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1. Inledning
Genus- och medieforskaren Anja Hirdman skriver att bilder kan användas för att idealisera kroppar
därför att de har makten att göra just det. Hirdman menar att dessa bilder av kroppar måste vi
förhålla oss till eftersom de erbjuder kroppar ”[a]tt längta efter, att upphetsas över, att begära”
(2008, 16). Det har varit så länge. Redan de arkaiska skulpturerna i det antika Grekland idealiserade
kroppar, bland annat genom det så kallade arkaiska leendet, som en symbol för makt. Ett annat
exempel är Olle Hjortzbergs reklamaffisch inför OS 1912. Ett tredje exempel är reklamer för de
senaste rakhyvlarna. Oftast studeras idealiserade kvinnokroppar, men även manskroppen har blivit
intressant för forskare under de senaste decennierna. Inte minst på grundval av den alltmer
frekventa användningen av den idealiserade och objektifierade manskroppen i reklam och
populärkultur (ibid., 11). Herrmagasinens omslag, som denna månad representeras av rapparen Ken
Ring och skådespelaren Gustaf Skarsgård, har inte längre kvinnokroppar för läsaren: en manlig
läsare som förväntas att längta efter, upphetsas av och begära dessa kvinnorkroppar (Café 2013).
Den manliga blicken riktas, i viss mån, mot mannen själv. Detta innebär att män längtar efter,
upphetsas över och begär andra mäns kroppar. Kroppen och bilder av kroppen bör ses som en del i
konstruktionen av maskulinitet eftersom könsorganet i sig är den närmsta vägen till makt i en
patriarkal kultur (Connell 1996, 69). Vad innebär detta för killar idag?1
1.1 Ämnesval
Maskuliniteter och visuella medier är forskningsmässigt intressanta ur flera perspektiv. Inte minst
eftersom manskroppens representation så frekvent ökat i den visuella kulturen under de senaste tio
åren och blivit ett objekt på samma villkor som kvinnokroppen länge varit (Hirdman 2008, 11). Den
manliga heterosexualiteten är idag så pass normaliserad att den inte längre syns i den västerländska
kulturen, menar Hirdman (2008, 9-10). Genom att synliggöra den manliga heterosexualiteten i
forskningen kan vi öka vår förståelse för en rad olika kulturer som konnoterar med maskuliniteter.
Studien är tänkt att vara intressant för den som intresserar sig för identitetsskapande,
identitetspolitiska frågor och ungdomar, framförallt sett ur ett genusperspektiv som även innefattar
klass, etnicitet, ålder och sexuell orientering. Studien kan vara intressant för den som studerar till
lärare eller som arbetar inom media och journalistik med intresse för genusfrågor.
1.1.1 Syfte och frågeställningar
Studien syftar till att diskutera hur killar förhåller sig till bilder av maskulinitet som tillgängliggörs
via visuella medier, samt hur denna typ av bilder tillsammans med text uttrycker maskulinitet i
relation till kroppen som en del av ett identitetsskapande projekt.
1 Killar används genomgående i denna studie eftersom användningen av begreppet avser en ungdom som tillskrivs en
manlig könsidentitet (se Magnusson 2013, 23-44)
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Följande frågeställningar ämnar besvara studiens syfte:
•

Vilka bilder av maskuliniteter tillgängliggörs i de visuella medier killar konsumerar?

•

Hur ser dessa uttryck av maskulinitet ut och vilket budskap ger dessa uttryck till en läsare?

•

Hur förhåller sig killar till dessa visuella medier i relation till kroppen som en del av ett
identitetsskapande projekt?

