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Inledning 

Att unga killar behöver manliga förebilder för att kunna utvecklas till goda män verkar vara 

en vanlig uppfattning. Kriminella och/eller våldsamma män beskrivs allt som oftast som män 

som saknat manliga förebilder i sin ungdom. Att bli vuxen är ingenting en kille förväntas 

klara av på egen hand – han måste ha någon, helst av samma kön, som kan tala om hur man 

ska bära sig åt för att inte hamna snett. Under de senaste tio åren har det dykt upp en del 

böcker som gör anspråk på att vara förebilder för unga pojkar, en sorts självhjälpsböcker som 

ska få in pojkarna på rätt väg och få dem att känna sig bekväma i sina roller. Dessa böcker är 

tänkta att vara en vägledning i den svåra processen att utvecklas från pojke till man. Men hur 

går egentligen detta till – hur gör man män av pojkar?  

 

Syfte och frågeställningar 
Detta arbete syftar till att undersöka vilken representation av manlighet/manlig identitet som 

finns i böcker, riktade till killar i tonåren, som behandlar frågor kring manlighet och i vissa 

fall jämställdhet. I många år har fokus legat på flickor och kvinnor när man talat om 

könsroller och hur de påverkar människor på individnivå. I många av de böcker om könsrolls-

problematik och jämställdhet som finns riktade till tjejer ser man en tydlig uppmaning till 

förändring, tjejerna måste lära sig att ta mer plats och ta för sig i livet, men hur ser det ut i 

motsvarande litteratur för killar? Vad innebär det att vara pojke/man enligt dessa texter? Finns 

det flera olika sätt att vara pojke/man på som godkänns och accepteras? Finns det riktlinjer för 

hur läsaren ska bete sig för att hitta, och känna sig trygg med, sin könsidentitet? Hur förhåller 

sig de olika maskuliniteterna till varandra? Finns det något sätt att vara pojke/man som är 

bättre/sämre än andra? Ser författarna några problem med maskuliniteten? Hur förhåller sig 

böckerna till jämställdhet och maktrelationer mellan könen?  
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Tidigare forskning 
Vår undersökning handlar om representation av manlig identitet i böcker riktade till unga 

män. Vi menar därför att det fält vi i huvudsak måste förhålla oss till är mansforskningen. Att 

det är just unga män som är målgrupp för de böcker vi undersöker är av underordnad 

betydelse, men vi tycker ändå att det kan vara på sin plats att ge en kortare bakgrund även till 

ungdomsforskningen. Efter en sammanfattande genomgång av dessa båda fält går vi också 

igenom några specifika studier som liknar den vi själva gör, för att på så sätt visa vad som 

redan gjorts och hur vår studie förhåller sig till detta. 

 

Ungdomsforskning 
I Sverige har forskning kring ungdomskulturer vuxit fram sedan början på 1980-talet (Bolin & 

Lövgren 1995:19). Den forskning som gjorts kring ungdomar innan dess var främst 

problemorienterad och åtgärdsinriktad. Internationellt sett har det tvärvetenskapliga centret 

vid universitetet i Birmingham, Centre for Contemporary Cultural Studies eller CCCS (i 

Sverige känt som Birminghamskolan), haft en stor betydelse för forskning kring ungdomar. 

Här studerades främst subkulturer för att få svar på hur strukturella förändringar i samhället 

påverkat ungdomarna. Inom denna forskningstradition var nyckelbegreppen inledningsvis 

klass, ras och stil, men efter befogad kritik från feministiskt håll tillkom även kön. 

Traditionellt sett tenderade forskarna att inrikta sig på ungdomskulturer i offentligheten vilket 

i förlängningen fick till följd att de generellt mer flickaktiga, privata, sätten att umgås 

hamnade utanför studierna (Bolin & Lövgren 1995:20). 

