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Inledning 
 

Vem är jag? Hur ser vi på oss själva? 
K, berättarjaget i författaren Haruki Murakamis roman Sputnik Sweetheart, 

funderar kring detta:  
 

I find it hard to talk about myself. I´m always tripped up by the eternal who am I? paradox. 
Sure, no one knows as much pure data about me as me. But when I talk about myself, all 
sorts of other factors – values, standards, my own limitations as an observer – make me, 
the narrator, select and eliminate things about me, the narratee. I’ve always been disturbed by 

the thought that I’m not painting a very objective picture of myself. 
This kind of thing doesn’t seem to bother most people. Given the chance, they’ve 

surprisingly frank when they talk about themselves. “I’m honest and open to a ridiculous 
degree”, they’ll say, or “i’m thin-skinned and not the type who gets along easily in the 
world,” or “I’m very good at sensing others’ true feelings.” But any number of times I’ve 
seen people who say they’re easily hurt or hurt other people for no apparent reason. Self-
styled honest and open people, without realizing what they’re doing, blithely use some self-
serving excuse to get what they want. And those who are “good at sensing others’ true 

feelings” are taken in by the most transparent flattery. It’s enough to make me ask the 
question: how well do we really know ourselves? 

The more I think about it, the more I’d like to take a rain check on the topic of me. 
What I’d like to know more about is the objective reality of things outside myself. How 
important the world outside is to me, how I maintain a sense of equilibrium by coming to 
terms with it. That’s how i’d grasp a clearer sense of who I am. (Murakami, s. 59, 60)  

 
K ger uttryck för svårigheterna att veta vem man är. Hur väl känner vi egentligen 
oss själva? K vill förstå hur han skapar känslan av att ha kommit till rätta i världen. 

Den här texten handlar om att förstå sig själv, och hur vi kan förstå oss själva 
och varandra på nya sätt.     
Hur blir vi vad vi är? Hur konstruerar vi oss själva? 

Jag delar journalisten Gert Svenssons syn på vårt identitetsskapande. Vi 
konstruerar vår identitet ”som en kompositör som samplar, som bygger upp sin 
musik av ljudfragment från många olika miljöer. Så gör alla människor; jaget byggs 
upp av pusselbitar från olika kulturer, subkulturer och stiltrender.” (Svensson, DN 
25.10.2005, s. 22) 

Flödet av influenser i vår identitetsproduktion är oändlig, vi plockar element 
från olika sammanhang.    
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Vi är komplexa personer, men hur definierar vi oss själva? 
Vi söker efter vår identitet genom att slå fast vad vi inte är. (Svensson, s. 22.) 

Sociologen Nils Hammarén har intervjuat killar i Göteborgs förorter om hur de ser 
på sig själva, kvinnor, kön och sexualitet. Killarna i Hammaréns studie slår fast att 
de inte är feminina män och att de absolut inte är bögar. (Se Svensson, s. 22) 

Den här attityden är inget speciellt för killar från Göteborgs förorter utan ett 
uttryck för ett vanligt fenomen i konstruktionen av manlighet – samtidigt som 
killarna säger att de inte är feminina eller bögar säger de mellan raderna att de är 
riktiga män och heterosexuella. 

I vilka sociala kategorier tänker vi? Hur påverkar det vårt sätt att vara? 
Vi lever i ett heteronormativt samhälle där könsskillnaden är genomgripande – 

vi utgår från heterosexualitet som den normala sexualiteten och skiljer på 
människor i olika kön. 

Den här texten handlar om kön och sexualitet, men den fokuserar på män och 
manlighet. 

Fortfarande är vi fast i föreställningar om att män måste vara på speciella sätt 
– och definitivt inte som kvinnor. Detta påverkar oss från barnsben. ”Boys grow 
up in many ways damaged by the gender system, locking themselves in expectations 
of masculinity and femininity.” (Litteraturvetaren Jill Lewis i Lynggard, NIKK 
magasin 3:20031, s. 16) Jill Lewis menar att pojkar växer upp och låser in sig i 
föreställningar om manlighet och kvinnlighet – de har svårt att se saker annorlunda 
och det påverkar deras tillvaro på genomgripande sätt. 

När jag betraktar minnen från min uppväxt kommer jag fram till samma 
slutsats. Idéer och föreställningar om manlighet och kvinnlighet påverkade min 
självbild och mitt sätt att vara. Jag var rädd för att vara tjejig och bögig och ville 
betraktas som en heterosexuell man. Jag strävade efter att bete mig manligt 
eftersom min rädsla att uppfattas som annorlunda var stark. Jag ville ingå i 
kategorin vi – och inte vara en av dom. 

Vi delar upp människor i vi och dom. Detta leder till problem. Speciellt om vi 
delar upp oss enligt mallar som är omoderna och ser avvikare som onormala. 
Kategorier har alltid en begränsande funktion – och könskategorierna är nästan 
strypande.    

Kön finns inte i verkligheten utan är en föreställning. De kroppsliga 
skillnaderna (olika fortplantningsorgan och olika kroppsfunktioner som exempelvis 
graviditet) är inte skäl nog för att dela upp människor i två olika grundtyper: 

                                            
1 NIKK – Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning 
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kvinnor och män, eftersom skillnaderna är fysiska variationer på samma sätt som 
olika hår-, hud- och ögonfärger. 

Men kön är en kulturell och psykisk föreställning som är grundläggande för 
vår syn på oss själva. Könsdiskurser hindrar och möjliggör vissa handlingar för 
människor med penis jämfört med människor med vagina. Därför spelar kön en 
stor roll för våra liv. 

Män passar inte in i de snäva normerna kring manlighet. Är vi män verkligen 
män? Vi avviker alla från könsnormerna – åtminstone ibland. Skillnader i position 
och erfarenhet mellan individer förekommer alltid – även mellan individer som 
kategoriseras som tillhörande samma grupp. 

Vi måste dekonstruera våra föreställningar av manligheten. Vi kan betrakta oss 
själva annorlunda genom att utgå från teorier som problematiserar kön och ser 
kvinnlighet och manlighet som sociala och kulturella konstruktioner.  

Jag förordar en metod som heter minnesarbete. I den här uppsatsen använder 
jag mina egna minnen för att betrakta mitt eget sätt att vara. Jag ser tillbaka på 
erfarenheter under min uppväxt för att analysera hur olika könsnormer påverkade 
mig – hur gjorde jag min manlighet? Och när jag får reda på hur könsnormerna 
påverkade mig förstår jag också hur jag hade kunnat handla annorlunda för att 
förändra mig och diskurserna kring manlighet i sig. 

Idéer om manlig förändring är viktigt. Jag menar att manligheten är behäftad 
med en rad problem: den är för det första könsskiljande, för det andra 
heteronormativ och för det tredje patriarkal2 – och därför vill jag förändra den.   

Vi behöver en kollektiv förändring, men en sådan måste utgå från individer – 
om inte beteenden förändras på individnivå förändras inte heller det kollektiva. 
Minnesarbetets fokus ligger på individuella erfarenheter och reflektioner, men i 
förlängningen är syftet att bygga kollektiva identiteter där traditionella förhållanden 
betraktas på nya sätt. 
 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här texten är att visa hur vi kan förstå oss själva som kvinnor och 
män utan att betrakta kön som naturligt och något inneboende hos människor. 

Jag vänder mig till män i första hand, och vill utifrån teoretiska resonemang 
visa hur vi kan betrakta manlighet som en social och kulturell konstruktion. Jag vill 

                                            
2 Jag menar att en man för det första förväntas vara manlig och inte omanlig eller kvinnlig, för det andra 
förväntas en man attraheras av kvinnor och inte av män, och för det tredje förväntas en man inneha en 
position där mannen har avgörande inflytande över sin omgivning – och absolut inte är undergiven.  
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att vi män dekonstruerar våra föreställningar av manlighet – att vi inte tar 
manligheten för given.3 

Minnesarbete (se avsnittet Metod) är en metod som syftar till att skapa alternativa 
synsätt på förhållanden som vi tar gör givna, och därför betraktar jag det som en 
lämplig metod för att dekonstruera manlighetens betydelser i våra föreställningar av 
oss själva. 

I denna text visar jag hur jag analyserat minnen för att undersöka mina 
erfarenheter av könsnormer. I minnesarbetet har jag utgått från teorier som 
problematiserar kön ur socialkonstruktivistiska perspektiv och mina frågeställningar 
har varit: På vilka sätt har jag känt av könens betydelse? Hur har manlighetsnormer 
påverkat mitt beteende och min självuppfattning? I vilka situationer har normer 
påverkat mig? Hur har jag hanterat situationerna? 

Mitt minnesarbete handlar om att undersöka hur manlighetsnormer kom till 
uttryck under min grundskoletid4 och hur de påverkade mitt sätt att vara och mitt 
sätt att se på mig själv – jag vill förstå hur jag konstruerade min manlighet under 
den här tiden. Med mig själv som exempel vill jag påvisa manlighetens konstruerade 
karaktär och därigenom bidra till en dekonstruktion av rådande 
manlighetsdiskurser. Jag vill att vi män tillsammans förändrar manligheten genom 
att problematisera rådande manlighetsdiskurser5 och skapa motbilder där 
manlighetens könsskiljande, heteronormativa och patriarkala element synliggörs.  
 

Upplägg 
 

Hur ska denna text läsas? 
Texten är uppdelad i fem block: Utgångspunkter, Teori, Metod, Empiri och Slutord. 

                                            
3 Manligheten har länge betraktats som en norm i samhället, och många feminister har också betraktat 
manligheten som en normalitet. (Tiina Rosenberg betecknar normalitet som ”den trygghet som infinner sig 
vid känslan av att inte vara avvikande”. (Rosenberg, s. 101)) Därför har vi inte problematiserat 
manlighetskategorins innebörd för männen själva. Män behöver inte ha ett problemfritt förhållande till sin 
manlighet – män kan exempelvis vara rädda för att uppfattas som omanliga (se avsnittet Mäns rädsla för att 
förlora sin manlighet i Teori). 

Jag är själv man (en människa med penis som fortplantningsorgan), så i mitt minnesarbete analyserar 
jag könsstrukturerna ur ett ”manligt” perspektiv (ett perspektiv som vi antar vara manligt). 
4 Jag begränsar mig till mina minnen från tiden i grundskolan eftersom det är en känslig period i övergången från 
barndom till vuxenliv. Under den här perioden sker en stor och betydelsefull socialisationsprocess – vi påverkas 
genomgripande av föräldrar, kamrater, lärare och skolmyndighet under den här tiden. 
5 Manlighetsdiskurser består av normer som definierar vad manlighet är – hur en man är, kan vara och inte 
kan vara. Könsdiskurserna, det vill säga diskurserna kring kvinnlighet och manlighet, ger upphov i 
könsskiljande strukturer – som jag kallar könsstrukturer – och som kategoriserar människor i kvinnor och 
män. Jag betraktar diskurser som praktisk-tröga handlingsmiljöer (se Kön som serie i Teori). 
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I Utgångspunkter utvecklar jag de perspektiv som ligger till grund för mitt syfte, mina 
resonemang och texten som helhet. 

Teorierna kring kön som jag har utgått från i mitt minnesarbete redogör jag 
för i Teori. 

Själva minnesarbetet som metod behandlar jag i Metod. Där beskriver jag hur 
jag har gått till väga. Blocket innehåller också en diskussion om olika problem med 
minnesarbete. 

I Empiri analyserar jag minnen om hur manlighetsnormer kom till uttryck 
under min grundskoletid och i mitt sätt att vara under den här tiden. Presentationen 
och analysen av minnena är sammanvävd i varandra. I blocket sammanfattar jag 
också empirin och redogör slutsatserna av min analys – se Slutsatser. 

Avslutningsvis i Slutord för jag en normativ argumentation för vikten av att 
utveckla manlighetens betydelser genom minnesarbete. 
 

Utgångspunkter 

Könsskillnaden är kulturell 
 
Jag menar att könsskillnaden, det vill säga uppdelningen och polariseringen av 
människor i olika kön, är onödig. Det finns inga nödvändiga skäl till att dela upp 
människor i kvinnor och män.  

Visst, det finns kroppsliga skillnader mellan oss – vi har olika 
fortplantningsorgan och kroppsfunktioner – människor med vagina har generellt 
exempelvis kroppsfunktioner som menstruation och graviditet. Men varför ska vi 
dela upp oss i två mänskliga grundtyper?6  

Jag betraktar de kroppsliga skillnaderna som variationer, såsom exempelvis 
olika hud-, hår- och ögonfärg också är. Generellt sett är människor med penis 
starkare, snabbare och längre än människor med vagina – men undantagen är så 
många att det knappt finns någon generell regel (det finns i alla fall ingen regel som 
gäller i alla jämförelser). 

Filosofen Judith Butler har uppmärksammat språkets betydelse i vår 
uppdelning av mänskliga kroppar i kvinnliga respektive manliga. (Se Edenheim, 
Kom ut 6:2002). Butler menar att det krävs kunskap om definitionen – var gränsen 
går mellan kvinnor och män – för att kunna förstå en person som en kvinna eller 

                                            
6 Jag vill inte att insikten om kroppsliga variationer faller i glömska. Vi vet att medicinforskningen 
fokuserat på den manliga kroppen, och därför har forskningen också blivit ensidig. Jag vill ha en mer 
komplex människosyn – inte mindre. 
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en man. Även om könsskillnaden kan tyckas naturlig är den inte det eftersom detta 
tänkande är beroende av vårt konstruerade språk. Språket har diskursiva betydelser 
– via språket har vi genom historien definierat vissa fenomen, beteenden och 
utseenden som kvinnliga respektive manliga. Om kategoriernas innebörd inte 
medvetandegjordes genom språket skulle vi inte kunna dela upp oss i ”kvinnor” 
och ”män”. (Edenheim, s. 5) 

Jag är influerad av queerteorin där köns- och sexualitetskategorierna inte 
betraktas som stabila. (Se exempelvis genusvetaren Tiina Rosenberg i Jacobsson, 
NIKK magasin 1:2003, s. 16) Kön är inget naturligt och inneboende hos människor, 
utan könen är sociala, kulturella och psykologiska konstruktioner. Könsföreställningar 
kan sjunka in i medvetandet och bli oreflekterade aspekter i människors sätt att 
vara. “Sinnena ger budskap som inte alltid bearbetas intellektuellt. Därför 
internaliseras kultur ofta mer effektivt i ryggmärgen än i huvudet.” (Ehn & Löfgren, 
s. 137-138) 

Könskategorierna har betydelse för våra beteenden. Mikela Lundah påpekar 
att kön spelar en stor roll för oss då vi alla erfar kön på något sätt. En kategori är 
“tom på naturliga fakta men /…/ ändå så fruktansvärt fylld med innebörd.” 
(Lundahl, s. 107) 

Könsskillnaden bygger på ett isärhållande av kvinnor och män som 
genomsyrar hela samhället i exempelvis medier, politik, forskning, sexualitet, skola, 
vardag, fysiska ting, berättelser och ideologier.  

Problemet med könsskillnaden är att det leder till en förenklad syn på en 
komplex verklighet. Vi lurar oss att betrakta människor utifrån könskategorier. 
”För oss som är vana att kategorisera i termer av manligt och kvinnligt är det 
nästan omöjligt att tänka bort könen som biologisk och kulturell 
organisationsprincip.” (Ehn & Löfgren, s. 81) 

I exempelvis skolan betraktas flickor och pojkar som homogena grupper. 
Uppdelningen i lugna, präktiga flickor och bråkiga, aggressiva pojkar går inte att 
spåra i verkligheten, ändå dominerar den föreställningen. (Bjerrum Nielsen, NIKK 
magasin 2:2003, s. 9-13.) 

Genusforskaren Susanne V. Knudsen efterlyser ett queerperspektiv i 
forskningen om barn och ungdom i skolmiljö. Synen på barn i skolan är mycket 
könsförenklad. Forskningen fokuserar på kön – flickors och pojkars beteende anses 
skilja sig åt. (Knudsen, NIKK magasin 2:2003, s. 4-8.) 

Vi föreställer oss kön och tillsammans vidmakthåller vi föreställningarna om 
kvinnor och män. Personer som inte passar in i kategorierna blir betraktade som 
onormala, och människor som passar in kan vara rädda för att inte uppfylla 
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normerna. Detta gör att människor tvingas leva ett begränsande liv eller att kämpa 
för att leva som de vill.  

Heterosexualiteten har stor betydelse för könsskillnaden. Heterosexualiteten 
är norm i samhället (samhället är så att säga heteronormativt). Enligt den 
heteronormativa schablonföreställningen attraheras kvinnor av män och vice versa, 
och det naturliga sättet att leva antas vara heterosexuellt. (Rosenberg, s. 100) Därför 
gäller det enligt föreställningen att som man bete sig manligt – annars blir kvinnor 
inte attraherade. 
 

Föreställningarna kring manligheten måste dekonstrueras 
 
Mikela Lundahl menar att kvinnor aldrig kan gå ut och bara vara människor, 
eftersom de alltid är fångade i sina kroppar. De betraktas enligt Lundahl först som 
kvinnor och därefter som människor. Däremot menar hon att män aldrig behöver 
reflektera över sin sexualitet eller könstillhörighet. (Lundahl, s. 103) 

Det finns en föreställning om att den som identifieras med normen i en social 
miljö har privilegiet att slippa reflektera över sig själv och ifrågasätta vem man är. 
(Se exempelvis Marilyn Frye i Bränström Öhman, s. 161) Att påstå att 
heterosexuella män inte behöver reflektera över sig själva är att normalisera män 
som kategori. Vi glömmer att män och heterosexuella också kan vantrivas i 
normordningarna kring kön och sexualitet. Heterosexualitet och manlighet utgör 
relativt oproblematiserade normer i samhället, men om du som heterosexuell man 
är rädd för att inte uppfylla köns- och sexualitetsnormerna är du ändå föremål för 
ett förtryck. Heterosexuella män är fångade i sina kroppar och sin begränsade 
sexualitet, precis som kvinnor inte kan slänga av sin “kvinnlighet”. Jag menar att 
föreställningarna kring manlighet och heterosexualitet måste avnormaliseras och 
dekonstrueras för att mer komplexa förhållanden ska kunna uppmärksammas. 