1.1.2 Avgränsningar
Denna studie försöker inte ge generella svar på hur killar förhåller sig till visuella medier och
kroppen som en del av ett identitetsskapande projekt. Studien ämnar att diskutera komplexiteten i
relationen mellan visuella medier och en grupp konsumenter.
Ur ett queerteoretiskt perspektiv, ett normkritiskt perspektiv på hur könskategorier
konstrueras, lyfts perspektivet om fler än två könskategorier, man och kvinna, fram, så kallade
transidentiteter och att könsidentiteter kan fastställas biologiskt, socialt, juridiskt och/eller
individuellt (Rosenberg 2002, 11-12). Maskulinitet tillskrivs vanligtvis män medan feminitet
tillskrivs kvinnor, dock utesluter inte detta att kvinnor kan tillskansa sig maskulina drag och vice
versa. Begreppet maskulinitet kan också tolkas som ett intersektionellt begrepp och kan ses som ett
verktyg att diskutera andra sociala och kulturella variabler som till exempel klass, etnicitet, ålder
och sexuell orientering. Identitet bottnar inte endast i genustillhörighet utan är en komplex
konfiguration av ett flertal markörer (Beynon 2002, 10, Fagerström & Nilson 2008, 21-22). För att
avgränsa studien är de stratifieringskriterier studien anlagt på urvalet av studiens deltagare endast
huruvida individerna tillskrivs en manlig könsidentitet. Klass, etnicitet, ålder och sexuell orientering
har beaktats i efterhand då analysen av studiens material pekat mot vissa gemensamma tendenser
och mönstren inom dessa fält.
1.2 Forskningsöversikt
Genusforskning kan ses som en vetenskaplig disciplin som undersöker maktförhållanden mellan
män och kvinnor, att anta ett genusperspektiv utan att ta hänsyn till makthierarkier blir forskning
som utgår från genusperspektiv irrelevant. Forskningsområdet fokuserade till en början på
relationen mellan män och kvinnor, men har kommit att behandla identitetspolitiska frågor om
sexualitet och variabler som klass, kroppslig och kognitiv funktionalitet och även etnicitet ur ett
postkolonialt perspektiv (Fagerström & Nilson 2008, 7-18, Lykke 2009, 18-38). Denna studie kan
ses som en del av den genusforskning som går under benämningen mansforskning eller
maskulinitetetsforskning. Maskulinitetsforskning studerar hur kultur, geografi och historia påverkar
konstruktionen av maskulinitet (Fagerström & Nilson, 18). I de studier som genomförts inom
ämnesområdet ligger fokus på vuxna män och sällan ungdomar (Consalvo 2003, 28). Dessutom
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fokuserar de studier som behandlar maskuliniteter och visuella medier ofta på hur maskulinitet
representeras och framställs i media eller i andra visuella uttryck (Consalvo 2003, Bordo 2000,
Erlandsson 2011, Egeberg Holmgren 2005, Gill 2003, Hall 1997, Hirdman 2008, Steorn 2006).
I detta avsnitt presenteras tre forskningsstudier som tangerar denna studies ämne med olika
utgångspunkter. Här presenteras Raewyn Connells studier (1996) om maskulinitet, John Beynons
studie (2002) av maskulinitet och kultur som belyser olika typer av maskuliniteter utifrån en
historisk och samtida västerländsk kontext samt Johan Erlandssons examensarbete vid konstfack
(2011) som belyser hur maskulinitet konstrueras i visuella uttryck.
1.2.1 R.W. Connell – Maskuliniteter
Robert William Connell, numera Raewyn Connell, är en australiensisk sociolog verksam vid
University of California i Santa Cruz. Connell har i sina studier genomfört djupintervjuer med ett
flertal män med olika erfarenheter av att vara man. Dels en grupp västerländska män med
erfarenheter av att tillhöra arbetarklassen och en annan grupp av västerländska män som ägnat sig åt
miljöpolitik (Connell 1996, 115-162). I den förstnämnda kategori män, med bakgrund i
arbetarklassen, såg Connell ett vålds- och motståndstema (ibid., 120-123). Samtliga av männen som
deltog i studien hade erfarenheter av våld och såg på våld utifrån ett traditionellt etikperspektiv: en
förpliktelse och berättigande till våld om någon attackerar eller inkräktar på deras liv. Många av
dessa våldsmöten skedde redan under de första skolåren och bidrog till att dessa män upplevde ett
förakt och motstånd mot auktoriteter som skola, domstol och stat. Detta präglade männen när de
sökte arbete, ekonomiskt bistånd eller annat stöd från myndigheter.
Ett annat tema som uppenbarar sig i Connells studie är den obligatoriska heterosexualiteten
(ibid., 123-126). Männen med arbetarklassbakgrund upplevde ett krav på att vara sexuellt
tillgängliga för kvinnor trots att dessa män inte upplevde njutning av heterosexuellt sex. Dessa män
socialiserades in i en heterosexuell identitet trots att de erfarit homosexuella erfarenheter de njutit
av. Trots detta gav de uttryck för homofobi och en stark ilska riktad mot kvinnor de gjort gravida
eftersom de inte ville åta sig ett föräldraskap. Connell betonar också att dessa män inte är ensamma
utan närmast uteslutande tillhör kollektiva gemenskaper (ibid., 126-128). Denna typ av maskulinitet
kan ses som en protestmaskulinitet inom vilken underprivilegierade män befäster och berättigar
våld, homofobi, allmänt motstånd och till viss del misogyni, ett slags ideologiskt grundat förakt mot
kvinnor. Även om det finns personliga och positiva upplevelser av kvinnor i männens liv.
Protestmaskulinitet kan utvecklas genom kollektiva upplevelser av våld från privilegierade
auktoriteter (ibid., 128-138).
Den andra gruppen av män som Connell studerat är en grupp som ägnat sig åt miljöpolitiska
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frågor. Dessa mäns uppväxtförhållanden har varit generellt goda både ekonomiskt och socialt. De
var alla heterosexuella, hade hög utbildning och välbetalda arbeten (ibid., 145-147). Connell menar
att dessa män attraherats av den hegemoniska maskuliniteten (se s. 9) tidigt i sina liv och upplevde
en stark åtrå av att uppnå dessa ideal. Connell hänvisar till deras livshistorier och pekar på ”[...]
tävlingslusta, karriärorientering, undertryckande av känslor, homofobi” (ibid.). Connell menar att
familjen och andra gemenskaper dessa män rört sig inom tillhandahåller och främjar begäret av den
maskulina hegemonin.
Miljörörelsen blev för dessa män ett sätt att kombinera personliga relationer och kulturella
ideal, trots att miljörörelsen i sig är ett steg bort från den maskulina hegemonin eftersom den i sin
grundval utmanar samma hegemoni. Det är också genom miljörörelsens strävan efter jämlikhet,
solidaritet och ideologi som dessa män stöter på feminism, en ideologi som förenklat utgår från att
kvinnor underordnas män och att detta bör förändras till ett jämställt förhållande (Gemzöe 2002,
13). Männen uttryckte positiva förväntningar på feminismen men var oförmögna att se strukturerna
som låg bakom feminismens idéer och fokuserade på feminism utifrån ett individperspektiv. Deras
utsagor var dessutom skuldbelagda och de tog till sig feminismen eftersom de kände sig anklagade
av samtidens kultur. Detta resultat betonar även Anja Hirdman i sin studie av feministiska män och
visar på att dessa män upplever ett självhat och ett starkt behov av att förändra och ifrågasätta sin
könsroll (2005, 64-70). Intresset och aktiviteterna inom miljörörelsen bidrog till att männen Connell
intervjuade upplevde ett behov av att omdefiniera sin maskulinitet. Miljörörelsens gemenskap
erbjöd ett mjukare mansideal med en strävan mot harmoni och öppenhet gentemot kvinnor,
homosexuella och personer med annan genustillhörighet, dock var denna omvandling individuell
och inte kollektiv vilket bidrar till att de institutionella maskulina strukturerna kan leva kvar
(Connell 1996, 151-163).
Slutligen visar Connells studier på svårigheterna och begränsningarna för homosexuella
män. Den maskulina hegemonin som dominerar och ger förutsättningar för hur maskulinitet bör se
ut begränsar dessa mäns levnadsmönster och vardagsliv. Dessa män upplevde en rädsla och
föreställer och framför sin maskulinitet såsom de upplevde att den bör framställas. De män Connell
intervjuat belyser att det finns kollektiva föreställningar inte bara över hur heterosexuell
maskulinitet bör uttryckas, men även hur homosexuell maskulinitet bör uttryckas. Detta leder till att
homosexuella män inte kan skapa en stabil maskulinitet eller en stabil homosexuell maskulinitet
(ibid., 163-179).
1.2.2 John Beynon – Masculinities and culture
Masculinities and culture (2002) av John Beynon, professor i media, kultur och kommunikation vid
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Glamorgans universitet i Wales, är en översikt av begreppet maskulinitet i en västerländsk kontext.
Beynon söker svara på hur maskulinitet konstrueras socialt, kulturellt och historiskt, hur specifika
maskuliniteter konstrueras och presenteras i olika sammanhang och hur maskuliniteter bör studeras
(2002, 1-21). Beynon utgår från Storbritannien och pekar på hur det västerländska koloniala arvet
påverkar hur maskulinitet konstrueras. Detta benämns som imperial masculinity (ibid., 27-41).
Imperial masculinity innebär att den västerländska, heterosexuella mannen är överlägsen, inte bara
kvinnor, barn, homosexuella utan även män från andra delar av världen. Beynon menar att detta
ideal lever kvar i västerländska kulturer och bidrar till att män anser sig vara överlägsna män från
andra kulturer och är därmed en bidragande faktor till rasistiska strukturer (ibid.).
Beynon lyfter också fram fysiska aktiviteter som sport; rugby, cricket och fotboll, som en
stark påverkan till hur maskulinitet konstrueras. I dessa fysiska aktiviteter kommer en rad
traditionellt maskulina egenskaper till uttryck: handlingskraft, styrka, kontroll över såväl sportens
krav på tekniska färdigheter, men även kontroll över den fysiska kroppen med byggandet av
muskler som det främsta exemplet och dessutom en laganda som skapar homosociala gemenskaper,
dvs. manliga gemenskaper där män begär och ser upp till varandra socialt (ibid., 41-47).
Vidare pekar Beynon på hur historiska representationer av män i stort sett är desamma som i
dagens populärkulturella filmer. Här finns stereotypa motiv av mansbilder som hjälten från de
antika eposen, den andliga med Jesus som förebild, den ridderliga från medeltidens chevaleresker,
renässansmannen med Leonardo Da-Vinci som yttersta förebild, hedonisten i medelklassens strävan
efter lycka och välgång samt the he-man som kan ses som män som ingår i strängt manliga
gemenskaper runt till exempel sportevenemang (ibid., 58-68).
Vidare lyfter Beynon fram hur maskulinitet och manlighet idag sägs befinna sig i en
krissituation (ibid., 75-91). Mansidealet är i förändring på grundval av samhälleliga förändringar,
exempelvis: förändrade yrkesroller, kulturell acceptans för homosexuellas ökade rättigheter, fler
skilsmässor, feminismens framväxt, pojkars negativa inställning till skolan etc. (ibid., 77-79). Den
traditionella mansrollen är omodern och samhället ställer krav på en ny typ av mansroll som ter sig
mer feminin. Här lyfts egenskaper som känslighet, vårdande av barn, ansvar och bildning fram som
önskvärda. Beynon betonar att den förändrade mansrollen kan upplevas som både positiv och
negativ. För välutbildade, privilegierade män är denna mansroll ingen kris eftersom de hanterar
anpassningen väl, medan män från lägre socioekonomiska skikt slår denna typ av maskulinitet från
sig och upplever en alienation gentemot samhället. Beynon visar på en distinktion mellan olika
typer av mansroller som media konstruerar idag, vilka delas in i the old man, the new man och the
new lad. The old man är heterosexuell, gift, har ett fast jobb, är något sexistisk och homofobisk. The
new man är narcissistisk, progressiv och ambivalent i sin sexualitet och använder kläder för att
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uttrycka sin välgång. The new lad riktar ilska gentemot kvinnor, använder hellre pornografi än ingår
i sexuella förbindelser med en partner och använder frekvent droger och alkohol för att uppnå
vuxenhet. Beynon betonar att trots rollernas olikheter är deras gemensamma mål att uppnå ett högt
ekonomiskt kapital i ett samhälle som styrs av en nyliberal marknadsekonomi (Beynon 2002, 118,
Gill 2003).
1.2.3 Johan Erlandsson – Maskulinitet och lusten att bilda herrklubbar: den nakna
mannen och maskulinitet i bilder
Johan Erlandssons examensarbete vid konstfack är en studie som har sin utgångspunkt i ett visuellt
material där han undersöker nakna eller avklädda manskroppar för att svara på hur maskulinitet
konstrueras i bilder (2011, 4-6). Erlandsson beskriver hur bilder är bärare av kulturella och sociala
föreställningar av normer av värderingar och därför är delaktiga i konstruktionen av just dessa
normer och värderingar i samhället (ibid.). Erlandssons empiriska underlag för studien är sju bilder
från olika månadsmagasin som, enligt honom, visar upp en sexualiserad bild av lättklädda eller
nakna manskroppar. Detta bildmaterial har analyserats utifrån blickar; blickar på mannen som
objekt och mannens blickar i det visuella materialet som betydelsebärande element för betraktarens
tolkning. Dessutom fokuserar analysen på betydelsen av muskler, poser och nakenheten i
bildmaterialet. För tolkning och analys av materialet används ett semiotiskt perspektiv (ibid., 6-7).
Erlandssons teoretiska utgångspunkter finns i R.W. Connells teoribildning om den maskulina
hegemonin. Erlandsson använder sig också av sociologen Erving Goffman som betonar
framträdandet och ritualer kring genuskonstruktioner som avgörande för människors genusidentitet
(ibid., 8-10).
Erlandsson resultat visar på att studiens bilder inte fungerar som urtyper av den maskulina
hegemonin utan snarare på bilder som erbjuder maskulina kroppar av normbrytande karaktär. De
muskler som bilderna visar är inte bara symboler för makt och kontroll utan konnoterar även till
homoerotik och homosociala gemenskaper. Mannen görs till ett erotiskt objekt, inte bara för
kvinnor utan även för andra män. Eftersom denna roll oftast tillskrivs kvinnor lyfter Erlandsson
fram att den manliga kroppen feminiseras för att rättfärdiga den manliga betraktarens blick eftersom
män är ”förbjudna” att avnjuta andra mäns kroppar enligt rådande normer. Män använder andra
mäns kroppar i sitt eget identitetsskapande. Användningen av dessa bilder för just mäns
identitetsskapande bidrar till att det skapas en gemensam könsidentitet med gemensamma normer
kring denna identitet (ibid., 28-29).
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1.3 Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som används för analys och tolkning av
studiens empiri. Här beskrivs R.W. Connells teorier om socialt förkroppsligande och den maskulina
hegemonin (1996, 2003) samt Judith Butlers teori om det performativa könet (2007). Dessutom
problematiseras och diskuteras denna studies användning av teorierna. Begreppen kön och genus
och studiens användning av dem bör dock först klargöras för att inte förvirra läsaren. På 1970-talet
myntades begreppet genus för att synliggöra skillnaderna mellan mans- och kvinnoroller och hur
dessa roller är socialt och kulturellt konstruerade (Lykke 2009, 34-36). Kön är det biologiska
begreppet som gör åtskillnad mellan man och kvinna (Connell 2003, 50). Dock har distinktionen
mellan dessa begrepp på senare tid luckrats upp. I denna text används och definieras begreppen
könsroll, könskonstruktion och könstillhörighet synonymt med utgångspunkten att könet, eller
genus, är sociokulturellt konstruerat (Fagerström & Nilsson 2011, 14).
1.3.1 Socialt förkroppsligande
R.W. Connell fick under 1980, och framförallt 1990-talet, stort inflytande på genusforskningen om
män. Connells inflytande blev stort i och med publiceringen av Maskuliniteter (1996). Att titeln
skrivs i plural är ingen slump. Connell vill visa på att maskulinitet inte är en statisk företeelse utan
föränderlig och mångtydig. Det finns inte en maskulinitet. Det finns flera (Connell 1996, 100).
I Maskuliniteter (1996) lanserar Connell teorin om kroppsreflekterande praktik eller socialt
förkroppsligande som Connell numera kallar den (2003, 67-69). Connell söker att desarmera en
traditionell syn på könskonstruktionen som biologiskt given, inom vilken förespråkarna menar att
manliga respektive kvinnliga egenskaper och beteenden är bundna till det kön individen föds med.
Motsatsen till detta strängt naturvetenskapliga perspektiv är socialkonstruktionismen som menar att
kroppen är avhängig könet och en plats för ägaren att konstruera som ägaren vill (1996, 76).
Connell menar att båda perspektiven är fel. Den biologiska föreställningen av könskonstruktion ser
inte till hur kulturen och samhället präglar konstruktionen och den socialkonstruktionistiska
föreställningen bortser från hur kroppen präglar människors könstillhörighet. Connell menar att
kroppen är en ofrånkomlig del av människors identitet och måste därför ses som just ofrånkomlig i
den kulturella konstruktionen av könet eftersom fysiska erfarenheter är en del av denna
konstruktion (ibid., 78). Som exempel ger Connell transsexualitet som ett resultat av, inte endast en
mental upplevelse, utan även en fysisk och i allra högsta grad kroppslig upplevelse (ibid., 86).
Socialt förkroppsligande innebär att kroppar präglas av sociala och kulturella föreställningar
om hur könsbundna kroppar ska eller bör uppleva till exempel begär, lust, åldrande, aggressivitet
etc. Kroppsliga erfarenheter reflekteras av individen i relation till de rådande föreställningarna i
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kulturen (ibid., 89-92). Connell lyfter fram sociala processer som är tätt förknippade med genus
(ibid., 93): ”[…] födande och vårdande av barn, ungdom och åldrande, njutningen av idrott och sex,
skador och död genom AIDS”. Det vill säga att kroppar formas socialt exempelvis via arbete,
vardagsliv och hälsotillstånd (Connell 2003, 67)
Denna studie använder Connells teori om socialt förkroppsligande i analysen av
observationer och samtal med studiens deltagare samt det visuella material som samlats in.
Eftersom studien syftar till att diskutera hur killar förhåller sig till bilder av maskulinitet som
tillgängliggörs via visuella medier, samt hur denna typ av bilder tillsammans med text uttrycker
maskulinitet i relation till kroppen som en del av ett identitetsskapande projekt är det essentiellt med
en teori som belyser kroppens del i konstruktionen av en genusidentitet. Connells teori bidrar till att,
eftersom kroppen ses som en del av individens och gruppens genusidentitet laddas den med ett
innehåll, analysera kroppsliga uttryck och aktiviteter.
1.3.2 Den maskulina hegemonin
En stor del av genus- och feministisk orienterad forskning har under de senaste 40 åren fokuserat på
vissa mäns överordning av andra män, kvinnor, barn och grupper med annan genustillhörighet.
Begreppet genus, skriver Connell (1996, 96), existerar endast eftersom biologin inte bestämmer
över de sociala processerna i samhället. Genusförhållanden är en betydande struktur i alla samhällen
och bör därför granskas. Connell lanserade begreppet den maskulina hegemonin på 1990-talet som
ett verktyg att analysera maktförhållanden inom manliga gemenskaper. Begreppet hegemoni
härstammar från den italienske marxisten Antonio Gramsci vilken använde begreppet för synliggöra
hur kulturen i ett samhälle styrs av den rådande ideologin. Gramsci menade att de som styr
samhället politisk och ekonomiskt också styr de kulturella värderingarna i samma samhälle (Hearn
2004, 53-55). Hegemoni försöker således beskriva de variabler som dominerar vardagslivet snarare
än de stora majoritetsbesluten i samhället.
Connell definierar den maskulina hegemonin som en genuskonfiguration som etablerar och
bibehåller mäns överordning gentemot kvinnor, men även mäns makt gentemot andra grupper av
män. Den maskulina hegemonin garanterar och legitimerar denna över- och underordning i
samhället. Begreppet är användbart framförallt eftersom det synliggör maktrelationer mellan olika
grupper av män. Det är inte självklart att den maskulina hegemonin representeras i
samhällsordningens yttersta poster som till exempel presidenter, statsministrar eller kungar utan kan
lika gärna finnas i till exempel populärkulturen. Här kan skådespelare, eller snarare de karaktärer
dessa skådespelare gestaltar, vara det yttersta exemplet eftersom de innehar vad som uppfattas vara
önskvärt i maskulint hegemonisk kontext. Det är de rådande kulturella idealen i ett samhälle av
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maskulinitet som institutionaliserar den rådande maskulina hegemonin. Vad som anses ge makt –
ger makt (Connell 1996, 101-105).
Den maskulina hegemonin bygger på uteslutningsmekanismer i vilken vissa grupper
marginaliseras eller helt och hållet utesluts (ibid.). De beteenden, aktiviteter eller egenskaper som
anses vara feminina är inte önskvärda i den maskulina hegemonin, exempelvis homosexualitet.
Connell menar också att upprätthållandet av koloniala strukturer har sin grund i den västerländska
maskulina hegemonin. I västvärlden är det vita, heterosexuella män som kontrollerar och styr
samhället och aktivt bekämpar en omorganisering av denna styrning (ibid.).
På senare år har Connell fått kritik för begreppet den maskulina hegemonin. Denna kritik
kommer exempelvis från den brittiske sociologen Jeff Hearn. Hearn forskar inom ett område som
kallas för CSM, (Critical Studies on Men) (2004, 50) vilket innebär att Hearn i första hand vill ha
ett begrepp som fungerar som ett verktyg att kritisera den patriarkala samhällsordning inom vilken
mannens makt institutionaliserats. Hearn är kritisk mot användandet av prefixet maskulina istället
för den manliga hegemonin, (the hegemony of men), eftersom kvinnor, och andra typer av män än
den vita, heterosexuella mannen, kan ha eller skaffa sig maskulina drag och egenskaper som är
önskvärda inom hegemonins ramar (ibid., 58-62). Hearn pekar också på att det finns en rad
oklarheter i Connells begreppsbildning: en förvirring i användandet av begreppet, oklarheter i var
den maskulina hegemonin finns, hur de maskulina dragen ser ut och hur de hänger samman (ibid,
58).
Denna studie använder sig av Connells begrepp den maskulina hegemonin (1996) snarare än
Hearns förslag den manliga hegemonin (2004) eftersom studien inte syftar till att kritisera
patriarkala samhällsstrukturer även om dessa studier naturligtvis är både intressanta och viktiga ur
flera perspektiv. Denna studie syftar till att diskutera hur killar förhåller sig till bilder av
maskulinitet som tillgängliggörs via visuella medier, samt hur denna typ av bilder tillsammans med
text uttrycker maskulinitet i relation till kroppen som en del av ett identitetsskapande projekt.
(oavsett om dessa förebilder än manliga, kvinnliga eller tillskrivs en annan genusidentitet). Detta
utesluter dessutom att studiens deltagare tillskrivs en manlig könsidentitet eller själva använder sig
av endast maskulina förebilder i sitt identitetsskapande. På detta sätt begränsas inte studien till att
endast behandla frågeställningar om manligt i relation till kvinnligt. Begreppet maskulinitet kan ge
ett intersektionellt perspektiv på individer och grupper i samhället (Beynon 2002, 10, 23-24). Det är
därmed ett etiskt ställningstagande som har att göra med att inte tillskriva studiens deltagare en fast
identitet. Det finns naturligtvis en risk i att använda ett negativt laddat begrepp som den maskulina
hegemonin eftersom forskning, teorier och begrepp också är delaktiga i konstruktionen av
könsidentiteter och de normer som omgärdar dessa.
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1.3.3 Det performativa könet
Teorin om könet som performativt lanserades av Judith Butler, en nordamerikansk professor i
retorik- och litteraturvetenskap på University of California i Berkeley, USA, som har stort
inflytande på genus- och queerteori under 2000-talet (Rosenberg 2002, 11). Butler (2007, 205-215)
menar, liksom Connell, att kön är en social och kulturell konstruktion och att kön i sig inte har en
inre sanning utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Butler visar på hur kön konstrueras genom
vilket ”kön” personen i fråga agerar (2007, 216). Butler frågar sig vidare huruvida den fysiska
kroppen själv är utgångspunkt för sexualitets- och genusfunktioner eller om det är politiken och
kulturen som formar dessa funktioner för sin egen vinst skull (ibid., 213). Frågan är retorisk och
Butler svarar själv att genus är fysiskt konstruerat, men inte kroppsligt, utan fysiskt genom
individens imitation och upprepande handlingar som definierar dess könstillhörighet. Könet
iscensätts snarare än att det är. Kön i sig är en fantasi, en ursprunglig konstruktion som uttrycks
genom fysiska aktiviteter (ibid., 213-215).
Butler talar inte om kroppar utan benämner istället fysiska skillnader mellan män och
kvinnor som kroppsstilar. Manliga och kvinnliga kroppar åtskiljs inte fysiskt utan åtskiljs genom
kulturella föreställningar om manligt och kvinnligt. Därför finns det inget ursprungligt genus.
Manligt och kvinnligt är inget faktum utan det är mannens och kvinnans handlingar som skapar
dessa åtskillnader. Dessa handlingar, gester och beteenden är kulturellt betingade. Konstruktionen
av man och kvinna tvingar oss därför att tro på dess nödvändighet (heterosexualitet eftersom det
innebär graviditet som det yttersta exemplet) och därför dess naturlighet. Dikotomierna man och
kvinna är en kulturell fiktion som upprätthålls genom straff, eftersom manligt, kvinnligt och
heterosexualitet anses vara naturligt anses avvikelser från normen vara onaturliga (2007, 219).
Därför styrs individer in i att spela den heteronormativa könsroll som kulturen etablerat för dem.
Butlers teori om det performativa könet är användbar i denna studie eftersom en av
metoderna är deltagande observationer. Att diskutera de aktiviteter som utförs och sägs utföras, men
också de som inte får utföras av könsbundna regler, av studiens deltagare är intressanta för studien
att analysera utifrån Butlers perspektiv på hur genus konstrueras.
1.4 Metod
I detta avsnitt beskrivs, problematiseras och kritiskt granska de val av metoder studien använt sig av
för att insamla empiri och för att analysera denna empiri i relation till studiens syfte och
frågeställningar. Att välja metod är komplext och svårhanterligt eftersom det påverkar materialet
oerhört. Avsnittet utgår framförallt från Alan Brymans Samhällsvetenskapliga metoder (2011) som
utgångspunkt för fördjupning och förståelse av de metoder som ingår i studien. Avsnittet innehåller
följande rubriker: Kvalitativ metod, Fokusgrupper, Deltagande observationer, Analysverktyg, Etiska
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överväganden och Metodkritik. Varje rubrik av metodavsnittet innehåller en beskrivning, argument
för- och emot samt en genomgång gällande genomförandet av metoden i studien. Under rubriken
Metodkritik kritiseras metodvalen generellt. Här vill jag också passa på att lyfta fram Fanny
Ambjörnssons I en klass för sig – genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (2004) som en
stor källa till inspiration och handledning i val och förståelse av metodens för- och nackdelar.
1.4.1 Kvalitativ metod
Den kvalitativa forskningsmetoden kan definieras som en metod där forskaren inte samlar in eller
analyserar kvantitativ data, men denna definition ställer sig många kritiska till eftersom en kvalitativ
forskning inte enbart handlar om uteblivandet av siffror (Bryman 2011, 341). Utifrån det
perspektivet ses endast kvalitativ forskning som motsatsen till kvantitativ forskning. Så enkelt är det
naturligtvis inte. Kvalitativ forskning strävar efter en större förståelse för sociala praktiker och
verkligheter genom att aktivt lyssna eller observera olika former av just sociala praktiker (ibid.,
340-344).
En kvalitativ forskningsstrategi hänger därmed samman med studiens syfte: att diskutera hur
killar förhåller sig till bilder av maskulinitet som tillgängliggörs via visuella medier, samt hur denna
typ av bilder tillsammans med text uttrycker maskulinitet i relation till kroppen som en del av ett
identitetsskapande projekt. Betoningen i studien ligger på förståelse, en förståelse över hur studiens
deltagare själva upplever den sociala verklighet de ingår i genom att diskutera den. Studien rör sig
mot den etnometodologiska traditionen (ibid.) då studien fokuserar på deltagarnas utsagor och
aktiviteter, även om de ställs i relation till maskuliniteter i visuell media.
1.4.2 Fokusgrupper
Fokusgrupper är en form av intervjuer där forskaren intervjuar en grupp istället för en enskild
individ. Formen i sig syftar till att undersöka hur individer i egenskap av gruppmedlemmar
diskuterar och reagerar på varandras åsikter samt hur meningsskapande sker kollektivt. Detta är en
metod som flitigt kommit att användas inom feministiska forskningsområden då metoden ger stort
utrymme för studiens deltagare att själva berätta, framföra åsikter och dra slutsatser av exempelvis
olika slags kulturella företeelser, med andra ord minskar det asymmetriska maktförhållandet mellan
forskare och deltagare (Bryman 2011, 446-450). Ofta använder sig forskare av ett flertal grupper
när det genomförs studier utifrån denna metod. Urvalet av personerna i dessa grupper sker oftast
utifrån om personerna på något sätt är relevanta för studiens teman och om personernas
stratifieringskriterier är intressanta för studien, det vill säga om exempelvis deltagarnas kön, klass
eller etnicitet är relevanta för studiens syfte. Antalet grupper bestäms oftast utifrån hur stor
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mångfald och generaliserbarhet studien söker att omfatta (ibid., 450-455)
Denna studie använder sig av endast en grupp på fem personer. Vanliga rekommendationer
är att en fokusgrupp bör innehålla 6-9 personer, men Bryman poängterar att detta beror på
forskarens rädsla över att deltagare inte ska dyka upp under samtalstillfällena och att fem personer
är ett rimligare antal om man vill skapa en god dynamik i gruppen (ibid., 453). Studien fokuserar på
unga män, killar som är i åldern 17-18 år och det är det enda stratifieringskriterie som är ligger till
grund för att avgränsa undersökningen. Klass, etnicitet, ålder och sexuell orientering har beaktats i
efterhand när analysen av materialet visat på tendenser och mönstren utifrån även dessa variabler.
Urvalet av de killar som ingår i studiens fokusgrupp gjordes genom deltagande observationer (se s.
14) under lektioner i svenska i deltagarnas gymnasieklass. Ett undantag är en deltagare som går i en
annan klass på samma gymnasieskola som de andra, men som frekvent umgås med de övriga fyra.
Jag närvarade till en början på tre lektioner och umgicks med de som kom att bli fokusgruppen på
raster och håltimmar mellan andra lektioner under fyra veckor. Gruppen kan ses som homogen och
naturlig. Naturlig i det att de fem killarna umgås både i och utanför skolan. Att studien följer endast
en grupp motiveras genom att studien vill fördjupa sig i just dessa killars utsagor, aktiviteter och
beteenden i relation till studiens syfte. Detta kan bidra till en mer fördjupande studie eftersom
tidsramen för arbetet varit snäv ger detta åtminstone en form av kontinuitet i relationen med
fokusgruppen. Under arbetets gång har jag under fyra veckor använt mig av deltagande
observationer samt tre tillfällen av fokusgruppsamtal som spelats in. Samtalen har dock inte
transkriberats med hänsyn till studiens tidsram, däremot har inspelningar och anteckningar från
samtalen använts i delen Resultat, analys och tolkning och citat har plockats ut för att exemplifiera
uttalanden från deltagarna.
Det finns naturligtvis risker och begränsningar med fokusgrupper (ibid., 463-464):
framförallt får gruppledaren mindre kontroll under samtalen eftersom metoden utgår från vad
deltagarna har att säga, vilka åsikter de uttrycker och hur dessa uttrycks, dessutom samlas en stor
mängd material in under kort tid som kan vara tidskrävande att analysera. Riskerna kan också ligga
i tekniken. Det kan vara svårt att lyssna på inspelningarna eftersom deltagarna pratar i munnen på
varandra. Det uppfördes därför ett kort regelverk under inspelningstillfällena som utgick från att
deltagarna talade en och en så långt som möjligt, som hävdade allas rätt till att prata och rätt till sina
åsikter.
Deltagare kan också falla bort eller inte dyka upp vid samtalstillfällena vilket kan innebära
begränsningar för gruppens dynamik. Detta har dock inte varit ett problem eftersom samtalen har
skett under timmar då deltagarna varit på plats i skolan och fått gå ifrån enskilda lektionstimmar för
att delta i studien, förutom vid andra samtalet där en av deltagarna var sjuk. Detta påverkade dock
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inte resultatet vad jag kan se. En sista risk som Bryman (ibid.) nämner är att det finns en risk att
gruppen tillrättalägger sina åsikter. För studien är dock detta av intresse eftersom analysen utgår
från diskursanalytiska verktyg för att analysera och tolka materialet (se s. 15) och därmed
intresserar mig för hur kontexten, alltså den omgivande kulturen, präglar åsikter och därmed ger ett
resultat som kan vara motsägelsefullt och intressant.
Under inspelningstillfällena har jag som gruppledare sökt hålla en avvaktande roll. Under
samtalen har jag främst ställt större, generella, frågeställningar (bilaga 1) som deltagarna fått
diskutera, men jag har ibland ställt följdfrågor eller bett deltagarna förklara eller utveckla ett
resonemang. Jag hade dessutom förberett ett visuellt material som skulle användas om deltagarna
hade svårt att få igång diskussioner. Detta behövdes emellertid inte användas eftersom
diskussionerna flöt på väl.
1.4.3 Deltagande observationer
Deltagande observationer hänger samman med ett forskningsområde som kallas för etnografi.
Etnografiska studier undersöker kulturen i den gemenskap studien avser analysera. Etnografiska
studier är ofta beskrivande och använder sig av deltagande observationer som utgångspunkt för att
beskriva den sociala verklighet som etnologen intresserar sig för (Bryman 2011, 378). Ofta skiljs
inte etnografi och deltagande observationer åt utan de används snarast synonymt eftersom det är den
metod etnografer huvudsakligen använder sig av för att samla in data (ibid.). Ett av de viktigaste,
men också mest problematiska, med att använda sig av deltagande observationer är att få tillträde
till den miljö studien avser studera. Det finns distinktioner mellan slutna och öppna miljöer och
forskarens dolda eller öppna roll (ibid., 379-387). Slutna miljöer kan vara religiösa sekter,
ungdomsgäng eller liknande. Öppna miljöer är till exempel specifika bostadsområden, specifika
turistgrupper på öar bland andra.
Denna studie tangerar bägge områden. Observationerna har utförts i deltagarnas skolmiljö
som kan ses som en offentlig miljö, men eftersom observationerna till största del utförts under raster
och håltimmar tenderar de att hamna under slutna miljöer, åtminstone i en sluten gemenskap
eftersom få andra hade tillträde till deltagarnas gemenskap under denna tiden av skolverksamheten.
Under studiens gång genomfördes dessutom deltagande observationer under en fotbollsträning,
vilket bör ses som en sluten miljö. Min roll har dock varit öppen utan några oklarheter. Jag har
befunnit mig i gemenskapen i egenskap av forskare och det har varit uttalat. Bryman beskriver
svårigheter med att få tillträde till både offentliga och slutna grupper och miljöer och nämner att en
strategi kan vara att närma sig en, för forskaren, bekant miljö (2011, 384-387). Jag befann mig i just
en välbekant miljö, till en början i en lektionssal på deltagarnas skola, som både för mig själv som
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lärarstudent och för eleverna är bekant. När lektionerna tog slut frågade jag om jag fick följa med
studiens deltagare i deras aktiviteter på rasterna och därefter även på håltimmar. Efter att jag besökt
tre lektioner och deltagit i deltagarnas gemenskap under ett antal raster och håltimmar frågade jag
om de var intresserade av att ställa upp i studien. Denna kontinuerliga närvaro från min sida bidrog
till att deltagarna kände mindre misstänksamhet mot mig, vilket Bryman (2011, 358) betonar som
viktigt. Jag var dessutom väldigt tydlig med min roll från början och varför jag var där och vad jag
gjort tidigare, och värjde mig inte från att berätta personliga detaljer från mitt eget liv för att skapa
denna tillit och därmed minska misstänksamheten mot mig.
Det var alltså först efter att jag träffat deltagarna både i formella och informella aktiviteter
under tre längre tillfällen som jag frågade om de ville delta i studien. Här presenterade jag också de
krav som ställs på forskare (se s. 16) och preciserade dessutom vad studien avser att undersöka. Det
var först här i processen som arbetet med deltagande observationer började. Forskarens roll i dessa
observationer kan definieras som deltagande-forskare vilket innebär att forskaren deltar i
gemenskapen med tydliga forskningsavsikter men samtidigt aktivt deltar i samtal eller aktiviteter
som i detta fall till exempel att spela fotboll, poker eller delta i samtida sms-lekar tillsammans med
studiens deltagare (Bryman 2011, 390). Att inta denna splittrade roll kan vara till hjälp när man vill
etablera en relation till deltagarna. En relation där de kan vara öppna och vädra åsikter mot mig som
forskare söker hålla så långt som möjligt neutral till. Dessa observationer spelades varken in eller
antecknades under tiden de pågick utan antecknades så snart efter att något intressant sagts eller
inträffat. Anteckningarna utfördes skriftligt efter de rekommendationer Bryman lyfter fram:
anteckningarna bör genomföras så snabbt som möjligt efter observation, de bör vara detaljrika och
innehålla skeenden, reaktioner, åsikter och forskarens egna reflektioner över det som observerats
(ibid., 395-400).
Vanligtvis arbetar etnografer utifrån deltagande observationer och därefter inkluderas
kompletterande intervjuer, ofta genom fokusgrupper (ibid., 379). Studiens metod har dock varit
omvänt. Främst används fokusgruppsamtal som metod och deltagande observationer som
komplement till samtalen eftersom studien även intresserar sig för aktiviteter och det sociala
samspelet mellan deltagarna.
1.4.4 Analysverktyg
I studier som denna är språket, av nödvändighet, av stort intresse eftersom det är språket i
intervjuer, samtal och observationer som tillsammans med aktiviteter, reaktioner, beteenden,
samspel, tystnader samt ett visuellt material, som ligger till grund för den analys och tolkning av
resultatet. Inom etnometodologin är prat inte endast en individuell representation av samhället utan
15

