs som de 

två vännerna, kommer även tas upp här, eftersom innehållet i diskussionen bryter emot 

distansen och leder till att diskussionen mynnar ut i en konflikt. Det som beskrivits ovan är 

hur vännen ifrågasätter debutromanen och menar att något inte står rätt till med personerna, de 

är så känslosamma. Vännen menar följaktligen att de är som fyra homosexuella män eftersom 

det finns en öppenhet kring deras sårbarhet. När berättarjaget blir konfronterad med tanken 

om att karaktärerna skulle vara homosexuella, håller han inte med utan fortsätter beskriva hur: 

”Jag försökte resonera med honom, jag försökte förklara för honom hur jag såg på manlighet, 

på konstruktioner som män lever under och vad man lär sig är en man…” (Bank & Lindh, 

2012, s. 107). Men vännen accepterar inte denna öppenhet gentemot ämnet manlighet, utan 

riktar ilska emot berättarjagets förklaring. Vad som började som en diskussion och sen 

utvecklades till en konflikt avslutas genom att vännerna skiljs åt som ovänner. Att männen 

blivit ovänner, kan bero på att det ämnet som tagits upp varit ett normbrott. Med andra ord ett 

normbrott i samtalet som inte accepterades av båda parter. Normbrotten sker alltså i det öppna 

sätt som berättarjaget tar upp maskulinitet, tillsammans med att berättarjaget inte accepterar 

att vännens tolkning av sårbarheten skulle höra ihop med homosexualitet. Den starka ilska 

som visas av vännen skulle kunna tolkas som en frustration gentemot de ideal som styr hans 

eget beteende. Att manlig frustation går ut över en sak, men egentligen är utlopp för en annan 

frustation, beskrivs i Lönngrens avhandling (Lönngren, 2007, s. 233). Med utgångspunkten i 

Lönngrens förståelse kan vännens ilska även läsas som ett tecken på att vännen hyser 

romantiska känslor för berättarjaget eller andra män. Tidigare i berättelsen, innan samtalet 

ovan ägde rum, bryter berättarjaget mot ännu en norm. Den norm som bryts är 

upprätthållandet av en viss distans i homosociala möten.  

Denna distans bryts då berättarjaget gör målande känslobeskrivningar i samtalen med vännen, 

också i detta samtal accepterar inte vännen de normbrott som berättarjaget gör. Berättarjaget 

beskriver hur ”Det är som att allt blir som en öken, som en torr öken och varje gång jag 

känner den känslan, blir jag liksom besviken på mig själv” (Bank, & Lindh, 2012, s. 102). 

Den målande beskrivningen görs när vänner erbjuder berättarjaget en joint. Berättarjagets 

beskrivning möts med det fåordiga svaret ”Besviken, öken?” (Ibid). Berättarjaget fortsätter sin 

beskrivning: ”och jag nickade och fortsatte med att beskriva den där torra känslan av tomhet 

som tar över mig när jag röker en joint.” Berättarjaget fortsätter sin beskrivning, varpå vännen 
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efter en lång målande beskrivning enbart svarar honom med ordet ”djupt.” Berättarjagets 

beskrivningar är längre och målande, medan vännens svar är korta och kan tolkas som 

avvisande. Vilket gör att det går att läsa in att berättarjagets personliga beskrivningar av 

känslor inte är ett välkommet inslag i vännernas relation. Det skulle kunna beskrivas som att 

Sattarvandis berättelse rent praktiskt visar hur detta ”gick inte” som framkommer hos 

Ekelund, kan se ut i praktiken. Det som åsyftas i Ekelunds berättelse är att det inte gick att 

prata om de inre världarna, vilket gör att Sattarvandis berättelse blir till ett exempel på hur 

detta kan yttra sig i praktiken. Bortsett från detta gick inte, visar vännen även en motvilja 

gentemot reflektion, en motvilja som tagits upp utifrån form ovan. Sammanfattningsvis är 

upprätthållandet av en viss distans det centrala mönstret i de homosociala relationerna. När 

denna distans bryts, är normbrotten emot distansen försedda med konsekvenser. Förståelsen 

av gränser i samtal går samman med de perspektiv som lyfts kring jargong i tidigare 

forskning, där få män väljer att bryta med jargonger. Jargongerna kan likställas med de 

gränser i samtalen som beskrivs. Framförallt då brytandet med jargongerna beskrivs som att 

de kan leda till ett fall i hierarkin. Detta fall i hierarkin utgår från samman förståelse som finns 

hos den hegemoniska maskuliniteten (Holgersson, 2006, s. 29).  