Människor kan inte kategoriseras på ett enkeltydigt sätt. En person är 
samtidigt en massa olika saker. Vissa upplevelser är gemensamma för många män 
men skillnaderna är genomgripande. Jämför dig själv med dina närmaste vänner. 
Även om många perspektiv och intressen är gemensamma så finns skillnader. De 
kulturella och sociala sammanhang – som en individ ingår i – överlappar varandra. 
En människa rör sig i olika kontexter och influeras ständigt. 

Komplexitet är viktigt att uppmärksamma. Människors identitetsproduktion 
och vardagliga handlande är sällan enkeltydigt. Manlighet utgörs av en ständig 
process där man rör sig i olika sammanhang och byter position. Att se 
förhållningssätt som statiska är missvisande. Människan är inkonsekvent. En hel 
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dag fortlöper sällan i ett konsekvent mönster i form av tänkande och handlande. 
Visst finns det djupa strukturer, men de är strukturer av motsägelsefullhet. I vissa 
situationer kan en man utmana delar av normstrukturerna kring manlighet, 
sexualitet och patriarkalitet, för att i nästa situation upprätthålla andra element i 
dessa strukturer. En man beter sig exempelvis inte ständigt manligt. 

Sociologen Nils Hammarén har intervjuat killar i Göteborgs förorter. Enligt 
studien växlar killarna snabbt mellan olika sätt att vara. Från könskonservativa 
machokillar i vissa situationer till modernt jämställda män i andra situationer. ”Inför 
varandra kan de [killarna] låtsas vara hårda machokillar, men när de träffar tjejer är 
de snarast mjuka och jämställda.” (Hammarén i Svensson, DN 25.10.2005, s. 22) I 
Hammaréns studie beter sig killarna olika beroende på vilket sammanhang de 
befinner sig i. 

Marie Nordberg menar att Robert W Connells teori om hegemonisk maskulinitet 
uppmärksammar manlighet som något som produceras socialt i en process där män 
relaterar sig till dominerande manlighetsdiskurser. Teorin inrymmer möjligheten att 
män kan förhålla sig på olika sätt till den dominerande föreställningen av manlighet 
– de kan exempelvis ta avstånd eller bejaka den. Connell betraktar den 
hegemoniska manligheten som ett i samhället dominerande ideologiskt ideal, men 
som i realiteten förkroppsligas av få män. (Nordberg 2001, s. 125) 

Jag inspireras av Connell men intar ett något annorlunda perspektiv i 
jämförelse. I mitt perspektiv utgör hegemonisk maskulinitet den dominerande 
föreställningen om den ideala manligheten. Men jag menar också att 
manlighetsdiskursernas betydelser skiftar mellan olika kontexter – flera 
manlighetsideal kan konkurrera med varandra. Män relaterar sig inte heller bara till 
dominerande manlighetsideal i offentligheten, utan förhandlar även i vardagslivet – 
sinsemellan och med kvinnor – om hur man bör vara som man. I exempelvis olika 
kompiskretsar – och på jobbet, skolan eller hemmet kan referensramarna för 
normer och värderingar se olika ut. Vad som betraktas som kvinnligt och manligt 
eller okvinnligt och omanligt skiljer mellan olika kontexter. Männen och kvinnorna 
som har en hegemonisk ställning i sammanhanget har mest inflytande vid 
förhandlingen. 

Genom att fokusera på olikheter mellan män har mansforskningen utvecklat 
den endimensionella förståelsen av manlighet. Men vi måste ta detta tänkande 
längre och dekonstruera könsskillnaden. 

Relationen mellan kvinnor och män på kollektivnivå är en sak och de inbördes 
relationerna mellan människorna på individnivå är en annan. (Lorentzen, s. 15.) Då 
teorier konstrueras måste vi ge utrymme för människors olika erfarenheter, 
positioner och relationer – inte bara mellan könskategorierna utan även kvinnor 
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sinsemellan och män sinsemellan. Feministiska teorier om patriarkatet är 
exempelvis ofta könsskiljande utan att uppmärksamma detta. Detta har fört med 
sig en syn på alla kvinnor som lika maktlösa och förtryckta offer. (Young, s. 219) 
Många feministiska strömningar7 tenderar att betrakta kvinnor och män som stabila 
kategorier. Män har överordnat sig kvinnor genom historien, men är alla män 
skyldiga till detta? Ibland tvingas män in i en förmodad intressegemenskap med 
varandra – att alla män har allt att vinna om mäns överordning vidmakthålls. 

Jag betraktar samhället som patriarkalt. Kvinnor är strukturellt underordnade 
män. Men jag betraktar patriarkatet som något som kommer ur beteende – inte 
kön. Patriarkatet härrör ur manligt beteende som syftar till överordning. Detta 
beteende kallar Maria-Pia Boëthius och Maria Lindhgren för patriarkalitet.8 Jag ser 
patriarkalitet som ett systematiskt beteende för att upprätta eller vidmakthålla en 
överordnad position. Precis som män kan kvinnor upprätta en överordnad position 
(exempelvis gentemot en man). Men när jag använder begreppet patriarkalitet 
åsyftar jag mäns makttagande över kvinnor. Patriarkalitet ingår i den hegemoniska 
formen av manlighet. Genom historien har makttagande knutits till den 
dominerande formen av manlighet. Män ska inta maktpositioner, men inte kvinnor. 
Därför är patriarkatet något strukturellt, men det konstitueras inte av kön. 

Betydelsen av att tala kring orättvisor i kollektiva termer är stor. Det är 
paradoxalt – samtidigt som jag är emot könsskillnaden så är jag medveten om att vi 
måste kategorisera människor i kvinnor och män såsom samhället ser ut idag. 
Förtryck reduceras till individuella problem om vi endast ser människor som 
individer som inte är möjliga att definiera och dela upp i kollektiv. (Haug, s. 223) 
Exempelvis måste vi förneka kvinnors strukturella underordning om vi menar att vi 
inte kan dela upp människor i kvinnor och män. Att utgå från kvinnor och män 
som skilda kollektiv är en förutsättning när vi betraktar manligt våld riktat mot 
kvinnor, som exempelvis misshandel och våldtäkt. Att inte tala om kvinnor och 
män som strukturella kollektiv i samhället är att tappa feminismen på sin kraft, men 
vi måste samtidigt uppmärksamma att individuella kvinnor och män har olika 
funktion och position i normordningarna. Annars försvinner möjligheten till 
konstruktiv och genomgripande förändring.  

Ett sätt att uppmärksamma könskategoriernas betydelse samtidigt som man 
ifrågasätter könens naturlighet är att utgå från teorier om kön som stil och kön som 
kollektiva serier (se avsnitten Kön som stil och Kön som serie i Teori). 
                                            
7 Feminismen är inte entydig, utan en komplex rörelse med många strömningar. Tiina Rosenberg talar om 
feminismer, men menar att de flesta slår fast könsskillnaden: ”De flesta feminismer utgår från män och 
kvinnor som motsatta kategorier.” (Rosenberg i Jacobson, NIKK magasin 1:2003, s. 17) 
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Utgångspunkter – sammanfattning 
 
Jag menar att könsskillnaden – uppdelningen av människor i kvinnor och män – är 
onödig. Jag betraktar kroppsliga skillnader – såsom exempelvis olika 
fortplantningsorgan – som mänskliga variationer och inte som nödvändiga skäl till 
en uppdelning av människor i kvinnor och män. 

Jag är influerad av queerteorin där köns- och sexualitetskategorierna inte 
betraktas som stabila. (Se exempelvis genusvetaren Tiina Rosenberg i Jacobsson, 
NIKK magasin 1:2003, s. 16) Kön är inget naturligt och inneboende hos människor 
utan sociala, kulturella och psykologiska konstruktioner. Men könskategorierna har 
betydelse eftersom könsföreställningar kan sjunka in i medvetandet och bli 
oreflekterade aspekter i vårt beteende. Tillsammans vidmakthåller vi 
föreställningarna om kvinnor och män. Personer är rädda för att inte passa in i 
kategorierna eftersom de då blir betraktade som onormala. 

Könsskillnaden bygger på ett isärhållande av kvinnor och män. Problemet är 
att det leder till en förenklad syn på verkligheten – vi lurar oss att betrakta 
människor utifrån könskategorier. Homogena föreställningar av flickor som lugna 
och pojkar som bråkiga stämmer exempelvis inte. (Bjerrum Nielsen, s. 9-13) 

Heterosexualiteten har stor betydelse för könsskillnaden. Samhället är 
heteronormativt – det naturliga sättet att leva antas vara heterosexuellt, och enligt 
den heteronormativa schablonföreställningen attraheras kvinnor av män och vice 
versa. (Rosenberg, s. 100) Därför gäller det enligt föreställningen att som man bete 
sig manligt – annars blir kvinnor inte attraherade. 

Jag menar att manlighet och heterosexualitet måste avnormaliseras och 
dekonstrueras. Mäns identitetsproduktion och vardagliga handlande är inte 
enkeltydigt. Manlighet utgörs av en ständig process där man rör sig i olika 
sammanhang och byter position. En man beter sig inte ständigt manligt. 
Jag är kritisk mot uppdelningen av människor i kvinnor och män. Men att inte dela 
upp människor i kvinnor och män är att tappa feminismen på sin kraft. Vi tvingas 
förneka kvinnors strukturella underordning om vi inte delar upp människor i 
kvinnor och män. Samtidigt måste vi uppmärksamma att individuella kvinnor och 
män har olika positioner i normordningarna. 
  
 
                                                                                                                                        
8 Se Maria-Pia Boëthius och Marias Lindhgren, APM – Antipatriarkalt Manifest (Ordfront 2002) för en 
diskussion kring patriarkat och patriarkalitet. 
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Teori 

Kön som stil 
 
Kön är inget naturligt eller inneboende, utan något som vi konstruerar och 
producerar själva.  

Filosofen Sara Heinämaa ser kön och sexualitet som stil – som sätt att vara. 
En stil är ett sätt att handla som aldrig fulländas till en enhet utan något som 

ständigt måste reproduceras. Manlighet9 utgörs av manliga handlingar, attribut och 
kroppsformer som utgör ett nät av diskursiva symboler som passar in i 
föreställningarna kring manlighet. Det går inte att peka ut specifika handlingar eller 
attribut som måste förekomma i stilen manlighet, utan det är helheten av en mängd 
handlingar och attribut som är betydelsefullt vad gäller stil. Därför är kön inget 
inneboende eller stabilt.  
 

Till exempel är inte uttrycken för en personlig stil – hållningen, leendet, frisyren och 
kläderna – sammanhållna av någon gemensam orsak, fysisk eller mental. Inte heller 
materialiserar de en gemensam form. Istället är deras enhet som ett nät eller en vävnad av 
ofullständiga och varierande samband. På samma sätt kan inte kvinnokön [Heinämaa utgår 

från kvinnan i sitt resonemang], som varats stil, bestämmas av ett gemensamt ursprung 

eller form: man kan bara förstå det genom att studera dess konkreta manifestationer och 
relationer mellan dem. (Heinämaa, s. 42, 43) 

 

Vi kan inte förstå en person som en man genom att endast se till en isolerad 
handling eller ett isolerat attribut. En person blir inte betraktad som en “riktig” 
man bara för att personen exempelvis pratar med mörk röst. Det räcker inte heller 
att en person har en penis för att betraktas som en riktig man. Manlighet består i 
relationerna mellan diskursiva symboler. En stil är beroende av bekräftande 
anknytning. Beteende och kropp går inte skilja åt; ”manliga” handlingar såsom att 
prata med mörk röst, pissa stående, lyfta tungt och att ha sex med människor med 
vagina måste bekräftas av exempelvis breda axlar, muskulösa bröst och en penis. 
Samspelar manliga symboler i en persons uppenbarelse betraktas personen som 
man – exempelvis om personen har penis och handlar och ser ut som en riktig man 
i övrigt. Men på en gång en man handlar på ett diskursivt motsägande sätt kan 

                                            
9 Heinämaa uppehåller sig kring kvinnan och kvinnlighet i sina resonemang, men jag vill applicera 
perspektivet på män och manlighet och riktar därför in textens språk på det. 
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personens manlighet ifrågasättas av andra; till exempel om en man slutar att ha sex 
med människor med vagina och istället börjar ha sex med människor med penis.  

Man och manlighet kan inte lika gärna beteckna en “kvinnokropp” som en 
“manskropp”. Exempelvis är betydelsen av en penis sammanflätat med manlighet. 
Såsom Heinämaa påpekar betraktas personer som beter sig kvinnligt men har penis 
som abnormiteter. (Heinämaa, s. 34) Penis är en oerhört stark symbol för 
manlighet, och alla som har den kroppsliga utformningen förväntas bete sig som en 
man. Vissa kroppsformer har blivit så associerade med antingen kvinnlighet eller 
manlighet att det är svårt att tänka annorlunda kring dem. På grund av detta är 
kvinnlighet eller manlighet inte lätt att välja bort, trots att det rör sig om kulturella 
och sociala konstruktioner som reproduceras av egna handlingar.  

Enligt resonemanget kring kön som stil kan kön betraktas som något vi 
producerar genom att låta våra handlingar bekräfta ett förväntat sätt att vara sett till 
våra kroppars utseende. 
 

Kön som serie 
 
Kvinnlighet och manlighet kan betraktas som stil – som sätt att vara. Genom vårt 
sätt att vara kategoriserar vi oss själva som kvinnor och män – trots att kön inte är 
något naturligt eller inneboende. 

Filosofen Iris Marion Young använder begreppet serie för att förklara detta 
fenomen. Hon definierar en serie på följande sätt: 

 
En serie är ett kollektiv vars medlemmar passivt förenas av den relation deras handlingar 
upprättar med materiella föremål och praktisk-tröga historier. Den praktisk-tröga miljön, 
inom vilken och genom vars strukturer individer förverkligar sina mål, upplevs också som 
inskränkningar av handlingsutrymmet. För att sägas ingå som delar i samma serie är det inte 
nödvändigt att medlemmarna uppvisar några egenskaper som är gemensamma för alla, 
eftersom deras medlemskap inte bygger på något de är, utan på det faktum att de i sina 
olika existenser och handlingar är inriktade på samma objekt och samma praktisk-tröga 
strukturer. Att vara med i en serie definierar inte ens identitet. Varje medlem i en serie är 

isolerad, en Annan inför de Andra, och som seriemedlemmar är vi som Andra inför oss 
själva. Slutligen finns det inget seriebegrepp som sammanfattar och avgränsar de 
egenskaper som gäller för att vissa individer ska höra till en serie. Serien är en suddig, 
föränderlig enhet, ett amorft kollektiv. (Young, s. 237) 
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För att kunna använda begreppet serie som analytiskt verktyg krävs en förståelse av 
vad termen praktisk-trög innebär. Young menar att mänskligt handlande resulterar i 
praktisk-tröga objekt som ger sociala effekter. Praktisk-tröga objekt är praktiska då 
de möjliggör vissa handlingar, men de är också tröga i bemärkelsen att de utgör 
hinder för ett fritt handlande. (Young, s. 234)  

Ett tydligt exempel på en praktisk-trög handlingsmiljö är den byggda staden. 
Stadsmiljön är uppbyggd av mänskliga handlingar och är praktisk eftersom den 
utnyttjas av människor. Gatorna och byggnaderna möjliggör vissa handlingar men 
förhindrar andra. Vi kan gå över en flod på en bro och åka upp till tionde våningen 
i ett hus, men vi kan inte gå varsomhelst då biltrafik och huskvarter hindrar oss – 
stadsomgivningen är trög. 

Såsom jag tillämpar Youngs teori kan en praktisk-trög handlingsmiljö bestå av 
diskurser. Normdiskurser kring exempelvis hegemonisk manlighet, könsskillnad 
och patriarkalitet möjliggör och förhindrar vissa förhållningssätt och bildar därmed 
en praktisk-trög handlingsmiljö som ger upphov i könsstrukturer. 

Genom begreppet serie urskiljer Young kvinnor och män som sociala kollektiv 
utan att se könen som essentialistiska kategorier. I sina resonemang utgår hon från 
att det finns kvinnor och män på samhällsstrukturell nivå men menar att det inte 
finns några egenskaper, positioner eller relationer som varje kvinna eller varje man 
har gemensamt. (s. 217, 230) Young menar att kvinna och man10 betecknar relationer 
gentemot en historia av handlingar som ”stelnat till materia”. (s. 238) Manlighet 
konstitueras av en praktisk-trög handlingsmiljö, vilket jag ser som bestående av 
normer kring manlighet. Män är individer som positioneras som manliga i relation 
till diskurser kring kön.  