ett sätt att undersöka samhälleliga strukturer och maktordningar (Bryman 2011, 466-468). Denna
studiens analys utgår från diskursanalytiska verktyg, eftersom diskursanalysen i sig inbegriper
analys- och tolkningsmöjligheter vad avser tystnader, aktiviteter och texter, här används ett vidgat
textbegrepp som innefattar visuella uttryck (Lindgren 2009, 14-17, Bryman 2011, 474). Diskurs kan
ses som ett uttryck för hur språk eller texter förhåller sig till ett objekt. Diskursteori är i sin grund
fokuserad på maktförhållanden och söker att avslöja hur sociala verkligheter konstrueras genom hur
kulturellt förutbestämda språk, eller texter, förmedlas (Bryman 2011, 276). I denna studie kan
maskulinitet ses som objektet, medan deltagarnas utsagor, samspel, reaktioner, aktiviteter och de
visuella medier som deltagarna hänvisar till blir den version som konstruerar maskulinitet. De
visuella medier som undersöks i denna studie utgår från deltagarnas utsagor om vilka medier de
konsumerar och studien avser att kontextualisera materialet socialt för att på så sätt ge det mening
(ibid., 493).
Empirin har granskats utifrån en tematisk analys för att synliggöra diskurser, eller teman,
som kan vara intressanta för studien. Tematisk analys innebär att forskaren söker efter relevanta
teman, utifrån studiens syfte, i sitt empiriska material genom att uppföra matriser som strukturerar
materialet i teman och subteman (ibid., 528-530). De teman som tolkats ur denna studiens resultat
har lyfts fram utifrån teori och frekvensen av hur ofta dessa teman återkommit (ibid., 529).
1.5 Etiska överväganden
Forskningsstudier kan innebära etiska risker och dilemman och det är därför av vikt att tydliggöra
studiens etiska utgångspunkter. De etiska utgångspunkter denna studie bygger på de är fyra etiska
forskningsprinciperna (Bryman 2011, 132):
1. Informationskravet: informationskravet innebär att forskaren informerar de som deltar i
studien om undersökningens syfte. Deltagarna ska också få information om att deras
deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätten att hoppa av studien. Dessutom bör
forskaren informera om samtliga moment som undersökningen innefattar.
2. Samtyckeskravet: Deltagarna har rätten att bestämma om de vill ställa upp i studien eller
inte. I denna studie var deltagarna 17-18 år vilket innebär att de själva bestämmer om de vill
delta i studien då gränsen för självbestämmande gäller 15 år i Sverige om individen har
förmågan att själv inse och bedöma konsekvenserna av studien.
3. Konfidentialitetskravet: Alla personuppgifter som rör deltagarna ska behandlas och förvaras
där obehöriga inte kan få tillgång till dem.
4. Nyttjandekravet: De uppgifter och material som samlas in under studien som rör enskilda