 

I inledningen till Om unga män identifierar Göran Bolin och Karin Lövgren ett stort problem, 

som trots genustänkandet fortfarande år 1995 fanns kvar inom ungdomsforskningstraditionen:  

 
Forskare ställer olika frågor till killar och tjejer. I en antologi om unga kvinnor finns självklart 
artikelbidrag om relationer, vänskap och romantik. Och i denna om unga män skriver forskare om 
killar och sport, våldsvideo och kriminalitet. Vi belyser olika områden av killars och tjejers liv och 
förstärker på så sätt en polarisering av könsrollerna. (Bolin & Lövgren 1995:18) 

 

När genusforskningen traditionellt sett handlat om kvinnor och kvinnlighet har ungdoms-

forskningen riktat in sig på pojkar. Då ungdomsforskningen började etablera sig fanns det 

heller ingen utvecklad mansforskning att ta stöd i. Följaktligen hade inte ungdomsforskarna, 
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när de började forska kring unga män, en speciellt nära relation till den feministiska 

forskningstraditionen eller ett kritiskt förhållningssätt till den patriarkalt förankrade 

manligheten. När genusbegreppet sedan togs in i ungdomsforskningen bidrog det snarare till 

att separera pojkar och flickor ytterligare. Från att ha varit helt osynliga i forskningen 

tillskrevs flickorna istället traditionella kvinnoroller i och med att forskarna valde att fokusera 

på olika aspekter i ungdomarnas liv beroende på om de studerat flickor eller pojkar. Vi 

hoppas och tror att ungdomsforskningen under det senaste decenniet har börjat komma till 

rätta med detta problem och att studier av unga män mer och mer har börjat närma sig 

mansforskningens ideal, ideal som vi ska gå närmare in på i avsnittet nedan. 

 

Mansforskning 
Thomas Johansson, docent i sociologi, legitimerad psykolog och psykoterapeut, har i sin bok 

Det första könet? som gavs ut år 2000 gjort en summering av mansforskningen som akade-

miskt fält (Johansson 2000:11). Han menar att det är svårt att med exakthet säga när mans-

forskningen växte fram och är till och med tveksam till huruvida den ens kan sägas ha uppnått 

någon egentlig akademisk status. 

 

Mansforskning som forskningsfält är en relativt ny företeelse (Johansson 2000:11). Det var 

först under 1980-talet och framför allt i början av 1990-talet som fältet började etableras 

ordentligt. Initialt behandlades främst frågor om mäns våld mot kvinnor, faderskapet och 

jämlikhet. Under 1980-talets första år var mansforskningen ännu outvecklad och befann sig i 

en slags övergångsperiod från forskningen om män (Johansson 2000:12). Den traditionella 

forskningen om män var relativt okritisk och hade inte de teoretiska redskap som krävdes för 

att analysera konstruktionen av en motsägelsefull manlighet. Enligt många var det 

forskningen om homosexuella män, Gay Studies, som tog forskningen om män vidare till en 

reflexiv och kritisk mansforskning. 

 

Johansson menar att det är vanligt förekommande att man blandar ihop eller förväxlar 

mansforskning med olika mansrörelser (Johansson 2000:13). Den största och viktigaste 

skillnaden mellan de sociala mansrörelserna och den akademiska mansforskningen är att de 

förra ofta helt saknar maktperspektiv. ”Även om man inom olika mansrörelser ofta fokuserar 

centrala problemområden och tar upp viktiga frågor om manlighet finner man ofta en stor 
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naivitet och en vägran att ta tag i de centrala orättvisor som reproduceras i ett samhälle som i 

stor utsträckning fortfarande vilar på ett patriarkalt fundament […]” (Johansson 2000:13). 

 

Johansson tar upp tre viktiga aspekter på vad som karakteriserar den akademiska 

mansforskningen:  

 

• En nära relation till feminismen. ”En central uppgift för mansforskningen har därför 

varit att bedriva en omfattande kritik av ’manssamhället’ och av den maktapparat som 

växte fram i anslutning till patriarkatet […]” (Johansson 2000:13). 

• En tydlig avgränsning gentemot konservativa mansrörelser som hyllar en patriarkalt 

förankrad manlighet. 

• ”Ett utforskande av manlighetens dolda sidor” (Johansson 2000:13). Mansforskarna 

fokuserar ”[…] de sidor av manligheten som underminerar den dominanta 

manligheten och som visar på en större komplexitet än vad som varit fallet med den 

ofta endimensionella konstruktionen av det manliga” (Johansson 2000:13). 