Kroppsliga utformningar som vagina samt kroppsliga processer som 
menstruation och graviditet är delar av den praktisk-tröga handlingsmiljön som 
positionerar människor som kvinnor. Penis är ett praktisk-trögt objekt som 
positionerar människor som män. Young menar också att materiella objekt som 
exempelvis kläder, kosmetika, verktyg och fordon ingår i den praktisk-tröga 
handlingsmiljö som positionerar oss som antingen kvinnor eller män. 
Könsskillnaden materialiseras i vår fysiska omgivning – och i heterosexualiteten. 
Young betraktar heterosexualiteten som en ideologi som definierar människor 
enligt heterosexuella antaganden och gör exempelvis vaginor, klitorisar och penisar 
till praktisk-tröga objekt – de blir hinder för människors handlande. (s. 239, 240) 
Har man en penis förväntas man bete sig manligt – man förväntas exempelvis 

                                            
10 Precis som Sara Heinämaa uppehåller sig Young kring kvinnan och kvinnlighet i sina resonemang, men 
jag vill applicera hennes resonemang även på män och manlighet och riktar därför in textens språk på det. 
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attraheras av människor med vagina. Att vara man betyder andra möjligheter, 
hinder och förväntningar än att vara kvinna. 
 

Kroppens fenomenologi 
 
Hur kan praktisk-tröga handlingsmiljöer (som även kan betecknas som diskursiva 
könsstrukturer) komma till uttryck i människors beteende? 

Iris Marion Young intar ett fenomenologiskt synsätt på beteende. Hon lyfter 
fram kvinnors och mäns – i hennes tycke typiskt särskiljande – sätt att förhålla sig 
till och röra sig i sin omgivning.11 Detta är uttryck för skiljande praktisk-tröga 
handlingsmiljöer som kvinnor och män har som utgångspunkt för sitt handlande. 
(s. 259) Young menar att kvinnors och mäns skiljande beteende beror på patriarkalt 
och sexistiskt förtryck av kvinnan. Hon ser kvinnor som fysiskt objektiverade och 
begränsade. I ett sexistiskt samhälle uppfattar kvinnor sin kropp som granskad av 
andra vilket ger en känsla av att vara ett objekt. Kvinnors Jag kan begränsas av 
andras blick – av känslan att vara iakttagen. 

En persons faktiska handlingsmöjligheter är enligt Young beroende på 
personens kroppsliga Jag kan. Om vi tror att vi kan genomföra det vi vill så rör vi 
oss självsäkert och framåtskridande i relation till målet med vår handling – vi 
uttrycker ett ”Jag kan”. Om vi inte tror att vi kan genomföra en handling så är vi 
osäkra och återhållsamma i våra försök – då uttrycker vi ett ”Jag kan inte”. Young 
menar att kvinnor är mindre öppna i sitt handlande än män. Då kvinnor handlar 
mot ett mål och uttrycker Jag kan, håller de i samma handling tillbaka sig själv i ett 
Jag kan inte hävdar Young. (s. 266, 267) Kvinnor litar inte på sig själva när det gäller 
att utföra fysiskt krävande handlingar. “Ofta utgår kvinnor från att de inte är 
kapabla att lyfta och bära tunga saker eller att knuffa, dra, pressa eller skruva med 
den kraft som krävs.” Kvinnan öppnar inte hela sin kropp i ett ”Jag kan” när hon 
interagerar med omvärlden, utan stannar kvar i ett slutet ”Jag kan inte”. Kvinnor 
oroar sig för vad andra tycker om deras kroppar, och att öppna sig i fri och 
utåtriktad rörelse innebär för en kvinna att hon blottar sig för den objektiverande 
blicken. Kvinnor blir därför återhållsamma och fysiskt begränsade. (s. 274, 275) 

Young nämner “tjejkast” som ett exempel på detta. Vid tjejkast för inte 
kvinnor armen fullt ut, vrider överkroppen, lutar sig bakåt, flyttar fötterna och 
häver kroppen framåt i kasten vilket män gör. Kvinnor koncentrerar sin kraft och 

                                            
11 I sitt resonemang fokuserar Young på kvinnor och män i västerländska kulturer. 
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rörelse till armen istället för att använda hela kroppen. Genom att inte använda sin 
fulla kraft producerar kvinnor en känsla av oförmåga. (s. 260, 261)  

Enligt Young tar kvinnor inte heller för sig av det fysiska rummet 
runtomkring dem. Kvinnor föreställer sig gränser som inte får överskridas. Young 
nämner bollsport som exempel. Otränade kvinnor är enligt Young mindre öppna 
än otränade män. Kvinnor rör sig inte mot bollen och möter den, utan väntar in 
den eller skyddar sig reflexmässigt. Kvinnor uppfattar sig själva som objekt istället 
för subjekt. Enligt Young upplever kvinnor sin kropp som en bräcklig börda istället 
för en tillgång. (s. 262, 263) En kvinnas egen kropp är ett praktisk-trögt objekt. 
 

Mäns rädsla att förlora sin manlighet 
 
Filosofen Judith Butler menar att kön12 är ett performance13. Kön består enligt 
Butler av handlingar, ord, gester som kräver ständig reproduktion – precis i enlighet 
med Sara Heinämaas resonemang kring kön som stil. Könen är enligt Butler 
performativa; det vill säga att de skapas genom våra handlingar. Kvinnan eller 
mannen gör inte kvinnliga respektive manliga handlingar, utan det är tvärt om de 
kvinnliga och manliga handlingarna som gör kvinnan och mannen. Kvinnligheten 
och manligheten måste hela tiden reproduceras genom ett kvinnligt respektive 
manligt performance. En fulländning kan aldrig uppnås, utan skapandet pågår 
ständigt. Män måste hela tiden bete sig manligt för att vara riktiga män. Men enligt 
Butler är kön något som aldrig går att utföra precis enligt förväntningarna. En man 
passar inte alltid in i föreställningarna kring manlighet. Vi är komplexa – vi får inte 
plats i kategorierna utan överskrider dem. Det går inte att förkroppsliga idealet – 
åtminstone inte ständigt. (Butler 2005, s. 109)  

Män passar inte in i de snäva normerna kring manlighet. Vi avviker alla från 
könsnormerna – åtminstone ibland. Detta skapar en rädsla hos män att inte 
definieras som riktiga män. Mansforskaren Claes Ekenstam refererar till Michel 
Kimmel som i en studie funnit att manlighet till stor del handlar om rädsla – 
framförallt för att misslyckas att vara en riktig man. 
 

Den starka betoningen på att manlighet är något som måste uppnås, något som skall 
presteras och ständigt redovisas, ofta i direkt konkurrens med rivaliserande manligheter, 

                                            
12 Butler använder begreppet genus i sitt resonemang, men jag väljer att genomgående använda begreppet 
kön. Genus brukar användas till att beteckna aspekter av kön som är socialt konstruerade, men eftersom 
jag menar att kön inte är biologiskt över huvud taget undviker jag att använda genus för det kan föranleda 
läsaren att tro att jag ser kön som i grunden biologisk. 
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verkar ha behäftat moderna manligheter med en inneboende ontologisk osäkerhet. Rädslan 
att falla, att tappa greppet och bli omanlig, är en ständigt hotande skugga för män både som 
individer och grupp. (Ekenstam, NIKK magasin 1:2005, s. 8)  

 
Manlighet är något som ständigt måste produceras, och därför kan en man aldrig 
vara säker på sin manlighet. Rädslan för att definieras som omanlig är något som 
män ofta mycket tidigt får börja hantera och den fungerar som en drivkraft för män 
att upprätthålla sin manlighet. (Ekenstam, s. 8) Därför är manlighet och omanlighet 
sammantvinnade fenomen. Reproduktionen av manlighet är beroende av 
omanlighet som kontrast. Manlighet definieras gentemot kvinnlighet – men också 
omanlighet. Omanlighet är något som riktiga män måste distansera sig ifrån. Faran 
för omanlighet finns inom mannen själv. Och faran blir större om man är 
ambivalent i sin förhandling med dominerande ideal. Ju viktigare det är att vara en 
riktig man i ett socialt och kulturellt sammanhang, desto större är rädslan att bli 
betraktad som fjollig eller vek.  

Manlighetsnormer påverkar män i sitt beteende – manlighet är behäftat med 
normer som måste uppfyllas. Mäns sätt att vara har enligt Jørgen Lorentzen 
karaktäriserats av rädslan att inte uppfylla manlighetsnormer. 
 

The life values of men have been characterised by a strict code as to what a man should be 
like, and by the thought that each breach of this code of behaviour is a risky manoeuvre 
which might lead the man into an existence in the marshy territory of unmanliness. Behind 
the persistent assertion of ”the real man”, there always lurks the tacitly acknowledged 
possibility of accusations of unmanliness: either by virtue of taking too much alcohol (or 
too little), having too much femininity, being too cowardly, or too fat, having too many 
feelings, or displaying other bodily or personal features that might marginalise men. 
(Lorentzen, NIKK magasin 3:2004, s. 15) 

 
Lorentzen räknar upp moment som jag menar kan ha praktisk-tröga effekter för 
män, såsom exempelvis alkoholkonsumtion, femininitet, feghet och fetma. 
Manlighetsnormer förändras över tid – vad som är betydelsefullt i synen på 
manlighet är till viss del annorlunda i olika historiska skeden. Historiskt sett har 
feghet och svaghet varit det centrala i skandinaviska föreställningar om 
omanlighet.14 Normer kring kön förändras emellertid långsamt och fortfarande är 

                                                                                                                                        
13 Performance = utförande 
14 David Tjeder behandlar detta i en studie om 1800-talets borgerliga manlighet i Sverige. Se Ekenstam, s. 
7. 



 17 

feghet och svaghet i högsta grad betydelsefulla i vår syn på vad som är manligt och 
omanligt.  
 

Teori – sammanfattning 
 
Filosofen Sara Heinämaa menar att kön och sexualitet kan betrtaktas som stil – som 
sätt att vara. Manlighet består i relationerna mellan diskursiva symboler. Manlighet 
utgörs av manliga handlingar, attribut och kroppsformer som utgör ett nät av 
symboler som passar in i föreställningarna kring manlighet. 

Enligt resonemanget kring kön som stil kan kön betraktas som något vi 
producerar genom att låta våra handlingar bekräfta ett förväntat sätt att vara sett till 
våra kroppars utseende. Genom vårt sätt att vara kategoriserar vi oss själva som 
kvinnor och män – trots att kön inte är något naturligt eller inneboende. 

Genom begreppet serie urskiljer Iris Marion Young kvinnor och män som 
sociala kollektiv utan att se kön som essentialistiska kategorier. (s. 217, 230) Det 
finns kvinnor och män på samhällsstrukturell nivå men individuellt behöver 
exempelvis två män inte ha något gemensamt.  

En serie är ett kollektiv vars medlemmar passivt förenas av den relation deras 
handlingar upprättar med praktisk-tröga objekt i en praktisk-trög handlingsmiljö. 
(Young, s. 237) Praktisk-tröga objekt och deras sociala effekter är praktiska då de 
möjliggör vissa handlingar, men de är också tröga i bemärkelsen att de utgör hinder 
för människors handlande. (Young, s. 234) Penis är ett praktiskt-trögt objekt som 
positionerar människor som män. Har man en penis förväntas man bete sig manligt 
– man förväntas exempelvis attraheras av människor med vagina. Såsom jag ser det 
kan en praktisk-trög handlingsmiljö också bestå av diskurser. Normdiskurser kring 
kön möjliggör och förhindrar vissa förhållningssätt och bildar därmed en praktisk-
trög handlingsmiljö. 

Iris Marion Young lyfter fram kvinnors och mäns – i hennes tycke typiskt 
särskiljande – sätt att förhålla sig till och röra sig i sin omgivning. Enligt Young är 
detta uttryck för skiljande praktisk-tröga handlingsmiljöer som kvinnor och män 
har som utgångspunkt för sitt handlande. (Young, s. 259) Young menar att 
kvinnors och mäns skiljande beteende beror på patriarkalt och sexistiskt förtryck av 
kvinnan. I ett sexistiskt samhälle uppfattar kvinnor sin kropp som granskad av 
andra vilket ger en känsla av att vara ett objekt. Kvinnors Jag kan begränsas av 
andras blick – av känslan att vara iakttagen. Kvinnor blir fysiskt objektiverade och 
begränsade. 
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Enligt filosofen Judith Butler skapar kvinnor och män sin kvinnlighet 
respektive manlighet genom att göra kvinnliga respektive manliga handlingar. Enligt 
Butler är kön något som aldrig går att utföra precis enligt förväntningarna. 
Manlighet kräver ständig reproduktion – en fulländning kan aldrig uppnås utan 
män måste hela tiden bete sig manligt för att vara riktiga män. Det går inte att 
förkroppsliga idealet – åtminstone inte ständigt. (Butler 2005, s. 109) Därför kan en 
man aldrig vara säker på sin manlighet. Alla män avviker från manlighetsnormerna 
ibland. Detta gör att män ständigt är rädda för att bli definierade som omanliga. 
(Ekenstam, s 8) 

 

Metod 

Minnesarbete 
 
Jag använder Hauggruppens15 metod minnesarbete för att studera hur 
manlighetsnormer påverkade mig under min grundskoletid. Minnesarbete innebär 
att man analyserar erfarenheter som man har lagrade som minnen. Minnesarbete 
handlar om att söka mångtydiga och motsägelsefulla betydelser i sitt sätt att vara för 
att därigenom dekonstruera föreställningar som man tidigare tagit för givet. Syftet 
är att undersöka processerna genom vilka vi formar oss själva som personligheter. 
(Haug, s. 40) 

Hauggruppen menar att minnesarbete är en metod att söka efter det 
oformulerade och det frånvarande i våra föreställningar om oss själva. (s. 65) 
Minnesarbete kan ses som en gränsöverskridande process där privata erfarenheter 
offentliggörs – det undanhållna släpps fram för analys. (s. 36, 39)  

Hauggruppen betraktar vardaglig erfarenhet som en viktig källa för 
vetenskapen. Det är svårt att förstå produktionen av samhällsstrukturer om vi 
begränsar oss till det allmänna och ignorerar det individuella och särskilda. Det är 
utifrån egna vardagsperspektiv som vi kan diskutera samhället utan att generalisera. 
Knut Kolnar är inne på samma linje och vill att vi utgår från mäns erfarenheter på 
individnivå för att bryta synen på män som endimensionella subjekt. Kolnar 
efterlyser en manlig fenomenologi och betraktar manlighetens gränser och 
utstötningsmekanismer som centrala utgångspunkter. (Knut Kolnar, NIKK magasin 
1:2005, s. 31-32) 

                                            
15 Hauggruppen var ett socialist-feministiskt nätverk där Frigga Haug var frontfigur – därför kallar jag 
nätverket för Hauggruppen. 
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Vid minnesarbete väljer man först ett ämnestema – vad vill man undersöka? 
Sedan skriver man ner konkreta erfarenheter som man minns kring detta tema och 
analyserar dem. I mitt minnesarbete har jag som sagt studerat hur 
manlighetsnormer påverkade mig i mitt sätt att vara och mitt sätt att se på mig själv 
under min grundskoletid – detta för att förstå hur jag konstruerade min manlighet 
vid den här tiden. Men kön är något som vi i mångt och mycket tar för givet, och 
för att kunna problematisera det måste vi komma bortom våra normaliserade 
föreställningar. Därför har jag utgått från socialkonstruktivistiska teorier kring kön 
när jag försökt minnas mina erfarenheter och när jag analyserat dem. Genom att 
utgå från teorier som problematiserar det normala kan man se annorlunda på sina 
erfarenheter jämfört med vad man annars skulle göra. 

Hauggruppen har utvecklat metoden för minnesarbete genom att arbeta 
kollektivt med sina minnen. De betonar kollektivets betydelse i minnesarbete. Om 
man arbetar i grupp kan man sinsemellan kontrollera minneshistoriernas rimlighet 
och representativitet.  

Jag gör ett individuellt minnesarbete – men det utesluter inte kollektivitet. När 
jag släpper mitt arbete fritt för andra att läsa i och med den här texten kan andra 
jämföra sina erfarenheter med mina och även göra egna arbeten. Generalisering är 
möjlig att göra om minneshistorierna relateras till andra studiers empiri och 
slutsatser. 

Sociologen Karin Widerberg menar att man kan använda sig av minnesarbete 
individuellt. Hon ser minnesarbete ”mer som infallsvinkel än som en strikt modell 
som måste efterföljas till punkt och pricka.” (s. 129) Möjligheten att variera 
metodens upplägg och innehåll är viktig. Människor befinner sig i olika situationer 
jämfört med varandra och det kan kräva olika sätt att arbeta. “What we need is 
imagination. We can, perhaps, say quite decisively that the very heterogeneity of 
everyday life demands similarly heterogeneous methods if it is to be understood.” 
(Haug, s. 70, 71) 
 

Metoddiskussion  

Hur har jag gått till väga? 
 
I mitt minnesarbete har jag som sagt undersökt hur manlighetsnormer påverkade 
mitt beteende och min självuppfattning under min grundskoletid – detta har varit 
mitt tema. Ett minnesfragment har lett till ett annat och nya minnen har 
uppkommit. Jag har avgränsat mig till minnen från min grundskoletid.  
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Jag har som tidigare nämnts utgått från socialkonstruktivistiska teorier kring 
kön när jag har försökt minnas mina erfarenheter. Teorierna handlar om kön som 
stil och kollektiv serie, samt kroppens fenomenologi och mäns rädsla för att förlora 
sin manlighet.16 

Teorierna har inspirerat mig och fått mig att tänka i vissa banor. Parallellt med 
läsningen av teorierna har jag antecknat minnesfragment som kommit upp, och 
som jag senare återvänt till för att fundera mer kring. Eftersom det är teorierna som 
får mig att öppna min blick för minnena är mina minnesberättelser och analysen av 
dem sammanvävda. Det är svårt att urskilja analysen från redogörelsen. Jag 
analyserar minnena samtidigt som jag formulerar dem. För att förklara händelserna 
och fenomenen som minnena beskriver använder jag mig av ytterligare teorier 
(utöver resonemangen i teoriavsnittet) som jag refererar till vid analysen.   