16

individer får endast användas i forskningssammanhang.
Dessa fyra krav informerade jag deltagarna om när jag lade fram förfrågan om de ville delta i
studien. Under studiens gång påmindes dessutom deltagarna, vid varje tidpunkt för
fokusgruppsamtal, om framförallt samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven. Att påminna
om dessa krav har framförallt varit viktigt eftersom studiens metoder krävt att jag som forskare fått
ta del av deltagarnas privatliv i viss mån. Innehållet i diskussionerna under fokusgruppsamtalen kan
ses som känsligt utifrån deltagarnas perspektiv. Detta var dock inget som uttrycktes under
fokusgruppsamtalen eller under andra möten. Jag betonade ständigt att allt de berättade var frivilligt
och hur materialet skulle behandlas. Dessutom försökte jag läsa av deltagarna när känsliga ämnen
kom på tal för att på så sätt kunna avgöra integritetsgränserna.
1.6 Metodkritik
Den kritik som riktas mot studiens metodval har framförallt att göra med kontinuitet. Tidsramen för
studien har, som sagt, varit snäv och inneburit att jag inte kunnat hålla kontakten med deltagarna i
den utsträckning som studien krävt och vad som anses vara önskvärt i en studie med deltagande
observation som metod (Bryman 2011, 386-387). Under studiens gång har jag dock försökt vara
tillgänglig och haft fortlöpande kontakt med deltagarna för att hitta tillfällen att träffas. Hade
studien genomförts på nytt skulle jag bett om lov att även få delta mer frekvent i undervisningen i
klassen som större antalet av deltagarna gick i. Med hänsyn till tidsramarna, deltagarna och studiens
syfte fick jag begränsa min närvaro.
Slutligen vill jag lyfta fram det faktum att jag som person naturligtvis påverkar både
insamlingen av empiri samt analys och tolkning av denna empiri. Som forskare är det omöjligt att
helt och hållet förhålla sig neutral och objektiv i situationer, diskussioner och analyser eftersom jag
själv bär på en förförståelse och förutfattade meningar vad gäller forskningsområdet, deltagarna och
de visuella medier som används i studien och naturligtvis mina erfarenheter i egenskap av att vara
västerländsk, heterosexuell man och genom den utbildning jag går.
1.6.1 Källor och källkritik
Connells studier (1996) behandlar framförallt vuxna män från olika samhällsskikt, men är lätt att
applicera på denna studies deltagare trots deras skillnad i ålder och, i viss mån, socioekonomiska
tillhörighet. Beynon (2002) lyfter fram olika typer av mansroller. Det är en vanlig företeelse inom
maskulinitetsforskning (Hirdman 2008, 19) och etablerar en rad roller inom vilka män
kategoriseras. Detta är naturligtvis en förenkling av begreppet identitet och utgår ofta från att det
finns en ursprunglig maskulinitet och därför lyfter upp föreställningen om ”en manlighet i kris”.
17