 

Av dessa punkter framgår tydligt att mansforskningen står i nära relation till, och är rent 

beroende av, den feministiska forskningen. 

 
[…] man skall studera män inom ramen för ett feministiskt perspektiv […]. En kritisk mansforskning 
tar inte manligheten för given, utan är beredd att studera och dekonstruera den, att behandla den som 
en social och historisk och därmed variabel konstruktion. Det finns ingen statisk manlighet eller någon 
självklar utgångspunkt för en teori om det manliga (Johansson 2000:15). 

 

Närheten till den feministiska forskningen är dock ett växande problem för mansforskningen i 

och med att den feministiska traditionen blir allt mer differentierad. Det är en stor och viktig 

fråga för mansforskaren vilken sorts feminism man bör förhålla sig till och hur man ska ställa 

sig till det allt mer splittrade feministiska forskningsfältet. 

 

Mansforskning och media 

Fred J. Fejes skriver i Masculinity as Fact att den mansforskning som fokuserat på media i 

början på 1990-talet fortfarande var i sin linda (Fejes 1992:9f.). Forskningen kring 

representation av kvinnor och kvinnlighet låg långt fram i jämförelse. De studier som gjorts 

om män i media fram till 90-talets början handlade primärt om medias påverkan, och 

utgjordes i första hand av könsrollsforskning eller forskning kring pornografi. Forskningen 
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om könsroller tog dessutom upp både kvinnors och mäns roller, oftast med större fokus på de 

kvinnliga könsrollerna. Det man kom fram till i dessa studier var att media reproducerade en 

mycket stereotyp mansroll. Man hittade dock inga klara bevis för att dessa stereotyper hade 

någon som helst påverkan på mäns uppfattning om sin egen maskulinitet (Fejes 1992:21f.). 

När det kom till studierna av pornografi kunde man däremot framlägga ganska klara bevis för 

att den mansroll som presenterades i den hade stor inverkan på hur män såg på sig själva. 

Fejes konstaterar att den forskning som fanns tillgänglig i början på 1990-talet var otillräcklig: 

”Far greater attention needs to be paid to exploring in a systematic way, which is not 

dependent on a sex-role model, the images of masculinity that are presented through the 

media.” (Fejes 1992:22) 

 

Sedan Fejes skrev sin text 1992 har en del hänt kring mansforskningen i media. Vi har bland 

annat stött på antologin Screening the Male där tretton olika artikelförfattare ger sin syn på 

representation av manlighet i Hollywoodfilm. De olika artiklarna i denna bok behandlar allt 

från manlig masochism i skräckfilm (Creed 1993) till feminisering av den sjungande och 

dansande skådespelaren (Cohan 1993). Det som förenar dem är en kritik mot att forskning 

kring film traditionellt sett varit starkt bunden till representation av kvinnor och kvinnlighet. 

När det gäller andra medier än film undersöker den brittiske filmvetenskapsprofessorn 

Kenneth MacKinnon i Representing Men representation av manlighet förutom i film också i 

television, reklam och medierad sport (MacKinnon 2003). MacKinnon kommer bland annat 

fram till att det inte är fråga om en sorts manlighet som representeras i media, utan att det 

finns en mängd olika manligheter som skiljer sig mer eller mindre från varandra (MacKinnon 

2003:115). En undersökning av tryckta medier, mer specifikt av så kallade herrtidningar, har 

David Gauntlett gjort i Media, Gender and Identity. Gauntlett menar att herrtidningarna 

primärt inte alls konserverar traditionella maskulina värden utan istället fungerar som en sorts 

självhjälp och självbekräftelse för de manliga läsarna.  

 
[…] their [herrtidningarnas] existence and popularity shows men rather insecurely trying to find their 
place in the modern world, seeking help regarding how to behave in relationships, and advice on how 
to earn the attention, love and respect of women and the friendship of other men (Gauntlett 2002:180). 

 

Det finns dock viss problematik med herrtidningarna enligt Gauntlett; att de kan väcka oro 

hos läsaren, exempelvis angående kroppsideal eller att inte vara som alla andra. 
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Vi letade länge efter studier som konkret tar upp frågor kring självhjälpslitteratur, och hittade 

slutligen den alldeles nyutkomna Makeovermani i vilken Thomas Johansson skriver på 

gränsen mellan akademiskt och populärvetenskapligt om självhjälpskulturen som brer ut sig 

allt mer i västvärlden. Johansson behandlar såväl självhjälpslitteratur som TV-programmen 

Dr. Phil och Extreme Makeover, men fokuserar helt och hållet på fenomenet självhjälp i sig. 