Hur ska man förhålla sig till mina minnen som läsare? 
Minnen representerar inte den faktiska verkligheten. Men med minnena kan 

man synliggöra erfarenheter menar Karin Widerberg. Även om det inte är 
verkligheten så analyserar man något som har betydelse för den egna uppfattningen 
av sig själv och sin sociala omgivning. 

Istället för att betraktas som fakta kan minnena användas som exempel att 
jämföra egna minnen med. De som läser mina minnen och min analys kan söka 
efter paralleller i sina egna erfarenheter. Syftet är att skapa reflektion och det gäller 
allt minnesarbete som jag ser det. ”Syftet med metoden har aldrig varit att finna ut 
hur det verkligen är eller var utan att få oss att se förhållanden på ett nytt sätt.” 
(Widerberg, s. 130) 
 

Teoretiska utgångspunkter styr minnesval och analys  
 
Jag har utgått från specifika teorier när jag har försökt minnas mina erfarenheter av 
manlighetsnormer.  

Hur har detta påverkat mitt minnesarbete?  
Jag associerar till minnena utifrån kunskap jag tillägnat efter att 

minneshändelserna ägt rum. Detta är en förutsättning för tolkningsarbetet. Utan 
dessa teoretiska kunskaper hade jag inte kommit att tänka på minnena och betrakta 
dem såsom jag nu gör. Teorierna behövs för att ge tillgång till ett språk kring mina 
erfarenheter. Utan teorierna hade jag inte kunnat begreppsliggöra mina minnen och 
betrakta dem på nya prövande sätt.  

                                            
16 Se Teori för en genomgång av teorierna. 
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De teoretiska utgångspunkterna är betydelsefulla eftersom de styr mina val av 
minnen. Teorierna präglar minnesberättelserna – man formulerar och betraktar sina 
minnen utifrån de idéer som man anser vara viktiga ur analyssynpunkt. (Widerberg, 
s. 131) Olika teoretiska perspektiv ger upphov till olika kunskaper. Ett teoretiskt 
resonemang fungerar som ett slutet rum som stänger in tänkandet, men också som 
en nyckel som öppnar nya dörrar – varje perspektiv öppnar samtidigt som det 
utestänger tolkningar. 

Hauggruppen varnar för att man lätt börjar söka efter minnen som bekräftar 
teorierna. Att visa giltigheten hos förformulerade teorier blir då fokus i arbetet. 
Hauggruppen vill undvika förformulerad kunskap eftersom perceptionen då går 
vägar som är koloniserade. (s. 50, 54) 

Utgå från empiri? Eller utgå från teori? För mig sker bearbetningen av empiri 
och teori parallellt. Genom mitt minnesarbete prövar jag teorierna. Widerberg 
uttrycker samma erfarenhet och menar att minnesarbetet blir en slags cirkelprocess 
då ”teorin styr empirin som sen bekräftar teorin”. Widerberg ser detta som 
produktivt. Teorin och empirin berikar varandra. Teorierna kan fungera som 
vägvisare, medan minnena upptäcker och rekonstruerar själva vägen. (s. 136) 

Karin Widerberg menar att minnena ska skrivas konkret – så långt som 
möjligt ska värderingar, känslor, klichéer och analys undvikas. (Widerberg, s. 126) 
Detta håller jag inte med om. Beskrivningar om hur jag påverkades känslomässigt 
vid en händelse som jag minns så är betydelsefull information. Visst måste klichéer 
undvikas, men det är där teoretiska utgångspunkter är viktiga – perspektiv som skär 
igenom allmänna föreställningar. 

Paralleller som görs i minnesarbete kan kännas långsökta. Vad är inte relevant 
att minnas och berätta? Billy Ehn och Orvar Löfgren menar att till synes alldagliga 
och banala händelser kan ge mycket information om livet för människor i olika 
situationer. (s. 8) Det handlar om livet vi lever här och nu – eller som regissören 
och poeten Lukas Moodysson uttryckt sig: ”Det banala är det basala.”  (Moodysson 
2001)  
 

Viljan att leva i sammanhang och historier 
 
Minnesarbete kan betraktas som en form av självbiografi. Och självbiografin är 
behäftad med en rad problem.  

Att minnas är att producera en levnadsberättelse, och det är något vi utvecklar 
vårt kunnande i. Alla förväntas ha en historia. Huvudpersonen K i författaren J. M. 
Coetzees roman Life & Times of Michael K berättar att alla han träffar förväntar sig 
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att få höra hans historia; ”And if I had learned storytelling at Huis Norenius 
[barnhemmet K växte upp på] instead of potato-peeling and sums, if they had make 
me practise the story of my life every day, standing over me with a care till I could 
perform without stumbling, I might have known how to please them.” (Coetzee, s. 
181) 

Billy Ehn och Orvar Löfgren menar att fenomenet att berätta sitt liv är ett 
kulturellt medium genom vilket man organiserar sitt livslopp. Vi lär oss berätta vår 
historia i kausala samband – där det ena orsakar det andra. Vissa scenarion lyfts 
fram som betydelsefulla och berättelsen ges en målriktning – en början och ett slut 
samt nyckelhändelser som “fört” oss dit vi är idag. Brytpunkter betonas för att 
skapa ett “före” och ett “efter” i olika skeden av livet för att markera utveckling. 
Succesiva och mindre dramatiska förändringar – eller kontinuitet – tillskrivs ingen 
stor betydelse. (s. 110-113) 

Det nuvarande påverkar förståelsen av minnen. Karin Widerberg refererar till 
Mark Freeman som studerat självbiografier. Minnet har funktionen av att ge 
mening åt det som hänt. Det handlar om att ge form åt erfarenheter – både gångna 
och kommande. Handlingen för den historia vi lever förstår vi först i ljuset av 
tillbakablicken. Minnet är en tolkningsprocess där en relation skapas mellan 
förgången och nuvarande tid i ens liv. (Widerberg, s. 130)  

I mitt minnesarbete har jag valt ut enskilda minnen för att undvika att skriva 
en berättelse om mig och min utveckling. Genom att fokusera på ett minne i taget 
utan att länka ihop det med andra minnen är det lättare att undvika anpassning till 
nuvarande självuppfattning menar Hauggruppen. (Haug, s. 47) I min 
minnesredogörelse i Empiri finns ingen medveten logik bakom ordningen i vilken 
minnena presenteras. Men när enskilda minnen placeras bredvid varandra tänker vi 
ändå i termer av helhet och försöker tyda en enhet. Givetvis skriver jag en historia i 
alla fall – jag väljer och väljer bort.  

Vi vill leva i ett sammanhang. Om vi inte relaterar oss själva till världen genom 
historier utvecklar vi ingen mening med livet menar William Kitteredge. Han menar 
att alla människor lever i historier. “We do things because of what is called 
character, and our character is formed by the stories we learn to live in. Late in the 
night we listen to our own breathing in the dark, and rework our stories.” 
(Kitteredge, s. 42) Enligt Kitteredge söker människor överenstämmelser mellan sina 
erfarenheter och sin världsbild. Vi finner och formar historier som fungerar som 
kartor där våra mål i livet definieras. Alla försöker definiera och hitta ”det rätta” 
livet.  

Huvudpersonen K i Life & Times of Michael K anstränger sig för att få ihop sin 
självbild och sin historia. “Always, when he tried to explain himself to himself, 
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there remained a gap, a hole, a darkness before which his understanding baulked, 
into which it was useless to pour words. The words were eaten up, the gap 
remained. His was always a story with a hole in it: a wrong story, always wrong.” 
(Coetzee 1998)  

Viljan att ingå i sammanhang gör att vi strävar efter enhetlighet i det spontana 
berättandet om oss själva. Komplexitet koncentreras till enhet. Jag utgår från att 
personer är mer eller mindre inkonsekventa i sitt beteende, och då måste frånvaron 
av motsägelser i våra tolkningar av oss själva bero på att vi förtränger vissa 
aspekter. Människor är benägna att omtolka sina erfarenheter så att de passar 
rådande självbild. (Haug, s. 40) Hauggruppen vill därför att vi söker efter 
motsägelser hos oss själva. De är kritiska mot harmoniska historiestrukturer – där 
allt passar in. ”Like wishful thinking, the need for harmony ornaments ugly 
inconsistencies, plasters over the cracks.” (Haug, s. 69) Att beskriva sitt liv som en 
gradvis framåtskridande utveckling är ett sätt att strukturera kaoset av minnen, men 
det innebär också ett enhetliggörande som döljer motsägelser. Vi utvecklas inte, 
utan invecklas snarare. Genom att spinna vidare på spår av motsägelser kan vi 
upptäcka komplexiteter som vi annars inte skulle uppmärksamma. (Haug, s. 68) I 
mina minnen har jag sökt efter motsägelser i mitt sätt att vara – detta för att 
undvika ett harmoniskt historieskrivande om mig själv.  

Enligt Karin Widerberg är det centrala i självbiografin jagets utveckling till vad 
det är för närvarande, medan detta inte alls är kärnpunkten i minnesarbetet. ”Det är 
en metod som tvärtom kan användas för att bryta upp föreställningen om jaget 
som en enhet och föreställningen om dess utveckling /…/. Det är med andra ord 
en genre som inte syftar till kunskap om jaget eller individen som enhet eller helhet. 
Syftet är i stället att via analys av ett konkret minne synliggöra hur en erfarenhet blir 
till.” (Widerberg, s. 135) 
 

Risk för mytbildning och självterapi 
 
Minnesberättelser kan få karaktären av mytbildning. Med livsberättelser kan vi 
bygga upp myter kring oss själva – inför oss själva och andra. Journalisterna och 
underhållarna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson har skrivit om detta: “Det 
finns ett fenomen som vi inte riktigt vet vad det heter, men vi kan döpa det till 
retrospektiv livsglorifiering. I korta drag handlar det om att människor gärna ser 
tillbaka på sitt liv genom ett upphottande filter, så att det i efterhand ter sig tuffare 
än det egentligen varit.” (Hammar & Wikingsson, s. 245) Som exempel på detta 
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hänvisar Hammar och Wikingsson till att mångdubbelt fler människor säger sig ha 
varit på Woodstockfestivalen 1969 än vad som faktiskt var fallet.  

Minnesarbetet är ett slags identitetsprojekt. Det är en form av offentlig 
berättelse om mig själv. Jag öppnar mig själv inför andras blick. I minnesarbetet 
uppstår ett kaotiskt möte mellan föreställningar av hur jag är, tror mig vara och vill 
bli uppfattad som. 

Minnesarbete är att söka konflikt med sig själv och sina föreställningar. Du vill 
undvika vissa saker hos dig själv, och till sist vill du bara peka finger åt dig själv. 
Minnesarbete hotar den egna personens stabilitet. ”Det kommer fort upp känsliga 
och oväntade ting. Man känner sig naken och avslöjad. Samtidigt är just detta en av 
förutsättningarna för att metoden ska fungera. Man måste våga vara ärlig och ta i 
sin egen sörja och lägga korten på bordet.” (Widerberg s. 128) 

I mitt minnesarbete har jag som tidigare nämnts begränsat mig till minnen 
från min grundskoletid. Mestadels för att den perioden ligger så pass långt tillbaka i 
tiden att jag kan distansera mig från minnena – och inte ta dem så allvarligt. Att ta 
upp minnen från den tiden hotar inte mig själv på ett genomgripande sätt, även om 
det ändå har känts plågsamt. Jag vill vara tuff. Därför har mitt minnesarbete 
inneburit problem. Detta eftersom jag erkänner icke-tuffa saker om mig själv – som 
exempelvis olika rädslor. Samtidigt som jag vill dekonstruera föreställningar kring 
manlighet så är jag djupt påverkad av dem – exempelvis genom att jag vill bli 
betraktad som tuff. 

Jag förhåller mig annorlunda till mina minnen beroende på vilken historia om 
mig själv som jag vill skriva. Vissa teman och minnen har jag undvikit för att jag 
inte känner mig trygg nog att vara ärlig rörande dem. Utsattheten för andras blick 
kan skapa olustkänslor. Minnen kan vara obekväma om de inte passar in i den bild 
av sig själv som man vill hålla upp idag.  

Hur ska man hantera detta? Att arbeta kollektivt i en trygg grupp med känsliga 
teman kan vara en fördel jämfört med individuellt minnesarbete. Man står inte helt 
blottad utan kan i skydd av de andra avslöja sig och tillsammans med gruppen ta 
emot eventuella reaktioner från andra.  

Genom minnesarbete kan vi lära känna oss själva och varandra bättre. Vi kan 
identifiera positiva och negativa mönster, och omforma vår självbild. (Haug, s. 48) 
Men man måste man vara på sin vakt så att minnesarbetet inte får karaktären av 
självterapi. Det blir lätt ett historieskrivande med ursäktande syfte.  

Man ska försöka tänka bort att det handlar om en själv – och låta minnena 
vara exempel på erfarenheter som andra kan relatera till. 

Widerberg resonerar kring detta: 
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Den bild mina minneshistorier ger är /…/ troligen fångad utifrån den klass, ras och 
sexuella position jag konfronteras med och intar. Kvinnor som förhåller sig till likartade 
positioner kan förväntas dela denna typ av minnen även om de givetvis har olika konkret 

innehåll på grund av den komplicerade erfarenhetsmassa som varje person utgör. Delar och 
mönster kan sålunda vara lika sanna för andra kvinnor som för mig. Och de är lika lite en 
bild av dem som av mig. Minneshistorierna utgör nämligen långt ifrån den enda eller sanna 
bilden av mig. Jag är naturligtvis mycket mer och mycket annat. Hade andra teman stått i 
fokus hade bilden av mig blivit en annan. (Widerberg, s. 138) 

 
Minneshistorierna ska inte betraktas som historier ur ens eget liv, utan bara 
exempel på erfarenheter som är potentiella för andra att känna igen sig i. Beroende 
på vilka teman man belyser och vilka utgångspunkter man har så blir bilden en 
annan. 
 

Metod – sammanfattning 
 
Jag använder Hauggruppens metod minnesarbete för att studera hur 
manlighetsnormer påverkade mig i mitt sätt att vara och mitt sätt att se på mig själv 
under min grundskoletid – detta för att förstå hur jag konstruerade min manlighet 
vid den här tiden. 

Minnesarbete handlar om att analysera erfarenheter som man har lagrade som 
minnen. Syftet är att undersöka processerna genom vilka vi formar oss själva som 
personligheter. (Haug, s. 40)  

Minnesarbete innebär att söka mångtydiga och motsägelsefulla betydelser i sitt 
sätt att vara för att därigenom upptäcka komplexiteter som vi annars inte skulle 
uppmärksamma. (Haug, s. 68) Genom detta kan man dekonstruera föreställningar 
av sig själv som man tidigare tagit för givna. I mina minnen har jag därför sökt efter 
motsägelser i mitt sätt att vara. Jag har utgått från socialkonstruktivistiska teorier 
kring kön när jag försökt minnas mina erfarenheter. Genom att utgå från teorier 
som problematiserar det vi ser som normalt kan man se annorlunda på sina 
erfarenheter jämfört med vad man annars skulle göra. 

Parallellt med läsningen av teorierna har jag antecknat minnesfragment som 
kommit upp, och som jag senare återvänt till för att fundera mer kring. För att 
förklara händelserna och fenomenen som minnena beskriver har jag använt mig av 
ytterligare teorier som jag refererar till vid analysen. 

Minnesarbete är en typ av självbiografiskt skrivande och denna form är 
behäftad med en rad problem. I självbiografin skildrar vi gärna våra erfarenheter i 
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kausala samband – det ena ger det andra. Vi vill ingå i ett sammanhang och ser 
gärna vårt liv som en historia och strävar efter enhetlighet när vi berättar om oss 
själva. På grund av detta blundar vi för motsägelser i vårt sätt att vara och 
glorifierar våra liv. Därför undviker jag att göra en utvecklingshistoria av mina 
minnen med en början och ett slut. 

Det finns också en risk att minnesarbetet får karaktären av självterapi. Det är 
rationellt att inför sig själv inte erkänna negativa element i sitt sätt att vara. Det kan 
lätt bli ett historieskrivande med ursäktande syfte. Man får försöka distansera sig 
och inte betrakta erfarenhetshistorierna som sig själv utan exempel för andra att 
relatera sig till.   

Minnen representerar inte den faktiska verkligheten, men de har betydelse för 
den egna föreställningen av sig själv och sin sociala omgivning. Istället för att 
betraktas som fakta kan minnena användas som exempel att jämföra egna minnen 
med. Genom minnesarbete kan vi lära känna oss själva och varandra bättre. Vi kan 
identifiera positiva och negativa mönster, och omforma vår självbild. (Haug, s. 48) 
Syftet är att skapa reflektion: ”Syftet med metoden har aldrig varit att finna ut hur 
det verkligen är eller var utan att få oss att se förhållanden på ett nytt sätt.”  
(Widerberg, s. 130) 
 

Empiri 

Motorer och maskiner  
 
Mitt individuella minnesarbete handlar om min situation och mina specifika 
upplevelser – på det sättet är den en mycket kontextberoende metod.  