Erlandssons examensarbete vid konstfack (2011) är en sekundärkälla men dock en forskningsstudie
som erbjuder en konkret analys av hur maskulinitet konstrueras i visuella uttryck. Och trots att
uttrycken inte estetiskt liknar dem denna studie analyserar är det möjligt att applicera resultaten på
denna studies visuella material. Givetvis skulle studiens validitet stärkas av en mer etablerad
forskare än Erlandsson, dock kan denna studies första del upplevas framtung på grundval av de
teoretiska resonemang och begrepp Connell, Butler, Hearn och Beynon står för. Metodavsnittet
utgår närmast helt och hållet från Alan Brymans Samhällsvetenskapliga metoder (2011). Studien har
en samhällsvetenskaplig ansats även om den också behandlar kulturstudier. Brymans genomgång av
metoder är tillräckligt djuplodande för ett arbete av denna storlek.
1.7 Disposition
Studiens andra del inleds med en presentation av studiens resultat. Här presenteras deltagarna, det
granskade visuella materialet samt resultatet utifrån studiens tre frågeställningar. Därefter
analyseras och tolkas resultaten. Avsnittet är indelat i tre teman som tolkats fram ur en tematisk
analys av materialet: Sexualitet och begär, Makt och ideal samt Gemenskap och rivalitet.
Diskussionen diskuterar analys och tolkning av materialet och lyfter fram slutsatser som kan dras av
dessa. Slutligen diskuteras kort vidare forskning som kan vara intressant i ämnet.
2. Resultat
I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras utifrån studiens tre frågeställningar. Först
kommer studiens deltagare presenteras eftersom de är grunden i denna studie. Därefter presenteras
det visuella material som granskats i studien.
2.1 Presentation av studiens deltagare
Här presenteras studiens fem deltagare och den information om dem som kan vara relevant för
studien. Med hänsyn till konfidentialitetskravet (Bryman 2011, 132) är person- och eventuella
ortsnamn kodade. Samtliga deltagare bor i, eller i närheten av, en medelstor stad i södra Sverige och
spelar i samma fotbollslag och har kommer ursprungligen från orten.
Martin är 17 år och går andra året på ett gymnasieprogram med samhällsvetenskaplig
inriktning. Han bor centralt i en villa tillsammans med sina föräldrar och två syskon. Hans föräldrar
är högutbildade och arbetar med IT och inom bankväsendet. Hans fritidsintressen är fotboll, träning
och musik. Martin har en flickvän, Maria, som är ett år yngre än honom.
Fredrik är 17 år och går i samma klass som Martin. Hans föräldrar är skilda och han bor
både centralt i en lägenhet hos sin mamma och i en villa, strax utanför staden, i en attraktiv och
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välbärgad del av orten, med sin pappa. Föräldrarna är högutbildade och arbetar som enhetschef
inom äldrevårdsomsorgen respektive egenföretagare. Fredriks fritidsintressen är fotboll, träning,
matlagning och fester.
Henrik är 17 år och går i samma klass som Martin och Fredrik. Han bor strax utanför stan
tillsammans med sina föräldrar och ett syskon i en villa. Området är detsamma som Fredrik bor i.
Hans mamma arbetar som industriarbetare och hans pappa för en rad lokala företag. Hans
fritidsintressen är fotboll, tv-spel och film. Henrik har en flickvän, Tove, som är i samma ålder som
honom själv.
Patrik är 17 år och går i samma klass som Martin, Fredrik och Henrik. Han bor centralt
tillsammans med sina föräldrar och ett syskon i en lägenhet. Hans föräldrar arbetar båda på ortens
universitet. Hans fritidsintressen är fotboll, musik, spela gitarr, kläder och fester. Han har en
flickvän, Malin, som är två år yngre än honom.
Rickard är 18 år och går tredje året på ett samhällsvetenskapligt program på samma skola
som Martin, Fredrik, Henrik och Patrik. Han bor i ett område strax utanför stan tillsammans med
sina föräldrar och två syskon i en villa. Föräldrarna arbetar med juridik respektive vård och omsorg.
Hans fritidsintressen är fotboll, musik och fester.
Gemensamt för studiens deltagare är att de lever i högutbildade medelklasshem. Samtliga
föräldrar har eftergymnasial utbildning och är medel- eller höginkomsttagare. Skolan och
gymnasieprogrammen deltagarna går på är också relativt homogena med hänsyn till
socioekonomiska kategorier. På samhällsvetenskapsprogrammet har 62% av eleverna högutbildade
föräldrar respektive 72% av eleverna på ekonomiprogrammet som Rickard går på (Skolverket
2012).2 Deras liv ser alltså lika ut utifrån sociala och kulturella kategorier som klass, kön, etnicitet
och ålder.
2.1.1 Presentation av studiens visuella material
De bilder som används i detta avsnitt är hämtat från deltagarnas utsagor om vad de konsumerar för
visuella medier, samt de uttryck som observerats har konsumerats. Framförallt är det material från
den startsidan av den digitala utgåvan av Aftonbladet och dess sportbilaga (2013a) eftersom
samtliga deltagare konsumerar detta medium dagligen. Det visuella materialet har hämtats under en
dag för att avgränsa studien. Dessutom förekommer hänvisningar till enstaka uttryck från en reklam
för ett företag som använder sig av fotboll i sin marknadsföring (Nike Football Commercial 2012).

2 Referensen hänvisar endast till Skolverkets statistiska databas, Siris, med hänsyn till konfidentialitetskravet.
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2.1.2 Vilka bilder av maskuliniteter tillgängliggörs i de visuella medier killar
konsumerar?
De maskuliniteter som tillgängliggörs på Aftonbladets startsida, samt startsida för tidningens
sportbilaga (2013a) är huvudsakligen män som åstadkommit någon form av större prestation och
blivit etablerade i ett mer allmänt medvetande inom fotboll, film eller som för tillfället har ett
nyhetsvärde, som till exempel politiker, jurister eller män från andra privilegierade samhällsskikt.
Dessa bilder ger uttryck för ideal och makt. Värt att notera är dock att en mångfald av etniciteter
och hudfärger blir representerade, främst på sportbilagans startsida. När det rör sig om sexualitet är
det uteslutande den heterosexuella mannen (och kvinnan) som representeras på tidningens startsida.
I reklamfilmen (Nike Football Commercial 2012) är det väletablerade proffs inom idrottsvärlden
som representeras: den professionella fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo och den professionella
tennisspelaren Rafael Nadal. Huvudsakligen fokuserar bilderna och tillhörande texter på individer
och inte kollektiva gemenskaper.
2.1.3 Hur ser dessa uttryck av maskulinitet ut och vilket budskap ger dessa uttryck
till en läsare?
De uttryck av maskuliniteter som finns i Aftonbladets startsida samt startsida för tidningens
sportbilaga (2013a) visar, utifrån en tematisk analys av materialet, på bilder av män som är aktiva
och handlingskraftiga med traditionella maskulina attribut som kontroll, fysisk styrka och vinnare.
Detta perspektiv blir extra tydligt när dessa bilder, med tillhörande rubriker, ställs i relation till hur
kvinnor presenteras på startsidan. Presentationen av kvinnorna fokuserar närmast uteslutande på
utseende, skönhetsvård, mode och kroppsliga skönhetsingrepp. Att män och kvinnor representeras
inom så diametralt motsatta områden och framställs som motsatser tyder på att Aftonbladet
medvetet riktar sina artiklar mot könsspecificerade grupper på ett normativt sätt.
2.1.4 Hur förhåller sig killar till dessa visuella medier i relation till kroppen som en
del av ett identitetsskapande projekt?
Utifrån de tre fokusgruppsamtal som förts med studiens deltagare, samt de fyra veckors
kontinuerliga deltagande observationer som genomförts, visar på heteronormativa inställningar i sin
syn på framtiden och relationer genom att de föreställer sig ett traditionellt familjeliv med fru, barn,
villa och ett välavlönat arbete yrke. Tvåsamheten lyfts fram som viktig. Även genom ett
avståndstagande gentemot homosexualitet förstärks den heteronormativa inställningen. Det är
samma livsstil som blir representerad på Aftonbladet (2013a).
Dessutom hyllas den maskulina kroppen som Aftonbladet (2013a) lyfter fram. Attribut som
kroppslig kontroll och fysisk styrka anses vara önskvärt och det är via denna kropp sätt som
deltagarna själva upplever sig som åtråvärda.
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Deltagarnas mål med sitt val av exempel utbildning, dock inte fotbollen, är att få tillgång till
högre utbildningar för att på så sätt uppnå en status och ekonomiskt kapital. Kläder och andra
artefakter är viktiga för att förmedla denna status.
Deltagarna upplever en stark gemenskap inom den kamratgrupp de själva tillhör.
Kamratgruppen, och en del av fotbollslaget de spelar i, utgörs av just dem själva och de umgås
närmast uteslutande med enbart varandra. Den kollektiva gemenskapen, både kamratgruppen och
fotbollslaget, ses som en av de viktigaste aspekterna för att livet ska fungera. Här hyllas inte den
indvidualism som Aftonbladet (2013a) ger uttryck för. Däremot finns det en pågående rivalitet
gentemot den lokala hockeyklubben, vilken de anser får all uppmärksamhet, uppsakttning och
ekonomiska medel för att utvecklas.
2.2 Analys och tolkning
Följande avsnitt presenteras utifrån den tematiska analys som gjorts utifrån de resultat materialet
pekat mot. Här har materialets innehåll tolkats till att beröra tre tematiska områden: sexualitet och
begär, makt och ideal samt gemenskap och rivalitet. Här lyfts citat och bildexempel fram som får
exemplifiera de resultat som presenterats ovan.
2.2.1 Sexualitet och begär
Vi dricker kaffe och äter lussebullar när deltagarna i fokusgruppen och pratar om deras
förhoppningar om framtiden. I deras utsagor finns en tydlig heteronormativ inställning.
Heteronormativitet är uteslutningen av det som avviker från de normer som följer med
heterosexualitet och uppdelningen av dels kön, men även sexuella identiteter (Rosenberg 2002, 102103). Tydligast blir det när Patrik lyfter fram vikten av att hitta en partner att leva sitt liv med.
Patrik: Man vill ju ha nån... sen. Att vara med och skaffa barn med. Jag vill ju ha barn. Och hus och sånt.
Familj. Men det är ju senare. Men det blir ju så.
Henrik: Mmm... jag håller med. Men, alltså senare när man har gått skola och sånt. Man vill ju ha... att det ska
va bra och så.