Han söker svar på frågor som hur man ska se på det utbud av självhjälpskultur som finns, vem 

det är som köper och läser självhjälpslitteraturen, hur vi ska närma oss fenomenet, om det är 

bra att alltid få hjälp och på vilket sätt detta är en ny kulturell process (Johansson 2006:19f.). 

Johansson själv bjuder dock in till mer koncentrerade studier: 

 
Denna bok utgör inte på något sätt en systematisk vetenskaplig studie av självhjälps- och populär-
psykologibranschen, men jag inbillar mig dock att den kan ses som ett första steg till att på allvar 
studera självhjälpsindustrin. Det saknas i stort sett studier av detta omfattande fenomen, vilket förvånar 
mig. (Johansson 2006:224) 

 

Vårt arbete blir till viss del det Johansson eftersöker; en vetenskaplig studie av ett utsnitt av 

självhjälpslitteraturen. 
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Teori 
Diskursteori 
Diskursteorin är i sig väldigt omfattande; med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt 

behandlar den såväl språkets betydelse som identiteter och betydelseskapande inom sociala 

praktiker. Inom diskursteorin finns en uppsjö av olika begrepp varav vi kommer att redogöra 

för dem vi funnit mest intressanta för vår studie. Det vi framför allt hämtar från diskursteorin 

är dock själva tänkandet och den analytiska blicken. Vi kommer därför inte att koppla vår 

analys till de olika diskursteoretiska begreppen i särskilt stor utsträckning, utan det vi 

intresserat oss för är det mer övergripande; hur språket och dess tecken kopplas samman och 

ges olika betydelser i vår empiri. 

 

Diskursteorins språkteoretiska grunder 
En av diskursteorins viktigaste grundtankar är att allt tillträde till verkligheten sker genom 

språket. Genom språket skapar vi en representation av verkligheten; en fullvuxen människa 

med penis och testiklar kopplas till exempel samman med ordet man. Alla olika represen-

tationer bildar tillsammans det komplicerade system som är vårt språk. Representationerna i 

sig har ingen naturlig koppling till föremålet eller företeelsen de representerar; det finns inget 

inneboende i mannens natur som säger att han måste representeras just med ordet man utan 

han hade lika gärna kunnat kallas för någonting annat. En annan viktig grundtanke inom 

diskursteorin är att språkets representationer av verkligheten bidrar till att konstruera den 

genom att ge olika föremål olika betydelser. Ordet man har till exempel en annan betydelse än 

ordet pojke, ordet ungdom eller ordet hiphopare (Winther Jørgensen & Phillips 

1999/2000:15). Denna syn på språket som konstruerande av vår verklighet innebär dock inte 

att det inte finns någon objektiv verklighet; den fysiska världen existerar naturligtvis, men den 

får sin betydelse först genom språket (Laclau & Mouffe 1985/2001:107). 

 

Ett ord, eller en handling, kan ha flera betydelser beroende på vilken kontext det används i, 

eller utförs i. Det finns många olika sätt att använda språket, till exempel skiljer sig 

språkbruket i en operationssal från språkbruket på en fotbollsplan. Det är stor skillnad på 

språket som används om sex i Slitz och i en akademisk uppsats i sexologi. Dessa skillnader 

beskrivs med begreppet diskurs, vilket förenklat förklaras av Marianne Winther Jørgensen 
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som ”[…] ett bestämt sätt att tala om eller förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 

(Winther Jørgensen & Phillips 1999/2000:7). En diskurs är alltså ett slags språk inom språket. 