I vilken kontext utspelar sig mina minnesberättelser? Hur var jag situerad?17  
Jag har valt att analysera minnen från min grundskoletid, och jag är uppvuxen 

under årtiondena 1980- och 90 i en tornedalsby med få invånare. Byn är liten och 
alla ungdomar i samma ålder umgås med varandra, vilket gör kulturen relativt 
homogen. Byn ligger långt från större samhällen och städer vilket gjorde att 
influenserna som andra människor bär med sig var få. Under min uppväxt var 
också medieutbudet inte alls lika brett som idag, Internet hade exempelvis inte 
slagit igenom på bred front, och detta gjorde att kulturella influenser var mindre 
lättillgängliga jämfört med idag. Det fanns inte heller någon stor och påtaglig 

                                            
17 Jag kan aldrig ge en komplett bild så jag väljer att kortfattat beskriva en del aspekter under 
högstadietiden. Jag kan inte sortera alla de olika sammanhang jag befann mig när minneshändelserna ägde 
rum. 
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feministisk diskussion kring exempelvis jämställdhet eller könsnormer vilket vi haft 
i Sverige de senaste åren. Det dominerande intresset bland pojkar i min åldersgrupp 
var motorer och maskiner – från mopeder, snöskotrar och motorcyklar till bilar 
och raggarkultur. Traditionellt sett intellektuella intressen var lågt värderade.  

Ur ett historiskt perspektiv beskriver Mikael Niemi i Populärmusik från Vittula 
(Hänvisad i Lorentzen, s. 15.) hur det är att vara man i Tornedalen. Det finns ett 
tornedalsfinskt begrepp som betecknar mäns fjollighet: knapsu. I äldre dagar var 
manligheten klart definierad i aktiviter som att fälla träd, flotta timmer, jaga älg och 
slåss på dansbanorna, men i och med det moderna samhällets teknik- och 
livsstilsutveckling blev det mer komplicerat att vara man. Vad var egentligen 
manligt? Mekaniska motorer förblev klart manligt, så kanske har motorer blivit 
något som männen klamrat sig fast vid. 

Heli Vaaranen har studerat raggarkultur bland unga i området kring 
Helsingfors i Finland. (Vaaranen, 2005, s. 12-15.) I Vaaranens beskrivningar finner 
jag paralleller till den dominerande kulturen – som hade starka kopplingar till 
raggarkultur – bland pojkarna på min skola när jag gick på högstadiet.  

Alkohol hade en central funktion – det var viktigt att inte vara den som 
spottar i glaset eller bangar en fest, utan hellre den som dricker ofta och mycket.  

Maskinen var i fokus – man skulle kunna kontrollera motorer och hästkrafter. 
Utmanande och våldsam körning var eftersträvansvärt. Det var betydelsefullt att ha 
rykte om sig att vara bad boy. Att bryta mot lagen genom att köra i fyllan och för 
fort var en social och kulturell akt i min by. I sin studie av raggarkultur har 
Vaaranen funnit att våghalsigheten i trafiken kan ses som en kamp om manlig 
status.  

”A car makes a ’real’ man, but to maintain that image, a real man needs the 
respect of other men. /…/even these real men have to fight for their social order 
on the masculine ladder. Who is the king of the streets? Which one is the craziest, 
the boldest and the most bad?” (Vaaranen, s. 14-15.) 

Jag deltog inte i denna hierarkiska kamp. Min familj, till skillnad från de allra 
flesta, hade ingen snöskoter och mina föräldrar köpte aldrig någon moped till mig 
fast jag tjatade. Därför kom jag aldrig riktigt in i motorkulturen, vilket gjorde min 
manliga ställning osäker.  

Motorer och maskiner var tydliga attribut i stilen man. Killarna med moped 
var mobila på ett helt annat sätt än jag som bara hade en cykel – jag kände mig 
utanför. Jag fick tolka efter en kompis – sitta på cykeln, hålla om axeln på kompisen 
och rulla med. Jag kunde följa med, men jag var avhängig andra. Jag kunde inte 
delta på samma villkor; inte åka runt och sladda eller köra i diket på fyllan.  
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Att sitta bakom en kompis på moped eller skoter när denne körde, gjorde mig 
delaktig i kulturen på ett tuffare sätt. Jag undvek cykeln som var en icke-tuffhets-
symbol. 

Mopeden var ett praktiskt-trögt objekt i handlingsmiljön. Killar förväntades 
ha och kunna hantera en moped. Att inte ha tillgång till en gjorde att jag kände mig 
utanför, men när jag satt bakom min kompis kände jag mig tuffare (och samtidigt 
mer manlig som jag tolkar det nu) eftersom jag kunde anknyta till motorkulturen.   

På högstadiet hade killarna i hegemonisk ställning en stil med attiraljer och 
symboler som cigarett i mungipan, snusprilla under läppen, tight skinnjacka, t-shirt, 
svarta raka jeans, håret i sidbena och backslick på sidorna. Denna stil som 
ackompanjerade deras motorintresse var sammankopplat med tuffhet och ingick i 
den dominerande stilen som man. 

Enligt Marie Nordberg är frisyren och klädseln viktiga för att upplevelsen av 
att vara en viss sorts man ska produceras. Genom frisyren och kläderna 
kategoriseras och hierarkiseras manligheter. (Nordberg, NIKK magasin 1:2005, s. 
18.) 

Musiken som åtföljde killarna i hegemonisk ställning var bland annat Eddie 
Meduza, Elvis, femtiotalsrock och eurotechno – som E-type, Pandora och 
Drängarna. 

Jag och en kompis gick klädda i skatekläder och lyssnade på aggressiv och 
hård hardcore/metal. Aggressiv och hård – attribut som låter som traditionellt 
tuffhets- och manlighetsförknippat. Men i motorkillarnas öron var detta bara 
nonsens. Deras kultur var den dominerande och de hade större makt att definiera 
vad som var tufft.  

Samma sak gällde tecknade serier på mellanstadiet. Att jag läste traditionellt 
manliga serier som inte vände sig till barn (med manliga hjältar, mycket våld och 
sex) tog andra ingen hänsyn till vad gäller produktionen av manlighet. Det hade 
bara betydelse mellan mig och en av mina kompisar. Kanske på grund av att sådana 
serier ansågs som “nördigt”. De här serierna krävde mer av läsaren än vad Kalle 
Anka gjorde. Det var täta, svartvita bilder och serierna innehöll mycket text att läsa. 
Det handlade om komplexa historier med avancerat språk. De hade nästan samma 
stämpel som böcker; för intellektuellt med andra ord för att ingå i den ideala 
manligheten i min by. 

Att olika sorters musik och tecknade serier blev laddade med olika betydelser 
är exempel på hur olika aspekter av populärkultur vävs in i våra föreställningar av 
manlighet. 
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Musik, kön och hierarki 
 
Ett tydligt exempel på hur musik kopplas ihop med våra föreställningar av kön 
hämtar jag från mellanstadiet. Under en period utkämpades en strid på skolan – där 
alla killar medverkade. Jag tänker alltid på denna kamp i termer av krig mellan två 
läger. Det fanns två grupper. Den ena grupperingen var Metallica-anhängare och 
den andra AC/DC-anhängare. Det var en ideologisk kamp – en tvist om vilket av 
dessa hårdrocksband som spelade bäst musik och var tuffast. Musiken kopplades 
ihop med kön och prestige. Det började med muntlig argumentation som övergick 
i fysisk kamp.  

Vad som var bra och dåligt i musiken diskuterades inte. Det var svart eller vitt. 
Antingen gillade du ett band eller inte, och gillade du ett band så ogillade du alla 
andra. Det gick bara att tycka om ett band åt gången – och identifikationen var 
hård. Antingen älskade du AC/DC och förkastade Metallica eller tvärt om. 
På rasterna sprang killarna ut och slogs och brottades. Metallica mot AC/DC – i en 
“herren på täppan”-lek på den högsta snöhögen på skolgården. Det gällde att 
knuffa ner motståndarna. 

Vilket band var tuffast? Och vilka av oss var bäst på att slåss? Vilka var mest 
manliga?  

Den här kampen betraktar jag som ett exempel på hegemonigörande mellan 
pojkar. Vilka var starkast? Det var också en förhandling om vad som var manligt 
och vad som ingick i den ideala manligheten – vilken musikgenre och vilket band 
var tuffast?  

Våld i alla former måste analyseras om vi ska kunna förstå strukturerna som 
genererar det, menar Kerstin Andersson. Om vi bara fokuserar på mäns våld mot 
kvinnor kommer vi inte kunna bena ut manlighetens problematik. (Andersson, 
Genus 2:2005, s. 29.)  

Slagsmålen mellan Metallica- och AC/DC-anhängare på min skola var 
manlighetsproducerande och performativa handlingar – genom att slåss visade man 
mod och manligheten manifesterades i samma ögonblick som man deltog.  

Jag var för feg för att slåss. Jag förklarade att jag tyckte att ett annat band, 
Megadeth, var bäst. Därför slapp jag ta ställning i hårdrockskriget. Megadeth var mitt 
riktiga favoritband, men det handlade ändå om feg neutralitetstaktik. Jag kunde 
hänvisa till att jag gillade Megadeth utan att behöva erkänna att jag var för feg för 
att slåss. Megadeth var hårdrock och därmed inte fjolligt.  

Manlighet måste ständigt produceras. Rivalisering män emellan och kampen 
mot omanlighet är enligt Knut Kolnar centralt i produktionen av manlighet. I 
striden mellan Metallica- och AC/DC-anhängare var jag för feg för att slåss, min 
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ställning som man osäkrades därmed. Att vara feg var fjolligt och därför använde 
jag neutraliteten som ett knep att undkomma ifrågasättande av min manlighet. 

Vappu Sunnari, Tuija Huuki, Sara Manninen och Anu Tallavaara har gjort 
observations- och intervjustudier av några finska skolor (Sunnari, Huuki, 
Manninen, Tallavaara, NIKK magasin 2:2003, s. 17-20.) och de berättar om dagliga 
praktiker – låtsasslagsmål (som liknar dem på min skola) – som pojkarna själva 
kallade för smack down. Smack down var en hegemoniserande tävling, pojkarna 
mätte krafterna med varandra och de flesta deltog. Tävlingen handlade om att 
demonstrera den egna manligheten och att förstärka sin ställning i hierarkin. 
”Luften går alltid ur mig, då Otto gör en ryggkrökning, tar ett sidokast eller…luften 
går ur mig, men jag börjar alltid skratta. /…/ Men inte tar vi med sådana som alltid 
börjar gråta liksom någon Eero.” (Janne, informant, s. 18.) 

På min skola hade musiken en hierarkiserande och könsskiljande funktion, 
och olika band förknippades med specifika betydelser. Alla lyssnade på hårdrock. 
Pop var fjantigt och tjejigt. Hårdrock var tufft. Men bandet Guns’n’roses sågs som 
hopplöst tjejigt. Tjejerna lyssnade på dem och det var bannlyst bland killarna. Att 
bandet gjorde ballader var inte tufft. Att Metallica gjorde Nothing else matters på sitt 
svarta album noterade ingen (med undantag från någon nitisk AC/DC-anhängare 
möjligtvis). Trots att Guns’n’roses var hårdrock och hade kranium samt pistoler 
som symboler utgjorde de inget alternativ för killarna på vår skola. Men det värsta 
som du kunde tycka om var NKOTB – New Kids on the Block. De var killar som 
sjöng som tjejer – alltså bögar. En mobbad tjej i klassen under vår klädde sig i 
NKOTB-tröja och hävdade att de var bäst. NKOTB förknippades med henne – 
alltså något abnormt. 
 

Rädslan för att vara som en tjej 
 
På högstadiet var jag rädd för att uppfattas som plugghäst. Det var jobbigt för det 
gick bra i skolan. Jag pluggade samtidigt som jag hade det lätt för mig. När vi fick 
provresultaten var det alltid en pina när andra frågade om mina poäng, för höga 
poäng stod inte högt i kurs i de andras ögon. En tjej var särskilt fördömande, trots 
att hon själv också var i klassens toppskikt. 

Att vara framgångsrik i skolan var inget ideal – och framförallt ingick det inte i 
den hegemoniska manligheten.  

Att plugga var inte tufft. De som hade en överordnad ställning på skolan 
bestämde det. Värst var det att framstå som bra i skolan på grund av att man 
pluggade mycket. Hade man bra på proven utan att plugga, var man smart – inte 
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plugghäst, men misstanken låg alltid nära till hands. Ibland undvek jag att svara på 
lärarnas frågor för att inte framstå som en plugghäst. 

Att inte bry sig om skolan är enligt Kjersti Ericsson ett uppror för pojkar och 
ett sätt att skapa manlighet. Genom det kan en pojke säkra sig en plats ”som en av 
pojkarna” i klassen. (Ericsson, NIKK magasin 2:2003, s. 13-16.) Jag brydde mig om 
skolan och blev därmed mindre man.  

En lunchrast kom snacket in på mig som person, och en kille 
uppmärksammade att en av tjejerna i min klass sagt att jag var en tjej. Jag blev 
bestört, men protesterade inte. Tjejen var närvarande och förklarade att hon inte 
sagt att jag var en tjej, utan att jag pluggade som en tjej. 

Att plugga och lyckas bra på proven var tjejigt. Det var en symbol för 
omanlighet – det ingick inte i stilen man. Uppfattningen att jag var som en tjej 
gjorde mig osäker. Det värsta var att just en tjej sa det, för tyckte tjejer att jag var 
tjejig så skulle jag ju inte kunna få en tjej – så minns jag att jag tänkte. Detta ser jag 
som ett uttryck för ett heteronormativt tänkande – att kvinnor attraheras av manliga 
män och inte av omanliga dito. (Se Rosenberg, s. 100)  
 

Symbolisering av sexualitet och rädslan för att vara som en bög  
 
Jag har alltid mer eller mindre identifierat mig som man och heterosexuell, och 
aldrig som homosexuell. Trots detta var jag rädd för att uppfattas som bög i skolan. 
Jag var rädd för att bli bög – att plötsligt upptäcka att jag var det. Jag läste 
Kamratpostens insändarsidor om kroppen och blev orolig av andras historier om 
hur de fick kämpa med sin sexualitet.  

Heterosexualiteten var del i en praktisk-trög handlingsmiljö. 
Heterosexualiteten var något jag ständigt förhöll mig till – den möjliggjorde vissa 
handlingar men förbjöd andra (homosexuella) handlingar. Jag var beredd att 
undertrycka varje homosexuell (eller snarare icke-heterosexuell) känsla eller 
beteende. Jag satte band på mig och omintetgjorde möjligheten till sådana känslor 
och beteenden. Tiina Rosenberg menar att hetronormativiteten stämplar allt som 
faller utanför den heterosexuella normen som avvikande och fel. 
Heteronormativiteten innebär förbud mot homosexualitet – den bygger på att vi 
tillbakavisar homosexuella känslobindningar. Därför lever vi i förnekelse i en 
heteronormativ kultur. För att bli en riktig man är vi tvingade att förneka och 
förkasta femininitet och homosexualitet. (Rosenberg 2002, s. 12, 24-25 och 100-
101.) Heterosexualitet måste produceras. Därför finns den ständiga risken att den 
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blir ogjord. (Butler 2005, 78.) Rosenberg betraktar heterosexuell manlighet som 
”den mest grundläggande av alla mansmyter”. (Rosenberg i Butler 2005, s. 12) 

Jag var rädd för att få stånd i duschen eller bastun efter gympan och badet. 
Detta tolkar jag som en rädsla för att penisens erektion skulle betraktas som ett 
tecken för begär till de närvarande – som var pojkar. Vi lever i en kultur där begäret 
och njutelsen kopplas till könsorganet. (Bolsø, s. 29-31.) Min penis var ett praktisk-
trögt objekt. Tänk om de andra killarna skulle märka? Men jag fick aldrig stånd i 
duschen så det var en oro över något som aldrig hände. 

Jag var också rädd för att jag skulle komma in i en tydlig målbrottsperiod – att 
rösten skulle gå upp i falsett och att det skulle orsaka skratt. Jag tänkte på att hålla 
rösten nere och prata mörkt. Mörk röst var en symbol i stilen man. Att prata ljust 
och i falsett var fjolligt. 

Men jag fick aldrig någon målbrottsperiod. 
Att jag var rädd för saker som aldrig hände tolkar jag som att jag var rädd för 

att förlora min manlighet och uppfattas som tjejig eller fjollig – och i förlängningen 
bög – trots att jag passade in i diskursen kring manlighet vad gäller dessa aspekter. 

Jag satte upp två stora sexiga affischer med Pamela Anderson18 på mitt rum 
hemma. Nu i efterhand ser jag bilderna som symboler. De var symboler i stilen 
man. Det skulle vara ett pojkrum. Bilderna skulle vara sexiga och manifestera 
manlig attraktion av kvinnor. Jag ville visa att jag attraheras av kvinnor – eller 
snarare att jag inte attraherades av män. Det handlade om att passa in i 
heteronormativiteten.  

Anja Hirdman menar att pornografiska bilder på kvinnor representerar idéer 
kring manlighet. (Hirdman 2004, s. 8-11) Enligt henne presenterar dessa bilder inte 
bara symboliska konstruktioner av kvinnlighet utan även manlighet. 
Manlighetskonstruktion är alltid fråga om en relation mellan parter, även om bara 
kvinnan är avbildad. Bilder representerar inte bara idéer om det som det föreställer 
utan också om den tilltänkta betraktaren. Genom bilderna med kvinnan som ett 
objekt blev jag själv ett manligt subjekt som riktade mitt begär åt rätt håll. 

Mjukpornografiska bilder karaktäriseras enligt Hirdman av att de är mer 
socialt accepterade än hårdpornografiska bilder. De avbildar vanligtvis bara en 
person – en kvinna – och fungerar som symboliska bilder som kommunicerar 
värderingar. Det visuella uttrycket i de sexualiserade bilderna på kvinnan betecknar 
specifika element av manlighet.  

”We know, and have known for a long time, that in the public image world 
women’s bodies mean sex, while at the same time the sexual subject in our culture 

                                            
18 Pamela Anderson är bland annat känd från tv-serien Baywatch. 
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is male.” (Hirdman, s. 10.) Pamela-bilderna handlade inte om henne i första hand 
(att jag tyckte att hon var snygg eller sexig) utan om mig själv som en ”riktig man” 
– det vill säga heterosexuell. Jag attraherades av bilderna, men mest var de där utan 
att jag reflekterade över dem. 
 