I ljuset av Butlers teori om könet som performativt (2007, 216) finns här en föreställning om att det
ingår i livet att dels hitta någon - av motsatt kön - och därefter skaffa barn tillsammans. Detta bör
ses som genuspräglade handlingar. Det heteronormativa är förknippat med en trygg tillvaro som
uttryck genom Henriks uttalande om ”att det ska va bra och så”. Heterosexualitet och den kollektiva
överenskommelsen av man och kvinna som dikotomier innebär och begränsar människors
sexualitet, menar Butler (2007, 219). Eftersom heterosexualitet ses som det enda naturliga i en
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social verklighet där man och kvinna ses som varandras motsatser blir homosexualitet, eller annan
form av sexualitet, och de levnadsmönstren som kan medfölja, onaturliga. Kulturen leder därmed in
individer i könsroller som är förutbestämda och svåra att bryta.
Deltagarna upplever dock inte den heterosexuella livsstilen som påtvingad eller obligatoriskt
(Connell 1996, 123-126) i deras nuvarande livssituation. Enligt utsagan ovan är det liv som följer
med heterosexualitet något som får vänta till senare när de blivit äldre, genomfört utbildningar och
byggt upp en karriär. De ser nödvändigheten av att bli vuxna innan de ger sig in i det heterosexuella
projektet.
Hur ser förhållandet ut mellan deltagarnas utsagor om heterosexualitet och de visuella
medier, som här bör ses som en del av den kultur som är delaktig i att konstruera och konstituera
könsroller (Erlandsson 2011, 4-6), som deltagarna konsumerar? I Aftonbladets digitala utgåva
(2013a) finns ett antal bilder som tillsammans med text lyfter fram den heterosexuella normen i
form av hur tidningen visar upp sex och relationer på. Det är i språket tillsammans med bildernas
motiv som Aftonbladet (2013a) framställer former av heteronormativa diskurser och etablerar en
traditionell maskulinitet. Den första bilden föreställer en djupt oroad äldre man som ackompanjeras
av bildtexten ”Frun vill inte ha sex” (Aftonbladet 2013b).

Bild 1: ”Frun vill inte ha sex”

Att bilden och texten lyfter fram just en man, djupt oroad över att hans fru inte vill ha sex, är ingen
slump. Enligt Hirdman (2008, 10-11) finns föreställningar om mäns sexualitet som naturligt potenta
och att män bär på en överhängande oro över sin sexualitet och potens. Det finns förväntningar på
män, även inbördes, att de har kunskap, kompetens och att de ska ta initiativ till sexuella aktiviteter
och att detta bidrar till konstruktionen av maskulinitet. Enligt deltagarna är rollerna dock omvända:
Patrik: Alltså... det är ju dom [tjejerna] som får säga om dom vill... jag raggar ju inte så på tjejer eller så... de är
ju dom som kommer fram, sms:ar och sånt.
Henrik: Ja! Dom hör ju av sig om dom är intresserade och då kanske man förstår att dom är intresserade av en.
Martin: (skratt) Jag har aldrig hört av mig till nån tjej...

Ur denna diskussion blir det tydligt att deltagarna inte är speciellt intresserade av att ta initiativ till
sociala möten med tjejer som kan leda till sexuella relationer. Patrik, Martin och Henrik har
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flickvänner men uttrycker ingen oro över att bli lämnade eller över att de umgås marginellt med
dem. Flickvännerna kommer i andra hand, efter fotbollen. Det maskulina begäret av sex som ofta
ses som ”självklart och universellt” (Hirdman 2008, 17) förskjuts till att handla om ett begär av
tvåsamhet som en del av den heterosexuella och maskulina identiteten (Connell 1996, 123-126):
Martin: Man har ju någon att vara med när det inte är träning... eller fest, så där, du vet, när man vill ligga eller
kolla film.

Det viktiga för Martin, både Patrik och Henrik instämde i detta påstående, är att ha en trygghet
utanför den homosociala gemenskapen i fotbollslaget eller på festerna de deltar i. Det viktigaste är
inte ett bra sam- och sexualliv med sin partner utan att tryggheten i att ha tillträde till någon när de
andra aktiviteterna tar slut. I en av bilderna på Aftonbladet (2013c) visas en kvinna och en man.
Mannen pussar kvinnan på kinden och hon ler lyckligt mot kameran. Bildtexten indikerar
nödvändigheten av att som man träffa en kvinna eller vice versa eftersom bilden betonar tvåsamhet
mellan man och kvinna samtidigt som bildtexten ställer frågan: ”Är det okej att dejta två –
samtidigt?”. Ett uttryck för oron inför att bryta kulturella normer. Frekvensen av dessa uttryck på
Aftonbladet (2013a) är stor och kan ses som ett sätt att bibehålla rådande normer av heterosexualitet
eftersom polygamiska förhållanden utmålas som avvikande i och med frågeställningen.
Homosexualitet är inte representerat överhuvudtaget på Aftonbladets startsida (2013a)
liksom att den inte syns i deltagarnas samtal förrän jag frågar om den homosexuella fotbollsspelaren
Anton Hysén:
Martin: ...Och fotboll kan man ju spela även om... bögar kan också spela fotboll. Det spelar ingen roll om man
är bög.
Patrik: [...] Mmm... inte så alltså... att det är fel eller... men så länge dom inte är ute efter mig är det ju okej.
Dom får ju vara ihop med vem dom vill.

Här skjuter deltagarna homosexualitet ifrån sig, men garderar sig samtidigt eftersom det inte anses
politiskt korrekt i vår kultur att uttala sig negativt om homosexuella. Trots detta ligger det ändå ett
förminskande av homosexuella i utsagan ”bögar kan också spela fotboll” eftersom den naturliga
följdfrågan torde vara: trots att de är bögar? Patrik distanserar sig genom att hänvisa till dom
(homosexuella) och att han själv står utanför den gemenskapen. De heteronormativa värdena
genomsyrar även utsagorna om homosexualitet.
Deltagarna uttrycker en önskan över att själva vara begärliga och detta kommer till uttryck i
fysiska sammanhang:
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Martin: Det är jävligt härligt när man gör mål där på plan och de andra skriker... laget skriker, alla skriker,
publiken, du vet. Alla hyllar en. Man vet att man gjort sitt bästa och så...
Patrik: Ja... det är riktigt gött.
Rickard: Mmm... det är som på gympan i skolan när man alltid är bäst. Alla i klassen bara 'wow', liksom. Bara
man får bollen.
Patrik: Då bara kör jag. Har jag bara bollen så gör man ju mål. Här i skolan, alltså. De andra är så dåliga... jag
menar, jag tränar ju.

Enligt utsagorna blir deltagarna begärliga genom fysiska aktiviteter som fotboll. Detta kan också ses
som att de etablerar sin maskulinitet genom fysiska handlingar (Butler 2007, 216). Genom att
fysiskt konstruerar en maskulin kropp genom träning får de visa upp den kontroll och skicklighet de
strävar efter, vilket går i linje med Connells teori om socialt förkroppsligande (1996, 89-92). Det
finns kulturella förväntningar på att en ”riktig” man ska bygga upp en stark och kontrollerad kropp
(Erlandsson 2011, Bordo 2000). Både Connell (1996, 81) och Beynon (2002, 41-47) ser idrott och
sport som symbolisk för det maskulina idealet, både historiskt och samtida. Deltagarna ser Zlatan
Ibrahimovics kropp som ett verktyg för fotbollens skull. De skjuter från sig tanken av att begära
kroppen av andra skäl än att den vore användbar i fotbollssammanhang. Hirdman beskriver att
bilder används för att skapa begär och idealiserar därmed kropparna bilder visar upp. Kroppar som
finns i visuella medier erbjuder kroppar för dess konsumenter att förhålla sig till, kroppar som
väcker längtan, kroppar att uppnå (2008, 16). På Aftonbladet (2013a) finns otaliga uttryck av
kroppar för läsaren att förhålla sig till, det intressanta är dock hur bilder av män och kvinnor och
dess kroppar publiceras. Studiens granskning visar att kvinnor är representerade vad gäller
utseende, mode, viktnedgångar med bilder av exempelvis skådespelaren Jessica Alba med
tillhörande bildtext ”Jessica Alba ursnygg i svensk design” (2013d). Bild av en lycklig Marie
Sernholt med bildtexten ”Guide: så får du Maries jullockar” (2013e) och ”Gynnings nya knep:
'ormgift' i ansiktet” med bild på en leende Carolina Gynning (2013f). De bilder där män är
representerade fokuserar på prestationer. ”Zlatan prisas av sportjournalister” med en tillhörande bild
av en självsäker Zlatan med två ”undersåtar” under vardera arm (Aftonbladet 2013g).

Bild 2
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Här finns också artiklar om att ”Tom Cruise gör ny 'Jack Reacher'” med en bild av en självsäker
Tom Cruise (2013h) och ”Allsvenska nykomlingar värvar från AIK” med en bild av en vrålande
fotbollsspelare (2013i). Det finns alltså en tydlig skillnad i hur män och kvinnor presenteras på
Aftonbladet (2013a). De bilder av män som jag här ger exempel på är bara några av många likartade
bilder med liknande bildtexter. Den manliga kroppen ses inte i relation till sexualitet utan i relation
till prestation. Detsamma gäller exempelvis Nikes reklamfilm för fotbollsskor (Nike Football
Commercial 2012) som visar fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo i en tennismatch utan racket, han
spelar naturligtvis med fötterna, mot tennisspelaren Rafael Nadal, båda i full kontroll över sina
kroppar. Följande interaktion observerades under en rast när Martin och Rickard kollade på just
nämnda reklamfilm:
Martin: Kolla! (skrattar) Han [Ronaldo] har sån jävla koll, fy fan!
Rickard: (skratt) Det är helt sjukt! Va fan. Då har man övat. Sån jävla koll.

Precis som Erlandsson belyser i sin studie (2011, 28-29) avsexualiseras den manliga kroppen för att
rättfärdiga den manliga betraktarens blick eftersom män är ”förbjudna” att avnjuta andra mäns
kroppar enligt rådande normer och fokus hamnar på de prestationer mannen utför och hans kontroll
över sin kropp. Det är accepterat att begära kroppen socialt, men inte sexuellt.
2.2.2 Makt och ideal
Fredrik: Ehh... dom [manliga professionella fotbollsspelare] har ju allt egentligen.

När Fredrik uttrycker detta i ett av våra gruppsamtal uppstår en tystnad i gruppen. Jag frågar hur
han menar och gruppen diskuterar vidare om inflytande, klubbyten för spelare med namn jag inte
känner till eller ens hört tidigare, reklam, sponsorer och så vidare. Det finns en fullständig enighet i
gruppen att fotbollen kommit att handla om pengar och att detta är negativt. Och makt, det säger de
inte, men det är själva sammanfattningen av samtalet. I Aftonbladets sportbilaga finns artiklar med
rubrikerna: ”Miljonköp” (2013j), ”Här är miljonregnet och redkordsumman som väntar” (2013k),
”Uniteds rensing – 10 spelare kan ryka” (2013l), ”Vrålåken som landslagsstjärnorna kör –
BIL(D)EXTRA 'I England är det viktigt vilken bil du har'” (2013m), ”Har länge varit en
förlustaffär” (2013n) och ”Löftet till 'shejken': Inga homosexuella” (2013o). Bilderna som
ackompanjerar rubrikerna föreställer framgångsrika män inom fotbollsvärlden, både spelare, tränare
och klubbägare. Dessa kan ses som representanter för den maskulina hegemonin (Connell 1996,
101-105) inom fotbollsvärlden. Connell visar i sina studier att män från medelklasshem attraheras
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av den maskulina hegemonin och redan vid en tidig ålder strävar efter dessa ideal (ibid., 145-147),
Deltagarna i studien kommer från just medelklasshem där föräldrarna har hög utbildning och
välbetalda yrken. Under fokusgruppsamtalen framkom att deltagarna hade valt deras
gymnasieprogram just för att få tillgång till högre studier, göra karriär och tjäna pengar:
Patrik: Det är klart att man vill tjäna pengar... det är ju bra att ha och så. Jag vill gärna ha hög lön så man kan
köpa grejer man vill ha och sånt. Inte genom fotbollen... men... och då behöver jag utbildning eller nåt.
Rickard: ...pengar styr ju sakerna. Man ser ju dom [manliga professionella fotbollsspelare] och dom har ju allt.
Bilar... vill ju ha bilar och sånt.
Martin: Tatueringar... Zlatan har ju massa hus! Och sån bling-bling.