Eftersom en diskurs innebär vissa specifika tolkningar och betydelsetillskrivningar av ord som 

i en annan diskurs kan tolkas på helt andra sätt och ges helt andra betydelser kan man tala om 

en språklig kamp mellan olika diskurser för att föra fram den egna tolkningen som den 

allmänt accepterade (Winther Jørgensen & Phillips 1999/2000:13). Även om tecknens 

specifika koppling till den fysiska verkligheten är kontingent (möjlig men inte nödvändig), 

och även om detta innebär att en slutgiltig fixering av ett ords betydelse därför är omöjlig, är 

en fullständig betydelsefixering ändå målet för varje enskild diskurs. (Winther Jørgensen & 

Phillips 1999/2000:32) 

 

Diskursteorins begreppsapparat 

Språket 

Varje diskurs byggs upp kring vissa specifika tecken som är av särskild betydelse. Det privile-

gierade tecknet i en diskurs om manlighet är till exempel man. Dessa privilegierade tecken 

benämns som nodalpunkter. De är de tecken kring vilka diskursens andra tecken ordnas och 

ges betydelse (Laclau & Mouffe 1985/2001:112). Kännetecknande för nodalpunkter är att de i 

sig själva är ganska tomma. De har ofta en öppen betydelse och ges en mer detaljerad 

betydelse först när de kopplas samman med en specifik diskurs. Dessutom är de ofta ganska 

omtvistade – det finns till exempel många konkurrerande tolkningar av vad en man egentligen 

är. Diskursteorin har ett begrepp för de tecken som i särskilt hög grad är öppna för 

tillskrivning av olika betydelser: flytande signifikanter. Flytande signifikanter är tecken vilka 

olika diskurser kämpar om att ge betydelse på just sitt sätt. 

 

När ett tecken sätts i ett sammanhang skapas olika betydelsekopplingar, vilket synliggör 

diskursen. Tecknet man skapar i olika sammanhang helt olika associationer: en riktig man, 

den moderne mannen eller kanske den metrosexuelle mannen. Olika begrepp och betydelser 

sammankopplas med ett tecken genom artikulation (Winther Jørgensen & Phillips 

1999/2000:35). Varje konkret artikulation reproducerar eller ifrågasätter den konkreta 

diskursen genom att fixera betydelser på bestämda sätt. Eftersom tecknens betydelse aldrig 

slutgiltigt kan fixeras på grund av deras potentiella mångtydighet har varje artikulation 

betydelse för diskursen som helhet på grund av att den, genom att den sätter tecknen i vissa 
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relationer till varandra och inte i andra, antingen förstärker eller försvagar de rådande 

betydelsefixeringarna inom den givna diskursen (Winther Jørgensen & Phillips 

1999/2000:36). På grund av detta, och på grund av att människor är beroende av att bygga 

vidare på befintliga betydelsefixeringar för att kunna kommunicera på ett meningsfullt sätt, 

kan man säga att all användning av språk i en eller annan mening är artikulation (Laclau & 

Mouffe 1985/2001:113f.). Eftersom artikulation är den praktik där tecknen kopplas samman 

med varandra och där dess betydelse fixeras och omdefinieras blir den också en naturlig 

utgångspunkt i en diskursteoretisk analysmetod. 

 

Objektivitet 
Som vi redan konstaterat är målet för diskursernas kamp att slutligen föra fram den egna 

betydelsefixeringen som den sanna. Även om det aldrig kan lyckas helt eftersom all betydelse 

är kontingent finns det ändå de betydelsefixeringar som är så starkt etablerade att de förefaller 

nästan helt självklara, naturliga och obestridda. Detta benämner Laclau & Mouffe som 

objektivitet. ”Objektiviteten är ett historiskt resultat av politiska processer och strider; den är 

en avlagrad diskurs.” (Winther Jørgensen & Phillips 1999/2000:43)  

 

Det faktum att all samhällelighet hela tiden kan vara annorlunda betyder inte att allt hela tiden 

förändrar sig eller att det sociala kan formas fritt. En diskurs har i sig själv en viss tröghet 

eftersom alla artikulationer hela tiden måste bygga vidare på redan befintliga betydelse-

fixeringar för att bli meningsfulla (Winther Jørgensen & Phillips 1999/2000:46). Det innebär 

att det ofta tar väldigt lång tid att förändra etablerade betydelsemönster. Objektiviteten är på 

grund av sin starka fixering oerhört svår att förändra eller tänka bort (Winther Jørgensen & 

Phillips 1999/2000:45). 