Våld, sport och atletisk skicklighet i ett hierarkiserande spel 
 
I början av högstadiet utvecklade killarna i min klass ett spel som hette Vålda. Vi 
utövade den på rasterna i skolans gymnastiksal. Vi delade upp oss i två lag, vardera 
lag på var sin sida om mittlinjen. Sedan försökte vi träffa varandra med volleybollar 
som vi sparkade ur händerna (som en fotbollsmålvakt gör utspark) för att få 
maximal kraft i skottet. Vi hade flera bollar i spel samtidigt så skotten flög i luften 
kors och tvärs. Man fick ha uppmärksamheten på topp och ständigt vara beredd på 
att ducka, för det sved rejält att bli stenhårt träffad. Men det var också meningen – 
spelet hette ju Vålda. Det skulle vara våldsamt – någon eller några var bundna att 
offras i dess namn. 

Ibland kunde man inom laget komma överens om att sikta in sig på en speciell 
person i det andra laget, som då fick det hett om öronen. Men om någon av killarna 
i hegemonisk ställning träffades blev de rasande och kastade sig ut efter hämnd. De 
som var kvicka och bra på att skjuta hade en stor fördel. Jag var bra på fotboll så 
leken passade mig. Det var prestigefyllt – att träffas var ett nederlag. Att exempelvis 
bli träffad av David, som tidigare varit mobbad och som fortfarande var lågt 
stående i hierarkin, hade något pinsamt över sig. Vålda var mycket utslagsgivande. I 
spelet kopplades våld, sport och atletisk skicklighet ihop.  

Sunnari, Huuki, Manninen och Tallavaara har i sina studier19 funnit att atletisk 
skicklighet och våghalsighet var betydande inslag i manlighetsproducerandet och 
hegemonigörandet i skolorna de studerade. (Sunnari, m.fl., NIKK magasin 2:2003, s. 
17-20) 
 

Att inte ha betydelse som kille 
 
På högstadiet var slöjden uppdelad i syslöjd och träslöjd, och båda disciplinerna var 
inte obligatoriska. Man kunde välja att ha syslöjd hela året eller träslöjd hela året. 
Jag kände mig bortkommen med träet, så jag valde att bara ha syslöjd. Syslöjd var 

                                            
19 Se avsnittet Musik, kön och hierarki. 
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kul. Träslöjd hatade jag. Alla tjejer valde syslöjd. Jag var enda killen som gjorde det. 
Men det brydde jag mig inte om så mycket.  

Jag kände inte tjejerna bra och pratade knappt med dem, men på syslöjden 
kunde jag inte vara osynlig för dem tänkte jag. Att vara rumsligt nära tjejerna under 
två timmar varje fredag eftermiddag kändes spännande.  

Men jag var ändå utanför. Jag var inte med i deras gemenskap. De pratade 
“tjejsnack”. De pratade om vilka killar de var kära i trots att jag närvarande. Jag 
spelade ingen roll. Jag var inte en av ”killarna”. Jag var betydelselös. De brydde sig 
inte om min närvaro. Det var som att min manlighet försvann – som att jag 
förlorade min manlighet. 

Sista timmen varje vecka kom de tuffaste killarna på skolan till syslöjdssalen 
och hängde där. Jag var ängslig inför dem. Varför vet jag inte. De var äldre, men 
inte hotfulla och gjorde aldrig något fysiskt mot mig. Men de kunde retas. En kille 
brukade fråga ironiskt vad jag sytt den dagen. Ibland med den efterföljande frågan 
“en klänning kanske?”  Jag förstod därmed att det var tjejigt med syslöjd. Slöjden 
utgjorde ett praktiskt-trögt moment. Träslöjd var ett område som var fritt fram att 
beträda som kille – ja, det förväntades att man gjorde det som kille – men syslöjd 
omgavs av hinder. Syslöjden passade inte in i stilen som man. 

När de tuffa killarna kom in slutade tjejernas “snack”. Uppmärksamheten 
riktades mot killarna, men inte av alla tjejer på samma sätt. En tjej var exempelvis 
inte med de andra utan höll sig i bakgrunden. Killarna tog för sig och satte sig i 
centrum, men gavs också den platsen. 

Oftast brydde sig inte killarna om mig alls. Jag var luft. Det var skönt. Jag 
hoppades att de inte skulle säga något till mig. Mitt enda motstånd var att verka 
som att jag ville vara avsides och inte bry mig. Samtidigt brukade jag skratta med 
dem när de retade tjejerna eller gjorde något annat bus – för att inte vara en tönt. 

Gamla genusföreställningar dominerar fortfarande vår syn på flickor och 
pojkar i skolan, trots att beteendet inte går att dela upp ifråga om vilka som är 
aktiva eller passiva. (Bjerrum Nielsen, s. 26-29.) Betydelsen av kön förhandlas 
mellan de aktiva flickorna och pojkarna, medan de tysta eleverna tittar på – de 
deltar inte utan får anpassa sig. Tysta pojkar ignoreras likväl som tysta flickor. 
Harriet Bjerrum Nielsen menar att föreställningen om att flickors och pojkars 
beteenden är generaliserbara, gör att vi missar det faktum att alla flickor eller alla 
pojkar inte träffar på samma problem. 
 
 
 



 35 

Att bli medveten om andras blick och förtrycka sig själv 
 
En gång i veckan i trean på lågstadiet hade vår klass bad tillsammans med en klass 
från en annan by. Killarna satt i bastun efteråt som vi alltid brukade göra. Killarna i 
den andra klassen började jämföra sina muskler. Det var en hierarkiserande 
jämförelse – vem var starkast? En kille spände sin ena överarm och en annan mätte 
genom att se om han kunde omsluta armen med handen. Snart började de jämföra 
sig med oss. 

Plötsligt uppmärksammade någon av dem att jag hade väldigt smala armar. 
Det blev uppståndelse kring mina handleder som de tyckte var som stickor. 

”Kolla på Peters armar, de är lika smala som mina” sa jag och försökte flytta 
uppmärksamheten. 

Jag ville inte vara tunnast. Men en jämförelse mellan Peter och mig klargjorde 
att mina handleder var smalast. Tunnhet var förknippat med skörhet och svaghet 
och i förlängningen omanlighet. 

Jag hade aldrig tidigare tänkt om mig själv i sådana termer – att jag var tunn 
och benig. Men nu var jag medveten, och det gnagde i mitt huvud. 

Jag började tänka om mig själv som ett objekt – något som kunde se onormalt 
ut. 

Efter det tyckte jag inte om att gå klädd i kortärmat. 
Jag började fundera kring mina ben. De var också jättesmala. Jag gick i 

långbyxor – även under den varmaste sommartiden. Ju mindre kroppsyta som 
täcktes desto mer känslig var jag för andras blickar. 

Kroppens utseende spelade roll. Kroppen var ett praktiskt-trögt objekt. En 
tunn kropp var mindre manlig. 

När jag visade mig för andra under delar av min grundskoletid kände jag mig 
skyddslös. Jag spände mig och kunde inte slappna av i min kropp och mitt vara. Jag 
var rädd för att ta plats och synas, och hade enligt Iris Marion Youngs resonemang 
ett stereotypt kvinnligt sätt att vara – osäkert och slutet kroppsspråk. Som att jag 
tog på mig en tvångströja. Jag var rädd för att andra skulle hitta fel på mig. Jag var 
rädd för att sätta mig i centrum för då skulle jag bli synlig för allas blickar. 

Enligt Iris Marion Youngs resonemang20 hade jag ett typiskt kvinnligt 
kroppsspråk – ängsligt och osäkert. 

Jag tog på mig en roll som tystlåten och någon som höll sig i bakgrunden. Jag 
var rädd för att prata och bryta in i andras samtal på rasterna. Jag var rädd för att 
det jag sa skulle uppfattas som konstigt. Eftersom jag inte brukade prata föreställde 

                                            
20 Se avsnittet Kroppens fenomenologi i Teori. 
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jag mig att andra på skolan hade förväntningar på mitt beteende. Jag var rädd för 
att uppfattas som konstig, men att helt plötsligt ta initiativ och prata trodde jag 
skulle uppfattas som inkonsekvent och ännu konstigare.  
 

Att undvika den lägsta positionen i hierarkin 
 
En ny kille som hette David21 började i vår klass någongång på lågstadiet. När han 
var på besök i klassen var han i förgrunden på ett positivt sätt. Han stod i mål i ett 
bollspel som vi hittat på och han uppmärksammades för sin snabbhet.  
Jag minns inte hur det kom sig, men när han väl började i vår klass retades han för 
att vara tjock. 

Då förhöll jag mig inte passiv utan deltog i mobbningen och kallade honom 
”fläskberg” och ”fläskis”. Jag ville inte förknippas med honom så jag distanserade 
mig. Fast jag kände mig ensam ville jag inte bli kompis med honom. 

En gång var vi några killar som hetsade David att hoppa på ett isbetäckt dike 
med smältvatten. Han hoppade gång på gång. Till sist brast isen och han sjönk ner 
med vatten över knäna. Jag gapskrattade fast han var gråtfärdig. 

För att undvika att själv bli retad riktade jag negativ uppmärksamhet mot 
honom. En morgon bajsade jag på mig när jag var på väg till skolan. Istället för att 
vända om gick jag till skolan och stannade där hela dagen. Möjligheten att gå hem, 
tvätta mig, byta kläder och komma lite försenad till skolan tänkte jag inte på. Jag 
satt i skolbänken, rädd för att bli upptäckt. I slutet av dagen sa min bänkkompis 
“Det luktar bajs här”.  

Jag skyllde lukten på David som satt bakom mig i nästa bänkrad. Han var 
förknippad med äckel och det var jag inte sen att utnyttja. Men min bänkkompis lät 
sig inte förvillas. 

”Nej, lukten kommer från din mun” fastslog han. 
Jag deltog aktivt i mobbningen istället för att alliera mig med David. Om jag 

var rädd för att själv bli mobbad och därför undvek att ta ställning för honom, hade 
jag inte behövt delta aktivt i mobbningen.  

Att kunna överordna sig någon var viktigt för mig – att visa mig själv att jag 
inte var sämst. Jag avskydde David. Genom att hålla honom utanför blev min egen 
känsla av utanförskap mindre. 

                                            
21 David heter egentligen något annat. 
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Det handlade om meningsproduktion genom olikhet. Mäns skapande av 
olikhet gentemot andra män är enligt Jørgen Lorentzen centralt i 
hegemonigörandet. (Lorentzen 2004, s. 12-15.) 
 

Rädslan för att vara mammig 
 
Jag sov länge regelbundet bredvid min mamma. Det var tryggt att ligga och läsa var 
sin tidning eller bok, och sedan krama varandra och somna. 

Jag var rädd för vad andra skulle tycka om det. Jag var rädd för att andra 
skulle tycka att jag var “mammig” – någon som klamrade sig fast vid sin mamma 
och inte vågade sova själv. Att vara känslosam med sin mamma var en symbol för 
omanlighet. Att vara “mammas pojke” är motsatsen till att vara “pappas pojke”. En 
pappas pojke följer med sin pappa på manliga övningar, och förknippas med 
manlighet. En mammas pojke förknippas med osäkerhet och ängslighet (“måste 
söka sig till mammas kjol och beskydd”), och därmed är man feminin och därmed 
omanlig och därmed bög och därmed onormal. 

Mamma ville att jag skulle hjälpa till med hushållssysslorna.  
Det kändes inte konstigt att diska några gånger i veckan eller tvätta handfaten 

varje lördag. Jag kände mig aldrig kvinnlig, lika lite som jag kände mig manlig när 
jag drog bastuved på kälke en gång i veckan. Jag tänkte aldrig att jag gjorde något 
konstigt.  

Men inför andra var min inställning annorlunda. Det kändes olustigt när 
kompisar överraskande hälsade på precis när jag diskade. Just då – i mina 
kompisars blickfång – gjorde jag något fånigt – kvinnligt och fjolligt. De avslöjade 
mig. Så kändes det. Jag fick en känsla av att hela min uppenbarelse blev 
objektiverad. Jag förlorade min manlighet för ett ögonblick. Handlingen att diska 
passade inte in i stilen som man. 
 

Att våga öppna sig för rummet och andras blick 
 
Jag var sen med att lära mig simma jämfört med andra i min klass. När vi hade bad 
på lågstadiet klamrade jag mig fast vid bassängkanten och huttrade, medan de andra 
plaskade runt i vattnet. När jag badade i älven med min familj på somrarna var det 
en lek. Men i skolan var det ingen lek utan en plåga.  

Alla skulle lära sig simma. Jag var den sista som ännu inte lärt sig, och därför 
var jag sämst. Jag föreställde mig att de andra tyckte jag var feg och rädd för vatten. 
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Jag var rädd för att lära mig – att inte lyckas. Men att inte försöka var också ett 
misslyckande. 

Mina föräldrar ordnade extra träning med badmästaren efter stängningsdags 
på badhuset. Jag följde med pappa som aldrig lärt sig simma själv. Jag var 
motstridig men mamma lovade mig tio kronor för varje träning jag gick på.  
Jag fick träna att ta för mig i klorvattnet. De enda närvarande var pappa och 
badmästaren. 

Första extraträningen ägde rum en eftermiddag efter skoltid. I 
omklädningsrummet såg jag två killar som också skulle bada. Det skrämde mig. Jag 
sprang hem och gömde mig under sängen. Jag var hemma innan pappa hann 
tillbaka med bilen. Samma dag på kvällen gjorde vi ett nytt försök och då kom jag 
ner i vattnet åtminstone. 

Jag hatade andras närvaro. Jag var rädd för att misslyckas inför andras ögon. 
“Jag kan inte” dominerade. 

Men till sist på en badtimme med klassen kände jag att jag kunde simma. Det 
kändes plötsligt inte som något märkvärdigt. Det var ett ögonblicksverk och en 
skön känsla. Jag sköt ifrån med fötterna från botten och kastade mig iväg i vattnet. 
Jag gjorde simrörelsen. Jag simmade – visserligen bara under vattenytan till att börja 
med men snart kunde jag hålla huvudet ovanför.  

Att jag öppnade mig och med all kraft försökte simma berodde på att jag 
plötsligt föreställde mig att det var möjligt. Jag utvecklade den föreställningen i och 
med extraträningen som gick ut på att ta för sig i bassängen och träna simrörelsen 
med olika hjälpmedel. Jag såg till sist inga faror med att kasta mig ut i vattnet utan 
frigolitplatta. Jag skulle inte drunkna. 

Jag kom över min osäkerhet och vågade satsa. Jag tog del av rummet och 
utnyttjade kroppen till fullo. Jag gick från ett typiskt kvinnligt beteende till ett 
typiskt manligt beteende enligt Youngs syn22 på kvinnors och mäns sätt att vara. 

I vissa sammanhang tog jag verkligen för mig av rummet. I mellanstadiet och i 
början av högstadiet spelade jag fotboll. Jag var målkung i vårt lag. Visserligen var 
vi ett strykgäng. Vi brukade förlora med siffror som 1-8 eller 2-6 men eftersom jag 
gjorde våra mål var jag stor i laget. 

När vårt lag tränade kände jag mig alltid större och starkare än de flesta andra. 
Vi var några få som var jämnbördiga och som utmanade varandra. Jag tog för mig 
och kontrollerade spelet. Jag dribblade och gjorde många solomål. Ett ”Jag kan” 
dominerade stort. Jag hade stort självförtroende på fotbollsplanen. Jag fick höra att 

                                            
22 Se avsnittet Kroppens fenomenologi i Teori. 
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jag var en av de bästa och såg också mig själv som så och agerade därefter. På 
fotbollsplanen hade jag makt. 

De som inte tog för sig på fotbollsplanen sågs som sköra. Att inte möta bollen 
i farten utan istället stå och vänta på att bollen skulle rulla fram till en gjorde en 
person till dålig fotbollsspelare – eftersom motståndaren då hann bryta och ta 
bollen. 

Och det värsta var om någon var rädd för bollen – kröp ihop och skyddade 
sig istället för att möta bollen med bröstet. Då var personen vek – och i 
förlängningen i fjollig och omanlig. Samma sak gällde om någon inte vågade satsa i 
närkamperna. Enligt kroppens fenomenologi hade personen då ett typiskt kvinnligt sätt 
att bete sig. 
 

Alkoholens betydelse 
 
Alkohol var ständigt något att förhålla sig till i högstadiet. I åttan var det legio att 
dricka sig full. På sommaren mellan sjuan och åttan hade en av mina kompisar 
födelsedagsfest. Vi var fyra-fem stycken i festsällskapet och min kompis bad sin 
pappa köpa folköl till oss. 

Jag var obekväm i situationen och hade inte lust att dricka – jag hade lovat 
mamma att hålla mig borta från alkohol.  

Vi satt på min kompis pojkrum och alla öppnade en öl. Jag tackade nej – men 
de andra var oförstående. Alkohol var ett praktisk-trögt objekt. Om det hade varit 
apelsinjuice jag tackat nej till skulle det inte ha varit några problem. Alkoholen var 
en stark symbol för tuffhet, och även som jag tänker så här efteråt: manlighet.  

Det fick bli en kompromiss. Jag smuttade på ölen. ”Vad långsamt du dricker”, 
sa min kompis. Jag drack pliktskyldigt och försökte smussla undan flaskan. Jag 
hällde till och med ut en del när ingen såg.  

Det hela kändes jobbigt. Det handlade om känslan att vara icke-tuff. Hade jag 
haft ett större tuffhetskapital sedan tidigare hade jag säkert tacklat situationen 
annorlunda. 