Det finns föreställningar om att ekonomiskt kapital och att visa upp detta kapital symboliskt bidrar
till en etablering av status och makt. Men makten etableras även genom att socialt förkroppsliga den
genom tatueringar och ”bling-bling”. Genom att tillföra sociala attribut till kroppen, som till
exempel tatueringar och diamanter, etableras en status i relation till andra, mindre privilegierade
grupper, i samhället. Killarna i studien använder kläder på samma vis och betonar vikten av att ha
”rätt märken”, ”rätt stil”. Pengar är det främsta exemplet på makt inom fotbollskulturen, enligt
fokusgruppen, och detta förstärks i Aftonbladets artiklar (2013a) på grund av frekvensen,
språkbruket och bilderna som tillhör artiklarna konstitueras en föreställning om ekonomiskt kapital
som viktigt.
Bildmaterialet påminner om persondyrkande kulter som lyfter upp enskilda individer
(Aftonbladet 2013p):

Bild 3

I deltagarnas utsagor finns paralleller till mansrollen the new man. En form av nyliberal
maskulinitet som strävar efter att tjäna pengar och att uttrycka detta ekonomiska kapital genom
kläder och attribut, som till exempel tatueringar och smycken. Ett resultat av den kapitalistiska,
globala kulturen (Beynon 2002, 118). Häri betonas det individualistiska livsprojektet som handlar
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om att uppnå status i sig själv genom att lyckas i sitt entreprenörskap, att skapa och sälja sig själv.
Inom fotbollskulturen tycks etnicitet och hudfärg inte spela en avgörande roll. Här råder inte
det ideal som Beynon benämner imperial masculinty (2002, 27-41). Detta är tämligen paradoxalt
eftersom fotbollskulturen i grunden är provinsialistisk i sin kärlek till nationen eller klubblaget. I
Aftonbladets sportbilaga (2013a) representeras en rik mångfald av etniciteter och hudfärger. Detta
bekräftas av deltagarna under en diskussion om de främsta spelarna idag:
Henrik: I fotbollen... ehh... spelar sån här... hudfärg eller länder ingen roll alls. Svenskarna har ju invandrare...
de är ju också med. I vårt lag har vi massa invandrare... som är schysta, men... jag aldrig skulle träffa annars.
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uteslutningsmekanismer för att på så sätt bibehålla den dominerande gruppens makt, status quo. Att
rasistiska strukturer lever kvar framförallt eftersom att männen i maktpositioner vill hålla dessa
strukturer levande eftersom föreställningar om den svarta mannen som ”en vilde” lever kvar (1996,
101-105). I fotbollskulturen är dessa strukturer marginaliserade till förmån för att skapa ett
framgångsrikt fotbollslag. Emellertid uttrycks homofobi och en förminskande syn på kvinnor som
spelar fotboll. I Aftonbladets sportbilaga (2013a) finns ett flertal exempel på detta: Här visas
exempel på två artiklar som behandlar homofobi och marginaliserande av damfotboll. Den ena
behandlar en ”shejk” som är klubbägare till ett lag i den Holländska ligan (Aftonbladet 2013o).

Bild 4

Shejken vill varken att homosexuella spelare eller ett damlag ska representeras i klubben. I artikeln
är det shejken som förminskas eftersom hans åsikter inte accepteras i en västerländsk kontext, men
däremot är uttalandet talande för synen på homosexuella inom fotbollskulturen (se s.22). Den andra
artikeln är en intervju med den svenska landslagsspelaren Anders Svensson som ger sin syn på
jämställdheten i svensk fotboll. Han menar att man ska ”[s]luta jämföra dam- och herrfotboll”
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eftersom de ekonomiska villkoren ser olika ut (Aftonbladet 2013p). Samma tankemönster ger
studiens deltagare uttryck för. De menar att tjejer inte har samma fysiska förutsättningar för att spela
fotboll och att de tjejer som gör det får maskulina drag. Dessa föreställningar är motsägelsefulla
eftersom de belyser två motsatta teorier om hur kön konstrueras: essentialism och
socialkonstruktionism (Butler 2007, 216). Å ena sidan har tjejer inga biologiska förutsättningar att
spela fotboll och å andra sidan konstrueras maskulina drag i de tjejer som spelar fotboll. Detta är
föreställningar om hur kroppar hänger samman med de kulturella förväntningar som finns på
manliga respektive kvinnliga kroppar. På samma sätt kan marginaliseringen av homosexuella inom
fotbollskulturen ses. Homosexualitet associeras till feminitet i en patriarkal kultur på grund av
brister i den mer önskvärda maskulina sexualiteten; begäret och åtrån av kvinnor (Connell 1996,
163) och ses därav som mindre lämpade att spela fotboll utifrån ett essentialistiskt perspektiv.
Fotboll och den kultur som omger den blir därmed politiskt hur gärna klubbar och andra
institutioner inom fotbollsvärlden söker att avpolitisera sporten, genom straff (Aftonbladet 2013p):

Bild 5: En spelare i ett egyptiskt klubblag gör ett symboliskt tecken
med handen för att uttrycka sitt stöd för de demonstrerande på Tahirtorget i Egypten och blir därför avstängd från klubben.

2.2.3 Gemenskap och rivalitet
Under de veckor jag spenderade tid tillsammans med Martin, Fredrik, Henrik, Patrik och Rickard
umgicks vi oftast genom fysiska aktiviteter på något vis. Vi spelade, otillåtet, basket under en
håltimme i skolans gymnastiksal, vi spelade poker (i den mån det är en fysisk aktivitet), kastade
eller passade en boll mellan oss i en närliggande park. Under besöket i gymnastiksalen slog det mig
att vi dessutom, under tiden vi umgåtts, sällan hade umgåtts med andra. Få andra, både killar och
tjejer, hade tillgång till gemenskapen. De umgicks närmast uteslutande med varandra. Connells
studier visar på att män ofta rör sig i homosociala gemenskaper för att konstituera och främja
kulturens föreställningar av den individuella maskuliniteten kollektivt (1996, 126-128). Genom att
konstruera maskulina gemenskaper, som i detta fall ett kompisgäng och ett fotbollslag, främjas även
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den individuella maskuliniteten. Under träningen jag deltog vid, ett fysikpass i en idrottshall i
staden, blev detta extra tydligt. De killar jag lärt känna förändrades under detta träningspass när
större delen av fotbollslaget var närvarande. Den tydligaste förändringen låg i språket. Språket och
språkbruk är ett konkret exempel på hur kön konstrueras performativt, enligt Butler (2007, 78-80).
Killarna och deras lagkamrater använde sig frekvent av könsord och svordomar. Fotbollslagets
användning av interjektioner som ”fitta!” och ”bög!” vid misslyckanden i träningen kan ses som en
strategi för att skjuta från sig misstagen som feminina, eftersom maskulinitet innebär att lyckas, för
att bekräfta den individuella maskuliniteten kollektivt. Kollektivt genom att deltagarna, och deras
lagkamrater, använder en gemensam terminologi. I Aftonbladets sportbilaga är det emellertid
mindre fokus på kollektiva företeelser och större fokus på den enskilda individens bedrifter eller
svagheter som lyfts fram. Både i bildmaterial och rubriksättningar lyfts enskilda spelare som till
exempel Zlatan Ibramhimovic, Frank Ribéry och Olof Mellberg fram (2013a). Detta är en intressant
paradox. Å ena sidan lyfts fotboll fram som en lagsport både av studiens deltagare, detta bekräftas i
samtal och i observationer, och i Aftonbladets journalistik, men det är samtidigt en individ som ska
representera laget, det kollektiva. Precis som Erlandsson pekar på att män använder sig av bilder för
att skapa en gemensam referensram av vad som anses vara maskulint önskvärt (2011, 28-29) är
framställningen av Zlatan, Ribéry och Mellberg maskulina ideal för den kollektiva gruppen av män
att förhålla sig till.
I Aftonbladets sportbilaga växer dessutom ett tema om rivalitet och motstånd fram. Här
finns artiklar som behandlar kritik mot Zlatan som naturligtvis bildsätts med en leende Zlatan för att
visa hur han inte är mottaglig för kritik (2013q):

Bild 6

Dessutom skriver Aftonbladet (2013r) om en dispyt mellan, den i dagarna avhoppade
landslagsspelaren, Anders Svensson och Honduras landslag som Svensson menar är ett ”buskislag”.
Även denna artikel ackompanjeras av en leende Svensson. Dessutom finns bilder av gråtande
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fotbollsspelare (fotbollen på blodigt allvar), spelare som ”rasar efter fiaskot” (2013s) och
”Dödsfienderna – vid samma bord” (2013t) etc. Inom fotbollskulturen finns det exempel på det
Connell kallar för protestmaskuliniteter (1996, 128-138) vilken ses som en maskulinitet som odlas
genom motstånd till auktoriteter. Fotboll är i sig uppbyggd hierarkisk med tränare, lagkapten,
domare och straff när spelare passerat uppförda regelverk. Zlatan kan ses som ett exempel på denna
typ av maskulinitet. I Aftonbladet finns en artikel med rubriken ”SVT:s Zlatan-miss: 'Det var
olyckligt'” tillsammans med två bilder av Zlatan med hotfull blick (2013u):

Bild 7

Här uttrycks en rädsla från SVT:s sida att stöta sig med Zlatan som har ett rykte om sig att inte vara
rädd för konflikter och tvingar därför SVT att be om ursäkt offentligt. Enligt studiens deltagare
råder dock ingen rivalitet i det egna eller mellan andra fotbollslag. Denna rivalitet riktas snarare mot
den lokala hockeykulturen.
Patrik: (skratt) Dom tror ju dom är nåt bara för dom spelar hockey. Dom tror dom får fler tjejer, större
muskler... och skäggväxt! (skratt) […] Fotboll är ju bättre. På alla sätt.