Denna del kommer att avslutas med en diskussion kring det homosociala sammanhangets roll 

i upprätthållandet av en maskulin identitet. Kimmel beskriver hur de homosociala 

sammanhangen spelar en central roll i upprätthållandet av en maskulin identitet. Detta är en 

förståelse som kan läsas in i materialet. Redan i uppsatsens avgränsningar har det beskrivits 

hur det finns få kvinnor i berättelserna. När kvinnor nämns i materialet sker det utifrån att det 

är männens flickvänner, fruar eller mammor. Omnämnandet sker alltså främst inte utifrån att 

kvinnorna upprätthåller männens maskulinitet, utan den roll de har i männens liv. Min 

förståelse är att den plats som kvinnorna ges i materialet, är en spegling av att männen inte har 

samma skyldighet att upprätthålla maskulinitet gentemot kvinnorna. Utan upprätthållandet 

sker främst i relation till andra män. Bortsett från att kvinnor överlag ges mycket begränsat 

utrymme, i en bok med temat maskulinitet, finns det även beskrivningar av att männen i 

sammanhang när de umgås med kvinnor beskriver att de trivs mer. Hos Lindberg beskrivs 

hur: ”Det var lättare inne hos mostrarna. Man syltade och höll sjukt mycket på med textil och 

näver. Man samtalade.” (Ibid, s. 12). Frånvaron av kvinnor i materialet, tillsammans med att 

sammanhang med kvinnor förstås som mer trivsamma, stödjer att maskulinitet till största del 

konstrueras i relation till andra män, framför att konstrueras i relation till kvinnor. 
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8. Avslutande diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att studera vad maskulint ifrågasättande riktas emot, samt formen 

för ifrågasättandet. Den slutsats som kan dras, är att ifrågasättandet främst är riktat emot ideal. 

När det kommer till berättelsernas form, sker berättandet främst genom ett personligt 

perspektiv, ett perspektiv som ofta är berättande eller reflekterande. Det återfinns alltså inget 

direkt uppmuntrande till direkt agerande eller att bryta ideal.  

Det tydligare normbrottet som finns i materialet återfinns i materialets form. Där det genom 

användandet av en queer läsning blivit tydligt att undvikande av reflektion bör läsas som en 

norm för maskulinit beteende. Den genomgående reflekterande formen, som berättelserna 

skrivits i, blir genom denna läsning till en normbrott. Bortsett från att formen kunnat 

identifieras som det mest genomgående normbrottet, blir det genom materailet tydligt hur de 

olika berättarjagen håller sig inom ramarna för heteronormativitet, och till tankelekar framför 

att visa direkta alternativa sätt att vara man på.  

Utifrån det specifika temat sårbarhet har undvikandet av att visa sårbarhet tillsammans med 

frustration inför svårigheterna denna norm skapar, varit det mest förekommande mönstret. 

Frustation återfinns även i temat homosocialitet, där det mest genomgående mönstret bortsett 

från frustartion varit att det finns en distans mellan männen som ständigt upprätthålls.  

Ifrågasättandet sker alltså framförallt på ett abstrakt reflekterande plan, vilket skulle kunna 

förstås genom att det finns normer som försvårar ett mer praktiskt ifrågasättande. Dessa 

svårigheter inför egentligt agerande återfinns även hos Sellström, där männen känner till 

normerna, men det ifrågasättande som sker i praktiken är mer begränsat (Sellström, 2015, s. 

116-120). Bortsett från konfrontationen mellan vännerna i Sattarvandis berättelse, sträcker sig 

berättelsernas ifrågasättande alltså inte längre än till tankarnas värld, och riktar sig främst 

emot att ifrågasätta ideal.  
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