Tuffhet var viktigt. Tuffhet var bland det viktigaste i relationen mellan oss i 
min ålder. 

Att dricka sig full var en handling som producerade manlighet. Drack man 
inte så var man inte tuff utan istället icke-tuff – det vill säga vek och ängslig samt i 
förlängningen fjollig och omanlig. 

Under höstterminen i åttan drack jag mig full för första gången. Jag köpte 
whiskey av den tuffaste tjejen i min klass. Det blev en succé. Jag fick mycket positiv 
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uppmärksamhet. Tjejen som jag köpte alkoholen av sa till mig att jag var bra på att 
dricka eftersom det verkade som att jag tålde mycket och inte blev full direkt.  Det 
fick mig att känna mig tuff, och som jag ser det såhär efteråt; en riktig man – 
speciellt när det var en tjej i hegemonisk ställning som sa det. Men efter första 
fyllan fick jag snart göra det igen. En enstaka fylla gjorde ingen tuff, utan tuffheten 
var man tvungen att reproducera genom att dricka sig full gång efter annan. 

Att dricka sig full var en performativ handling. I ögonblicket jag öppnade en 
öl skapade och bekräftade jag min manlighet inför sina kompisar. Precis i början 
när jag och mina kompisar och alla andra i min ålder började dricka oss fulla 
kontinuerligt fanns ett mått av skådespel i det hela. Vi ville visa varandra att vi var 
fulla. Vi underströk fyllan genom överdrivna handlingar. Vi snubblade omkring till 
höger och vänster. Ibland såg det ut som rena Papphammar-sketchen när vi rev ner 
saker och trillade över både det och det andra. Det handlade om en vilja att vara 
tydlig – ingen skulle missa att man var full. Genom teatrala gester ville vi försäkra 
oss om att vi blev förknippade med fylla.  

Men de överdrivna gesterna blev snart bannlysta. Att spela full stod lågt i kurs 
– det var inte tufft utan icke-tufft (då var man löjlig och barnslig – motsatsen till en 
riktig man). Därför var det viktigt att dricka rejält och mycket. 

Ett enkelt sätt att klättra i tuffhetshierarkin var via alkoholen. Men det räckte 
inte att bara dricka, man skulle dricka mycket och helst mest. Att bli redlöst full var 
något eftersträvansvärt. Alkoholkonsumtionen var hegemoniserande och 
hierarkiserande. Det här gav anledning till en spiral – ju större mängder man drack 
och ju fullare man blev, och ju mer tokiga och våghalsiga grejer man gjorde på 
fyllan, desto tuffare. 

Inför skolavslutningen i nian kraftsamlade vår klass. Jag och en kompis köpte 
tolv halvliters starköl och nio folköl vardera. 
Festen höll till i ett klubbhus vid byns skyttepaviljong. Jag drack tills jag stupade 
och vaknade upp klockan sex på morgonen i klubblokalen. Min kompis fick leda 
mig hem. Jag klarade inte av att cykla. 

Med nerspydd tröja stapplade jag in hemma hos min familj. Mamma mötte 
mig med sur blick. 

Jag somnade på stört, men på eftermiddagen fick jag kämpa mig upp för vår 
klass skulle städa undan efter sig. Mina skor var blöta och leriga efter natten så jag 
fick bege mig bort till festlokalen i stövlar. Väl där var jag för trött för att sopa golv. 
Istället mådde jag illa och var tvungen att spy flera gånger. Jag mindes inte natten, 
men fick höra historier om vad jag hittat på. Att jag kom i stövlar och fortfarande 
spydde tyckte de andra var kul. Jag hade varit fullast på festen och fick positiv 
uppmärksamhet. Men alkoholen var bara ett element i tuffhetsbyggandet.  
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Att börja svära för att vara tuffare 
 
På mellanstadiet började jag svära för att bli tuffare (eller snarare mindre icke-tuff).  

Alla svor – till höger och vänster – och lärarna klagade. 
Jag började medvetet använda mig av svordomar. Svordomar var en tydlig 

symbol i stilen man. Att själv börja svära var ett enkelt sätt att producera mening – 
att flytta betydelse (om än bara lite grand) från icke-tuff till mer tuff.  

En gång i fyran när vi hade som uppgift att göra en tecknad serie, ritade jag en 
historia om en figur som bowlar. I en av rutorna svär figuren (”fan”) när han missar 
en strike. Vår lärare blev upprörd och krävde att jag skulle censurera svordomen. 
Det skapade uppståndelse, och jag fick uppmuntran från de tuffa killarna i klassen 
över.  

Jag försökte applicera ett generellt sett tuffare språkbruk på mig själv än vad 
jag hade haft tidigare. Dessa språkliga handlingar ingick i produktionen av 
manlighet. I det tuffare språkbruket ingick bland annat en sexistisk jargong om 
kvinnor och en rasistisk jargong om mörkhyade. I min umgängeskrets på högstadiet 
var sexistiska och rasistiska kommentarer symboler i den hegemoniska stilen som 
man. 

En eftermiddag hängde jag och några andra killar vid bensinmacken som var 
en social knutpunkt mitt i byn. Byns enda svarta kille åkte förbi i sin bil. 
”En jävla neger” sa jag. 

Jag sa så enbart för att döma ut honom enligt den rasistiska jargongen för att 
sammankoppla mig med tuffhet. 

Alla andra var tysta. 
Då funderade jag om det var så smart sagt. 
Det här minnet visar hur komplex problematiken kring rasism kan vara. De 

rasistiska uttrycken hade inte bara sin grund i rasistiska värderingar – utan med 
uttrycken ville jag primärt visa tuffhet och manlighet. Den manliga stilen kan fyllas 
med olika innebörder och i min umgängeskrets gjorde vi den ideala manligheten till 
en rasistisk sådan. 
 

Slutsatser 
 
Mitt minnesarbete handlar om att undersöka hur manlighetsnormer kom till uttryck 
under min grundskoletid och hur de påverkade mitt sätt att vara – jag vill förstå hur 



 42 

jag konstruerade min manlighet under den här tiden. På vilka sätt har jag känt av 
könens betydelse? Hur har manlighetsnormer påverkat mitt beteende och min 
självuppfattning? I vilka situationer har normer påverkat mig? Hur har jag hanterat 
situationerna? 

I stilen man ingick – på högstadiet i min hemby – att köra på ett våghalsigt 
sätt med moped, gå klädd i tight skinnjacka och svarta raka jeans, lyssna på 
femtiotalsrock och eurotechno. Den stilen hade killarna i hegemonisk ställning. De 
hade makten att definiera vad som var tufft eller inte. Jag och en kompis gick 
klädda i skatekläder och lyssnade på hardcore, men det var bara tufft i våra egna 
ögon – inte de andras. Vad som symboliserar manlighet skiljer sig mellan olika 
kontexter.  

Under min grundskoletid hade populärkulturella fenomen betydelse i stilen 
som man. På mellanstadiet exempelvis skulle alla lyssna på hårdrock. På vår skola 
utkämpades en strid mellan AC/DC- och Metallica-anhängare. Striden gällde vilken 
av banden som var bäst – och den striden avgjordes genom låtsasslagsmål. Det var 
manlighetsproducerande slagsmål – genom att slåss skapade man sin manlighet. 
Manlighet och omanlighet är sidor av varandra. Manlighet skapas inte bara i 
relation till kvinnlighet utan även i förhållande till andra män. Jag var för feg för att 
slåss så därför osäkrades min manlighet. Jag hittade en strategi för att behålla min 
manlighet – jag hävdade att jag gillade ett annat hårdrocksband och att jag därför 
inte hade något att slåss för. 

Musiken hade också en könsskiljande funktion. Flera av tjejerna på skolan 
lyssnade på hårdrocksbandet Guns´n´roses – men vi killar definierade det som 
fjantigt. Vi tyckte inte att det var hårdrock på riktigt. 

En annan manlighetsproducerande och hierarkiserande strid utspelade sig i 
skolans gymnastiksal i början av högstadiet. Det var ett spel som hette Vålda och i 
detta sammanhang deltog jag och bekräftade min manlighet. I spelet gällde det att 
ha bollkänsla och eftersom jag var bra på fotboll så passade spelet mig. 

Att kunna underordna sig någon var viktigt för mig. Jag vill inte vara sämst – 
jag ville undvika att bli en hackkyckling. Jag försökte medvetet överordna mig en 
klasskompis på lågstadiet – för att flytta negativ uppmärksamhet från mig själv till 
honom. Även om män vill tro att vi aldrig upprätthåller patriarkalitet och 
manlighetsnormer genom vårt beteende så gör vi det – och även om det kan vara 
undantag så är det kontinuerligt förekommande. Det strukturella patriarkala 
förtrycket där manlighet överordnas kvinnlighet är ett rellt förhållande. Generellt 
ser det ut på det sättet, men förhållandet är inte givet i varje relation. Män 
överordnar sig andra män och kvinnor överordnar sig män och andra kvinnor. 
Patriarkalitet härrör inte ur kön utan ur beteende. Någon som ofta är patriarkal 
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behöver inte alltid vara det, och en person kan vara både överordnad och offer 
samtidigt. 

I lågstadiet överordnade jag mig min klasskompis David.  
På syslöjden i högstadiet i sin tur var jag underordnad både tjejerna i min klass 

och de tuffa killarna på skolan. Att som enda kille välja syslöjd framför träslöjd 
ingick inte i stilen som man. En av de tuffa killarna frågade om jag sydde 
klänningar. Jag förlorade min manlighet. Jag hade ingen betydelse som kille. Jag var 
tyst och tillbakadragen – och tjejerna brydde sig inte om min närvaro – de pratade 
om vilka de var kära trots att jag kunde höra vad de sa. 

Jag var sen med att lära mig simma på lågstadiet. Jag var osäker och vågade 
inte satsa med hela kroppen och kasta mig ut i vattnet – jag höll mig tillbaka.  

Enligt Iris Marion Youngs resonemang hade jag här ett typiskt kvinnligt sätt 
att bete mig. I vissa rum kan vi vara återhållsamma för att i andra röra oss öppet 
och fritt. När jag spelade fotboll i mellanstadiet och högstadiet hade jag stort 
självförtroende – jag tog för mig och kontrollerade spelet. Killarna som var rädda 
för bollen – som skyddade sig istället för att möta en hög boll med bröstet – 
definierades som fjolliga i det här sammanhanget. De gav också uttryck för ett 
kvinnligt beteende. Youngs beskrivning av den typiskt kvinnliga stilen är en 
schablonbeskrivning av kvinnlighet, men den tycks berätta något om osäkert 
beteende som grundar sig i objektifiering. Youngs resonemang passar in på kvinnor 
enligt schablonföreställningen att kvinnan är någon som ska behaga och vars kropp 
är till för mannen. Men resonemanget förenklar kvinnor och mäns relationer till 
varandra. Att betrakta objektifiering som något som endast drabbar kvinnor håller 
inte. Mäns kroppar är också objektifierade. Män måste ständigt relatera sig till 
rådande manlighetsnormer, och se upp så de inte faller utanför mallen. 

I den hegemoniska manligheten på högstadiet ingick inte heller att plugga och 
vara bra i skolan. Tvärtom förlorade jag min manlighet genom att få bra resultat på 
proven – en tjej i klassen definierade mig som tjej på grund av det. Det gjorde mig 
ledsen – för om tjejer tyckte att jag var som en tjej så trodde jag inte att de skulle 
vilja vara tillsammans med mig. Enligt en heteronormativ schablonföreställning 
gäller det att som man bete sig manligt – att vara en riktig man – annars blir 
kvinnor inte attraherade. (Rosenberg, s. 100) 

Kön, sexualitet och patriarkalitet är element i samma normsystem. Relationen 
mellan dessa normordningar har betydelse för respektive fenomens förutsättningar. 
Normordningarna påverkar varandra. Detta kallas intersektionalitet23. 
Intersektionen är skärningspunkten mellan olika sociala ordningar som härrör ur 

                                            
23 Intersektion betyder att en linje korsar eller avskär en annan. 
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exempelvis sexualitet, kön, stil, etnicitet, nationalitet, hudfärg, klass och 
kulturellt/socialt kapital.24 Olika norm- och maktordningar handlar inte om 
isolerade processer utan de interagerar kors och tvärs. Människors livsvillkor (eller 
praktisk-tröga handlingsmiljö) formas i skärningspunkten för flera normstrukturer. 

Trots att jag alltid sett mig själv som heterosexuell var jag rädd för att 
uppfattas som bög i skolan. Jag var rädd för att få stånd i duschen efter gympan 
eller för att hamna i målbrottsfalsett när jag pratade. Inget av detta hände. Trots att 
jag uppfyllde normer kring dessa saker var jag ändå rädd för att en dag inte göra 
det. På mitt rum satte jag upp affischer med Pamela Anderson i sexiga poser för att 
bekräfta min manlighet och min förväntade heterosexualitet. Verkligheten är 
komplex. Ibland kan vi känna att vi passar in och är ett med normen, men vid ett 
annat tillfälle kan vi hamna utanför vad gäller samma normmall. Fast man 
identifierar mig själv med normen kan andra se annorlunda på en och man kan man 
ändå vara rädd för att inte uppfylla normen. Även om vi förutsätter att manligheten 
är norm i samhället kan en man vara rädd för att betraktas som omanlig. Att 
manligheten är norm producerar en rädsla hos män att uppfattas som omanliga. Jag 
är man, men har levt med en rädsla att inte passa in, att stigmatiseras och bli utstött. 
Ändå har jag till stor del känt mig anpassad till normerna. 

Det var viktigt att vara stark som man under min uppväxt. En gång på 
lågstadiet efter att vår klass haft bad jämförde killarna sina muskler. Jag var tunnast 
av alla. Jag hade aldrig tidigare tänkt att jag var tunn – eller att min kropp kunde 
vara onormal, men efter detta ville jag inte visa min kropp längre. Jag klädde mig 
alltid i långärmade tröjor och långbyxor för att dölja mina armar och ben som var 
så smala. Alla som är medvetna om olika kroppsnormer är också medvetna om 
andras blick och är objekt inför sig själva – även om de medvetet bryter normer. 

Hauggruppen menar att människor underordnar sig själva enligt sociala och 
kulturella normer genom kroppen. (Haug, s. 36) Under delar av min grundskoletid 
var jag osäker och höll mig i bakgrunden. Jag ville inte ta plats och visa mig för då 
kunde andra hitta fel på mig. Jag var rädd för andras blickar och stängde därför in 
mig själv i min kropp. Då kände jag förstås inte att jag hade någon fördel som kille 
– att jag kunde känna mig ett med den manliga normen i samhället eller något 
liknande. Angående patriarkatet; uttrycken för ett strukturellt förtryck skiftar och 
gäller inte alla – åtminstone inte på samma sätt. Olika perspektiv på kön och makt 
handlar om erfarenhet. Jag har specifika erfarenheter vilket påverkar min 
föreställning. 

                                            
24 I det här arbetet har jag fokuserat på kön och sexualitet, men lämnat exempelvis etnicitet därhän. 
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Men jag är ingen att tycka synd om. Det är enkelspårigt att se människor som 
offer för normer. Människor kan hantera dem – om än på olika sätt. Jag är en 
typisk man – under min grundskoletid ville jag exempelvis passa in och försökte 
därför anpassa mig till normerna. Jag ville vara tuff – eller manlig som jag ser det 
nu. Tuffhet och våghalsighet var viktigt. På mellanstadiet började jag exempelvis 
svära för att bli tuffare och på högstadiet lade jag mig till med en sexistisk och 
rasistisk jargong. Detta språkbruk ingick i den hegemoniska stilen som man. Dessa 
språkliga handlingar var också performativa – jag var tvungen att upprepa 
beteendet för att hela tiden producera tuffhet och manlighet.  

Att utföra traditionella kvinnosysslor – som att diska – när mina kompisar såg 
mig var också att förlora min manlighet. Annars reflekterade jag inte över att det 
var konstigt att diska, men när mina kompisar såg mig kände jag mig avslöjad – att 
diska passade inte in i stilen som man. Varje person är situerad i ett kulturellt 
sammanhang men positionerna skiftar mellan olika sociala sammanhang där olika 
värderingar råder. 

I den manliga stilen på högstadiet ingick också att dricka sig rejält full. Tuffhet 
var viktigt – och att dricka sig full var tufft. Men att spela full var löjligt och 
barnsligt – då ansågs man inte vara en riktig man. Det räckte inte heller att dricka 
sig full en gång för att vara tuff – utan det gällde att reproducera manligheten 
genom att dricka sig full varje vecka.  

Sammantaget visar detta prov på hur vi kan förstå oss själva som män utan att 
betrakta kön som naturligt och något inneboende hos människor. Min empiri visar 
exempel på hur jag konstruerat min manlighet i relation till sociala och kulturella 
normer. Jag har synliggjort könsskiljande, heteronormativa och patriarkala element i 
min manlighetsproduktion.  

Under min grundskoltid upplevde jag strukturer som både kvinnor och män 
påverkas av, som exempelvis att kroppsnormer skapar objektifiering, att passiva 
marginaliseras och att man måste ta plats i rummet för att känna makt – jag var 
marginaliserad på syslöjden men hade makt på fotbollsplanen. 

Vi påverkas av praktisk-tröga handlingsmiljöer i bemärkelsen att kvinnor och 
män får hantera olika utgångsmöjligheter för sitt handlande. I mitt minnesarbete 
har jag tagit upp erfarenheter av praktisk-tröga objekt och moment under min 
grundskoletid. Jag påverkades av en praktisk-trög handlingsmiljö där exempelvis 
min taniga kropp, mopeder, alkohol och skolslöjden utgjorde praktisk-tröga objekt 
och moment. 