Rivaliteten riktas här mot en annan kulturyttring och de föreställningar som omgärdar denna.
Deltagarna upplever att fotbollen inte får samma ekonomiska stöd av kommunen och projicerar ett
motstånd mot, inte bara sporten utan även de som utövar hockey. Här lyfts också, vad som anses
vara, typiskt maskulina attribut fram som att hockeykillar får ”fler tjejer”, ”större muskler” och
”skäggväxt”. Hockeykulturen kan ses bidra till konstruktionen av maskulinitet genom Patriks svar
visar han inte bara sina egna föreställningar om hockey, utan även kulturens föreställningar om
hockey. Han lyfter också fram, i samma utsaga, att fotbollen är ”bättre”. Han beskyddar både
fotbollskulturen och sitt eget utövande för att på så sätt bekräfta sin egen maskulinitet eftersom
utsagan bör ställas mot uttalandet om ”[...] fler tjejer, större muskler... och skäggväxt!”.
2.3 Sammanfattning
Deltagarnas utsagor om hur de i framtiden vill leva sina liv och avståndstagande från
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homosexualitet tyder på heteronormativa föreställningar av hur ett liv bör se ut och konstituerar en
traditionell mansroll. Dock vill deltagarna i första hand skaffa en högre utbildning och göra karriär
innan det heterosexuella projektet fullföljs. Aftonbladet (2013a) bidrar till den rådande
heteronormen genom sina artiklar, bilder och annonser som utesluter eller beskriver andra former av
sexualitet som avvikande.
Deltagarna blir begärliga genom fysiska aktiviteter som även bidrar till att konstruera och
främja maskulinitet genom sitt utövande av fotboll. Det finns också ett socialt begär av manliga
kroppar för deras fysiska styrka och kontroll som kommer till uttryck i Aftonbladet (2013a) och
Nikes reklamfilm (Nike Football Commercial 2012) som lyfter fram prestationer som maskulina
och bilder av den maskulina kroppen som kontrollerad och stark.
Deltagarna ger uttryck för en åtrå efter ekonomiskt kapital och den status som medföljer av
detta genom kroppsliga uttryck som kan ses som en del av den maskulina hegemonin. Aftonbladets
sportbilaga (2013a) fokuserar alltjämt på ekonomiska aspekter av fotbollskulturen som en del av en
kapitalistisk samhällsstruktur. Etnicitet spelar mindre roll i fotbollskulturen än homosexualitet och
kön. Homosexuella och kvinnor marginaliseras eller utesluts för att upprätthålla och främja en stark
homogen maskulinitet.
Deltagarna rör sig i homosociala gemenskaper. Dels i den egna kamratgruppen, men även i
fotbollslaget. Få utomstående har tillgång till denna gemenskap och det finns en rivalitet gentemot
den lokala hockeykulturen som även visar på kulturens föreställningar av vad som anses typiskt
maskulint.
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protestmaskuliniteter inom fotbollskulturen som deltagarna inte relaterar till, utan ser fotbollen som
en kollektiv gemenskap.
2.4 Diskussion
De ideala uttrycken av maskuliniteter sprids genom visuella medier om och om igen. Innehållet i
dessa konstruktioner tycks vara desamma som i Olle Hjortzbergs affisch för de olympiska spelen
1912. Aftonbladets, och Nikes marknadsföring, bidrag till konstruktionen av maskulinitet är
idealiserade inte minst genom att de lyfter fram maskuliniteter som fokuserar på den maskulina
prestationen, den maskulina handlingskraften. De etablerar former av maskulinitet som kan ses som
traditionell. Den maskulinitet som Aftonbladet (2013a) lyfter fram på sin startsida är traditionell:
heterosexuell, handlingskraftig och oövervinnerlig. Manstypen är oförmögen att ta till sig kritik och
etablerar ett motstånd gentemot auktoriteter. Den strävar efter att öka sitt ekonomiska kapital och är
i viss mån homofob och misogyn för att upprätthålla ojämlika maktförhållanden. Det tycks som att
Aftonbladet levererar och konstituerar en maskulinitet som liknar den Connell lyfter fram i sin
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studie om män från arbetarklassförhållanden (1996, 120-138). Skillnaderna här är att de
maskuliniteter Aftonbladet lyfter fram i sin publicering inte tillhör lägre socioekonomiska grupper
utan snarare motsatsen, en nyliberal överklass: fotbollsstjärnor, klubbägare, skådespelare etc. Denna
grupp kan ses som representanter för den maskulina hegemonin inom respektive kulturer. Dessa
män blir idealbilder för killar, och naturligtvis även andra kategorier av personer, att förhålla sig till.
Inte minst kroppsligt i och med att deras kroppsliga prestationer lyfts fram som avgörande för att
uppnå detta ideal och status. Den nyliberala kroppen är kontrollerad in till minsta muskel och begärs
av andra män, inte sexuellt, utan socialt genom att kroppen ses som ett verktyg för att åstadkomma
prestationer, vinster och därmed uppnå högre status gentemot andra grupper av män, kvinnor,
homosexuella eller transidentiteter. Det är just dessa kroppar deltagarna i studien erbjuds att förhålla
sig till när de konsumerar visuella medier.
Det är sannolikt att studiens deltagare använder sig av de mediala uttrycken för att på så sätt
spegla sin egen maskulinitet. Utsagorna, aktiviteterna och beteendet vid konsumtionen av
exempelvis Nikes reklamfilm med Cristiano Ronaldo som spelar tennis med fötterna ger intrycket
av att dessa maskuliniteter är åtråvärda, önskvärda. Inte minst genom att deltagarna projicerar dessa
prestationskrav och upplever sig själva som åtråvärda när de uttrycker sin fysiska förmåga, eller
omskrivet - fysiska maskulinitet - under skolans gymnastiklektioner, fotbollsträningar eller
fotbollsmatcher. När de presterar under en fotbollsmatch blir de åtråvärda för tjejer, men även för
andra killar. Dessa prestationer är i grund och botten ett genusarbete genom vilket de etablerar sin
könsidentitet som just manlig. Maskuliniteten konstrueras performativt och kroppsligt genom dess
önskan att uppnå samma kroppsliga kontroll som exempelvis Zlatan och Ronaldo för att uppnå den
hegemoniska maskulinitetens ideal. Det är därmed inte speciellt otroligt att de söker sig till just
mediala uttryck som bekräftar deras upplevelser av maskulinitet för att på så sätt skapa en stabil
könsidentitet.
Deltagarna uttrycker dessutom ett avståndstagande gentemot homosexualitet och
motsägelsefullt förminskar tjejer eller kvinnor som utövar fotboll. I dessa uttalanden konstrueras
också deras egen könsidentitet. Genom att ta avstånd från homosexualitet och feminitet etablerar de
en maskulinitet som de själva ser som biologiskt given. Denna genealogiska utgångspunkt för
könskonstruktioner kommer till uttryck i den kultur deltagarna lever och verkar i. De kommer
allihop från heterosexuella, västerländska medelklasshem där en viss typ av livsstil premieras
framför
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förmyndarperspektiv gentemot kvinnor och barn. Även denna livsstil bör ses som en del i den
hegemoniska maskuliniteten som genom deltagarnas utsagor bör ses som åtråvärd för att förstå
deras motiv. Detta kommer även till uttryck i det visuella material som granskats. Genom att
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medier, som bärare av kulturella normer och deltagare i att konstruera dessa normer, visar upp män
och kvinnor på motsatta sätt förstärks det dikotomiska förhållandet mellan dessa. Att medier
synliggör heterosexualitet och osynliggör andra former av sexualitet innebär att att heterosexualitet
och tvåsamhet upplevs som naturligt och självklart. Avståndtagande från feminitet, och
homosexualitet, främst som ett uttryck av feminitet, är alltså en lika stor del av att skapa en stabil
maskulin identitet som att tilskanska sig maskulina attribut.
I vår samtid förs diskussioner om en mansroll i kris där mjukare, vad som anses vara mer
feminina, värden anses ha försvårat mäns etablering av en stabil könsidentitet. 3 Denna studie pekar
emellertid åt det motsatta; att den maskulina identiteten tycks vara lika självklar och stabil som
tidigare. Både i de mediala uttryck, de intervjuer som genomförts och de aktiviteter som observerats
inom studiens ramar pekar mot att den manliga könsidentiteten är precis lika stabil som för 100 eller
3000 år sedan. Ett motstånd har naturligtvis etablerats. Även inom de kulturer som deltagarna är en
del av. I skrivande stund lanseras exempelvis en normkritisk sportblogg. 4 Problemet med normkritik
kan vara att den själv inte ser sig som delaktig i konstruktioner som etablerar föreställningar och
förväntningar på sociala och kulturella konstruktioner. Att motståndet i sig konstruerar
föreställningar om hur ett motstånd bör se ut, visuellt som ontologiskt, och däri begränsar
människors valmöjligheter till att tillskrivas och tillskriva sig en önskvärd könsidentitet. 5 Emellertid
är det naturligtvis både viktigt och självklart att ett patriarkalt samhällssystem och att de normer
som följer med detta samhällssystem begränsar människors friheter måste granskas kritiskt för
jämställdhetens skull.
Debatten om mansrollen i kris är en pseudodebatt som inte tar hänsyn till strukturer utan
anlägger ett individperspektiv. Maskulinitet är, som Connell (1996, 100) betonar, föränderlig över
tid och bör därför diskuteras i pluralform, maskuliniteter, vilket innebär att mansrollen inte kan vara
i kris eftersom det finns flera mansroller. Den maskulina hegemonin är däremot stabil och
formuleras därför i bestämd form. Det är bara de maskulina uttrycken som byts ut. Innehållen är
desamma. Ett arkaisk leende mot ett annat.
2.5 Vidare forskning
Detta är ett område som naturligtvis bör studeras djupare. Ämnesområdet är brett och komplext. Att
anlägga ett etnografiskt perspektiv på studier som behandlar visuella medier, i ett samhälle som mer
och mer diskuteras som visuellt, torde det vara extra intressant eftersom etnografi innebär en ökad
förståelse för hur förhållandet mellan konsumenter och medier kan se ut. Det vore intressant att som
3 Se artikel: En vänlig vilde (Öqvist, 2008)
4 Se artikeln: Vi saknar feminism i sportbevakningen (Ali Lindqvist et. al. 2013)
5 Se artikeln: Vikingaskägg, fjun under armarna (Lönn 2013, 44-46)
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i utgångspunkt för vidare forskning inom området genomföra en bredare undersökning där ett
gemensamt visuellt material användes som utgångspunkt för samtal och diskussioner. Detta hade
medfört en starkare validitet till resultaten samt högre generaliserbarhet. I en sådan studie skulle
olika kategorier av identitetskonfigurationer kunna bidra med sina erfarenheter av visuell media och
maskuliniteter.
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Bilagor
Bilaga 1
Intervjuguide
Intervjuguiden är upplagd på följande vis: de tre samtalen som genomfördes var indelade i fyra
temaområden som lyfts upp ur studiens teoretiska utgångspunkter samt de kunskaper som jag fått av
studiens deltagare. Följande teman avhandlades under de tre intervjuerna: ideal, träning och hälsa,
relationer och sexualitet samt makt och normer. Dessa teman kokades ned till endast fyra
frågeställningar.
1. Hur uppfattar ni fotbollsproffs av idag?
2. Hur ser deras liv ut?
3. Hur påverkar ert eget fotbollsutövande ert eget liv?
4. Hur ser ni på er framtid?
Under samtalen hade jag även föreberett en mängd frågor, inom de fyra teman ovan, utifall att
samtalen inte rullade på.
Ideal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Såg ni play-off matchen i tisdags? Vad tyckte ni om den?
Har ni några favoritspelare? Varför just dessa?
Hur uppfattar ni fotbollspelare av idag?
Hur såg det ut när ni var yngre?
Vad krävs för att bli fotbollsproffs idag?
Hur ser det livet ut?
Går ni på fotbollsmatcher? Huliganism?
Finns det likheter med andra yrkesutövningar? Hur ser dessa ut?
Tittar ni på något annat på TV, internet, tidningar etc.?

Träning och hälsa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Satsar ni på någon sport själva? Varför?
Vilka förväntningar har ni på ert utövande?
Hur länge har ni tränat?
Hur ofta tränar ni?
Varför är träningen viktig?
Beskriv hur en vanlig träning går till?
(Hur går det till i omklädningsrummet?) - Om det känns ok.
Vad pratar ni om/vad gör ni på träningarna förutom fotbollen?
Hur ser ni på att vinna/förlora?
38

•

Påverkar träningen andra delar av livet, i så fall hur? Ex. mat, relationer, klädval,
konsumtion etc.

Relationer och sexualitet
•
•
•
•
•
•
•

Vad gör ni när ni inte tränar? Beskriv...
Träffar ni andra killar/tjejer än de ni träffar på träningen?
Var träffar ni dessa? Hur ofta?
(Är det viktigt att träffa ”någon”?)
(Vad gör ni när träffas?)
Såg det annorlunda ut när ni var yngre? Hur tänkte ni då?
Hur ser ni på er framtid? Yrke, familj, ekonomi, intressen, träning etc.

Makt och normer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur går det till när ni spelar match?
Hur känns det att vinna/förlora?
Hur ser det ut i skolan? Beskriv en vanlig dag...
Vad gör ni på rasterna?
Varför har ni valt just detta gymnasieprogrammet?
Vad anser ni om skolan?
Vilka ämnen tycker ni om? Varför dessa?
Vilka lärare tycker ni om? Varför dessa?
Vad arbetar ni med i framtiden? Varför?
Var bor ni i framtiden? Varför just där? Hur bor ni?
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Bilaga 2
Aftonbladet. 2013a. http://aftonbladet.se (2013-12-12)
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