Att ingå i serien män innebär att man har andra praktisk-tröga objekt att 
hantera än kvinnor i samma sociala kontext. Men jag minns att tjejer som 
exempelvis var rädda för bollen i fotboll också definierades som sköra och veka – 
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då var de typiskt tjejiga och inte tuffa. Och tjejer som exempelvis inte svor eller 
drack alkohol var inte heller tuffa – men om de som gjorde det var rejält tuffa. De 
som svor, drack och var bra på sport var även de tuffaste tjejerna (de i hegemonisk 
ställning). Med andra ord så var många praktisk-tröga objekt de samma för tjejer 
som för killar – men med den skillnaden att tjejer inte riskerade att förlora sin 
kvinnlighet om de inte uppfyllde tuffhetsnormerna. Visserligen kunde tjejerna som 
inte uppfyllde normerna betraktas som typiskt tjejiga eller alltför tjejiga, men det var 
ändå inte onormalt på samma sätt som om en kille betraktades som omanlig. 
Okvinnliga tjejer var inte ett lika stort problem som omanliga killar. Manligheten är 
norm i samhället – därför avviker inte manliga tjejer lika mycket som kvinnliga 
killar. Fjollighet avviker medan tuffhet är normbildande. 

Det viktigaste elementet i minnesarbete är verklighetsförändringen. Genom 
metoden kan vi föreställa oss själva och verkligheten annorlunda än vi tidigare 
gjort. Vi kan betrakta tidigare givna förhållanden i våra liv och i samhället på nya 
sätt. I mitt minnesarbete har jag synliggjort manlighetens konstruerade karaktär för 
mig själv – jag är medveten om hur jag själv skapat vissa aspekter av en föreställd 
manlighet. Nu vet jag att jag själv har makt att konstruera mitt sätt att vara 
annorlunda. Att jag ingick i serien män påverkade mitt identitetsskapande under 
min grundskoletid; jag ville bli tuffare, jag ville vara en riktig man, jag ville vara 
heterosexuell. I skolan var jag som tidigare nämnts exempelvis rädd för att 
betraktas som bög vilket gjorde att jag var beredd att undertrycka och avvisa varje 
känsla av homosexuell attraktion. Vilken karaktär hade min sexualitet haft idag om 
jag inte gjort det? 
 

Slutord – Utveckla manlighetens betydelser genom 
minnesarbete 
 
Med mitt minnesarbete vill jag bidra till en utveckling av manlighetens betydelser 
genom problematiserandet av rådande manlighetsdiskurser och skapandet av mer 
komplexa motbilder av manlighet. Det är ett politiskt projekt – jag vill bidra till 
skapandet av motbilder där manlighetens könsskiljande, heteronormativa och 
patriarkala element synliggörs. Mina minneshistorier fungerar inte som generella 
fakta om kön – men däremot är de giltiga som exempel. Manlighet är inget att ta 
för givet. 

Könsskillnaden, patriarkatet och heteronormativiteten utgör ett komplext 
normsystem som är strukturellt men som reproduceras av individuella handlingar. 
Alla män har ett personligt ansvar att dekonstruera föreställningen av sig själv och 
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erkänna sin funktion i systemet och utveckla sig själv och strukturerna i stort – och 
att identifiera de reproducerande handlingarna är första steget till att möjliggöra 
förändring. ”It is the fact of our active participation that gives social structures their 
solidity; they are more solid than prison walls.” (Haug, s. 59) 

Normer är praktisk-tröga objekt – som Katarina Bonnevier skriver: “normer 
är lika tröga som hus”. “Eftersom arkitektur definierar vår fysiska värld till så hög 
grad och samtidigt är så trög, har så långa tidsperspektiv, är det viktigt /…/ att 
fråga sig vilken konstruktion av människan passar in här? Skapas här?” (Bonnevier, 
BANG 3/4:2003, s. 48) Detta gäller inte bara arkitektur, utan även normdiskurser. 
Det är en viss konstruktion av människan som passar våra normer kring kön och 
sexualitet – genom att förändra normerna skapar vi plats för annorlunda 
konstruktioner. 

Genom att betrakta kvinnor och män som kollektiva serier istället för 
naturliga kategorier undviker vi att betrakta kön som något inneboende hos 
människor men kan ändå prata i termer av könsstruktur. Att en individ ingår i 
serien män säger inget om hur individen förhåller sig till sin förväntade manlighet. 
Det finns inget inneboende hos människor med penis som gör dem till män. Men i 
vårt tänkande spelar kön stor roll och våra liv påverkas av hur vi blir kategoriserade. 
Manlighetsdiskurserna påverkar oss trots att vi problematiserar våra föreställningar 
av manligheten och inte uppfattar dem som eftersträvansvärda att uppfylla. Jag vill 
bidra till en utveckling av manlighetens betydelser. Vi kan se oss själva som män 
och icke-män på en och samma gång. 

Vi måste lyfta fram skillnader mellan män och likheter mellan kvinnor och 
män. Det finns stora olikheter mellan män på grupp- och individnivå såväl som 
inom en och samma individ. Ibland är vi normuppfyllande och ibland inte. Vi har 
ett inkonsekvent beteendemönster som är kontextberoende. En person är en form 
av rörelse. En man kan bete sig typiskt manligt i en situation för att i nästa 
överskrida normerna för det manliga.  

Överskridanden av den förväntade manligheten – eller misslyckanden att 
producera den – måste uppmärksammas. Om vi berättar historier om detta kan vi 
visa att manlighet inte är något inneboende eller naturligt. Om vi delar med oss av 
erfarenheter och känslor kring rädslan att inte uppfylla manlighetsnormerna kan vi 
lära oss mycket om manlighetens reproducerande processer. 

I mitt minnesarbete har jag strävat efter att finna mångtydiga och 
motsägelsefulla betydelser i mitt sätt att vara. Jag överskred manligheten under min 
uppväxt genom att exempelvis välja syslöjd i skolan och sova med min mamma – 
medan jag bekräftade den genom att vara bra på fotboll, börja svära och dricka 
alkohol. 
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Vi kan känna oss både som normala och som avvikare samtidigt. Känslorna 
utesluter inte varandra. Och avvikelse och normalitet förutsätter varandra som 
fenomen. För att se sig själv som avvikare eller normal krävs insikt i normerna som 
definierar en. 

Normdiskurser möjliggör samt försvårar vissa beteenden. Könsstrukturerna är 
förändringsbara men en genomgripande förändring kräver kamp på alla nivåer i alla 
samhällen. Var och en kan förändra sitt handlade men motiveringsgrunderna för 
våra sätt att vara är komplexa. För att förstå komplexiteten måste vi ha inblick i 
individers syn på sig själva i världen och deras erfarenheter. Jag hade exempelvis 
inte behövt trycka ner någon, påpeka kvinnors utseende inför mina kompisar eller 
hånat svarta, men jag gjorde det för att känna mig tuffare och mer manlig. Hade jag 
haft andra värdeperspektiv, varit stark i mig själv och inte känt att jag måste 
bekräfta en förväntad manlighet så hade jag kunnat agera annorlunda. 

Det rutinmässiga handlandet i kön ger oss utrymme att experimentera och 
överraska. Vardagen är identitetspolitik. Genom att utvidga manlighetens och 
kvinnlighetens innebörder kan könskategoriernas betydelse i människors förståelse 
av varandra minska. Det handlar om att sträva efter en enda universell kategori. 
Utopi eller inte – det måste vara drivkraften. Att utveckla manlighetens betydelser – 
göra den mångfacetterad, anti-patriarkal och icke-heteronormativ – kan i 
förlängningen leda till att könsskillnaden i samhället luckras upp. Att vidga 
normmallarna för manlighet, att visa att män kan hitta grund för sin identitet i 
andra kontexter än de givet manliga är viktigt. Men det liv vi lever är sammanflätad 
med kulturella förväntningar. Om vi frångår invanda mönster mister vi de 
förhoppningar och njutningar som är kopplade till det livet och som vi investerat i. 
Om man ensam börjar bete sig annorlunda marginaliserar man sig. Detta dilemma 
kräver kollektiv styrka. (Haug s. 42) 

För att kunna förändra våra positioner och förhållningssätt i samhälleliga och 
sociala kontexter och trivas med det krävs förändring i historierna om hur vi lever 
och är. Hur ska vi kunna förstå att det finns möjligheter till olika liv om det inte 
finns historier som berättar om andra slags liv? Här blir historieberättandets politik 
betydelsefull menar William Kitteredge. Enligt Kitteredge fungerar historier som 
speglar som vi kan betrakta oss själva i. De hjälper oss att se hur vi ska bete oss i 
förhållande till reproduktionen av oss själva. (Kitteredge, s. 42) 

I Haruki Muramkamis Sputnik Sweetheart samtalar berättarjaget K med vännen 
Sumire som är i en omtumlande period. Samtalet handlar om Sumires problem med 
att hitta inspiration i sitt författarskap: 
 

I took a sip of my cold beer and gathered my thoughts. 
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“I think right now it’s like you’re positioning yourself in a new fictional framework. 
You’re preoccupied with that, so there’s no need to put your feelings into writing. Besides, 
you’re too busy.” 

“Do you do that? Put yourself inside a fictional framework?” 
“I think most people live in a fiction. I’m no exception. Think of it in terms of a car’s 

transmission. It’s like a transmission that stands between you and the harsh realities of life. 
You take the raw power from outside and use gears to adjust it so everything’s all in sync. 
That’s how you keep your fragile body intact. Does this make any sense?” 

Sumire gave a small nod. “And I’m still not completely adjusted to that new framework. 
That’s what you’re saying?” 

“The biggest problem right now is that you don’t know what sort of fiction you’re 

dealing with. You don’t know the plot; the style’s still not set. The only thing you do know 
is the main character’s name. Nevertheless, this new fiction is reinventing who you are. 
Give it time, it’ll take you under its wing, and you may very well catch a glimpse of a new 
world. But you’re not there yet, which leaves you in a precarious position.” 

“You mean I,ve taken out the old transmission, but haven’t quite finished bolting down 
the new one? And the engine still’s running. Right?” (Murakami 2002, s. 68, 69) 

 
K menar att Sumire är i färd med att positionera sig i en ny historia som uppfinner 
henne på nytt och att hon måste hitta rätt i den nya tillvaron för att trivas.  

Att sträva efter samhällsförändring är viktigt. Att utveckla historier att leva 
efter och drömma om. William Kitteredge menar att vi behöver historier som 
inspirerar till uppmärksamhet och förståelse för varandra. Vi är delar av varandra – 
individuellt och tillsammans. Det behövs historier som inspirerar oss att kämpa för 
att ta hand om varandra. Men samhällets komplexitet gör att en enda historia aldrig 
kan definiera det ideala livet. (s. 47) 

Jag vill att vi skapar motdiskurser som omformar de dominerande 
föreställningarna kring hur vi ska vara. Vi behöver nya historier och sammanhang 
att leva i – nya sätt att betrakta och interagera med världen och vår omgivning. 

Alla ”läcker” omanlighet. Speciellt i situationer när andras blick inte når fram. 
Men en ideologisk hinna döljer detta. Vi lever våra liv i relation till vad andra 
människor kan tänkas tycka. Vi gör egna val men förhåller oss till andra i vårt 
handlande.  

Manlighet är en teater spelad av män. Ett iscensättande inför sig själv och 
andra. Inte bara i handling – utan även i berättelse. Män undanhåller vissa känslor 
och erfarenheter för andra män. Upplevelserna betraktas inte som allmänna – vare 
sig de är vanliga eller inte – och vi är rädda för att blotta oss. Vi konfronteras 
därmed med en tystnad. Män väljer att inte prata om saker som inte passar in i 
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berättelsen om dem själva som män. Föreställningarna kring manlighet 
reproduceras eftersom det inte råder någon öppenhet om rädslan att inte betraktas 
som man. Manlighetsnormernas makt grundar sig i vår isolering – att vi inte pratar 
med varandra om dem.  

Jag har aldrig känt mig hotad av förändringar i definitionen av manlighet utan 
endast varit rädd att själv inte definieras som manlig – eller snarare – varit rädd för 
att ses som tjej eller bög. Rädslor är politiska – de försvårar och hindrar oss i vårt 
handlande. 

Män måste frigöra sig från sina rädslor att bete sig omanligt. Att avslöja sina 
innersta känslor för andra och bilda gemenskap genom det utgör en viktig del i 
frigörelsearbetet. Män måste utveckla ett språk att befria sig med – sätta ord på 
omanliga erfarenheter och lyfta fram situationer där de överordnar sig andra. 
Kvinnor har utvecklat sätt att beskriva sina dagliga upplevelser på och därigenom 
kunnat synliggöra sin strukturella underordning och produktionen av kvinnlighet.  

Det vi beskriver i ord – det erkänner vi och i en mening uppfinner vi det – för 
vad finns om det inte finns i språket? Att avslöja sin omanlighet blir en performativ 
akt – vi blir omanliga på en gång vi formulerar det för oss själva.  

Här spelar minnesarbete en roll – som en metod att avslöja erfarenheter. 
Minnesarbete handlar till stor del om den personliga verklighetsbilden, men det är 
de kollektiva möjligheterna med minnesarbete som vi ska ta till vara på. Om vi är 
många som skriver ner minnen kring manlighet och släpper minnena fritt för alla 
att läsa skapar vi ett kollektivt minnesarbete – jag vill exempelvis att mitt 
minnesarbete ska influera andra. Olika personers upplevelser ger olika betydelser 
och genom detta kan vi utveckla nya och mångtydiga kollektiva identiteter. Varje 
situation som en individ befinner sig i är speciell. Denna variation bör vara 
utgångspunkt i identitetspolitiken. Mikela Lundahl påpekar att vi inte får förväxla 
oss själva med mänskligheten när vi tänker universalistiskt. Människor har alltid har 
tvingats förändra sig för att passa in i kategorin ”alla” – istället för att själva 
kategorins betydelser utvidgats. Lundahl efterfrågar därför en universalism som 
ständigt omformas i en dialog mellan olika parter. (Lundahl, s. 98-100) Våra 
identitetsbyggen får gärna vara motsägelsefulla så att människor finner plats i dem. 
Alla varianter tillåts utgöra helheten. Erfarenheterna kan delas utan att de behöver 
vara entydiga.  

Karin Widerberg betonar att närhet till varandra är målet att nå genom våra 
erfarenheter. Widerberg förordar subjektiv närhet istället för objektiv distans; 
närhet mellan de inblandade i minnesarbetet – vare sig någon är initiativtagare som 
exempelvis forskare eller inte. Det gör att ett oss kan skapas. Alla inblandades 
upplevelser har lika stor betydelse. (Widerberg, s. 122, 127) Alla människor har 
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relevanta erfarenheter kring kön och sexualitet eftersom alla människor tvingas 
relatera sig till normer kring detta. 

Kunskaperna vi tillägnar oss vid minnesarbete kan vi använda politiskt. (Haug, 
s. 48) Minnesarbete är en metod som syftar till ideologisk utveckling. Människor vill 
leva i sammanhang och minnesarbete är ett medel att skapa nya kollektiva historier 
med. Minnen bidrar till att forma en individuell och kollektiv föreställningsvärld. 
Genom att föreställa oss själva och världen annorlunda utvecklas vi. Minnesarbeten 
kan fungera som kreativa nycklar till mental förändring. 

Det behövs arenor för samtal och diskussion. Dekonstruktionen av våra 
föreställningar av oss själva som naturliga och heterosexuella män har ingen 
betydelse om vi inte pratar med varandra om det.  

Kollektiva minnesarbeten kan ske i diskussionsnätverk på internet. Sådana 
nätverk kan enligt Janne Bromseth betraktas som textbaserade icke-fysiska 
gemenskaper. Bromseth har studerat olika nätverk där en gemensam sexuell 
identitet utvecklas, och funnit att det lokalkulturella utgör en betydelsefull 
referensram i dessa gruppdiskussioner – exempelvis i medlemmarnas berättelser 
om sitt vardagsliv. Diskussionsnätverken handlar om identitetsförhandling och 
nätverksbyggande – igenkännelse och självbekräftelse genom möten med andra i 
liknande subjektpositioner. (Bromseth, NIKK magasin 1:2003, s. 19-21.) 
Minnesarbete handlar också om vardagsliv, lokalkultur, igenkännelse, identitetsförhandling, 
självbekräftelse och nätverksbyggande.  

Minnesarbete är något att pröva och dikussionsnätverk på internet ett smidigt 
medium – särskilt som redan existerande diskussionsnätverk har liknande karaktär 
som minnesarbete. Många kvinnor och män är antipatriarkala, könsskillnadskritiska 
och anti-heteronormativa. Men det finns stora skillnader i erfarenheter och därför 
bör nätverk med olika feministiska och antipatriarkala perspektiv bildas.  

Helena Hill har studerat 1970-talets mansgrupper i Sverige och kommit fram 
till att de hade erfarenheterna och känslorna som utgångspunkt. Genom 
medvetandehöjning och samtalsterapi ville männen befria sig från den traditionella 
och förtryckande manligheten och nå jämlikhet mellan kvinnor och män. 1970-
talets mansrörelse bildades ”ur en längtan efter ’det lilla livet’. Att vara nära sina 
barn, få tillgång till sina känslor och slippa prestige och karriär män emellan.” 
Mansgrupperna fokuserade på det personliga – de ville enligt Hill föra in politiken i 
det privata istället för tvärtom. (Hill, NIKK magasin 2:2004, s. 23-25.) 

Jag förordar också personliga erfarenheter som referenskälla vid diskussioner 
kring kön. Men analyserna får inte fastna i det personliga utan att samhället 
problemtiseras på strukturnivå. De individuella erfarenheterna bör relateras till en 
strukturell samhällsanalys. 
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