 

Identitet 
Diskursteorins antiessentialistiska hållning går igen i Laclaus och Mouffes syn på identitet. 

Liksom språkets och teckens betydelse är också individers och gruppers identitet kontingent 

(Laclau & Mouffe 1985/2001:96). Dessutom kan inte heller en identitet bli helt fixerad eller 

färdig (Laclau & Mouffe 1985/2001:111). Laclau & Mouffe använder sig av Jacques Lacans 

subjektsteori, som i korthet innebär att subjektet, liksom språket och samhället, är en aldrig 

färdig struktur som hela tiden försöker bli hel. Detta innebär också att idén om det sanna hela 

jaget är en myt (Winther Jørgensen & Phillips 1999/2000:49). 
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Att anta en identitet innebär att identifiera sig med någonting. I en diskurs finns alltid 

angivelser om vissa positioner som subjektet kan inta; subjektspositioner. På en fotbollsplan 

kan man till exempel vara målvakt, back, mittfältare eller anfallare, i en klassisk marxistisk 

text kan man vara kapitalist eller proletär och på ett läkarbesök kan man vara läkare eller 

patient. Subjektspositionerna är på samma sätt som språkets tecken och beståndsdelar för-

sedda med olika associationer, från att en målvakt får ta bollen med händerna och att en 

mittfältare inte får, till att en läkare vet hur människokroppen fungerar och att patienten inte 

vet. Dessa associationer kopplas samman i ekvivalenskedjor och styr subjektens agerande och 

sätter upp ramar för vad som är rimligt eller inte. (Winther Jørgensen & Phillips 

1999/2000:48). Det är läkaren som undersöker patientens hälsa och letar upp orsaken till 

dennes besvär och inte tvärtom. Om mittfältaren tar bollen med handen får hon gult kort och 

gör hon det ytterligare en gång måste hon lämna planen. Identitetens kontingens innebär 

också att den kamp som förs diskurser emellan inte bara gäller tecknens betydelse utan också 

subjektspositionernas betydelse och vilka associationer som knyts samman med dessa. 

(Winther Jørgensen & Phillips 1999/2000:50) 

 

Identitet är heller inte nödvändigtvis någonting subjektet själv antar utan denne kan också 

interpelleras, vilket innebär att individen av diskursen ställs i en subjektsposition. Vilken 

identitet man antar varierar också mellan olika situationer (Winther Jørgensen & Phillips 

1999/2000:49). På samma dag kan en individ hinna vara kund i mataffären, arbetssökande på 

arbetsförmedlingen, mittback på fotbollsträningen och både storasyster, lillasyster, dotter och 

styvdotter på samma gång i hemmet, samtidigt som hon är hårdrockare, invandrare och 

brottsoffer. För att beskriva detta används begreppet fragmentering, vilket innebär att ett 

subjekt inte har en enda överordnad identitet utan alltid flera olika (Laclau & Mouffe 

1985/2001:115). Ibland blir individen dessutom interpellerad av flera diskurser och satt i olika 

subjektspositioner samtidigt: 

 
Ska man till exempel på valdagen låta sig interpelleras som kristen, som feminist eller som arbetare? 
Kanske tycks alla tre möjligheterna lockande, men de pekar i varsin riktning när krysset ska sättas. I ett 
sådant fall är subjektet överdeterminerat. Det vill säga det positioneras av flera motstridiga diskurser 
mellan vilka det uppstår en konflikt. I diskursteorin är subjektet i grunden alltid överdeterminerat 
eftersom diskurserna alltid är kontingenta; det finns ingen objektiv logik som anger en entydig 
subjektsposition för subjektet. (Winther Jørgensen & Phillips 1999/2000:49) 

 

Denna överdeterminering innebär att subjektets identiteter ifrågasätts och att denne måste 

ompröva sin positionering för att komma ur den interna konflikten. Om personen ifråga 
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kryssar i en viss ruta innebär det ju att denne åtminstone tillfälligt avsäger sig någon eller 

några av de subjektspositioner hon/han tidigare intagit. Det ifrågasättande som överdetermi-

neringen här leder till benämns hos Laclau & Mouffe som en identitetskris. (Laclau & Mouffe 

1985/2001:126) 

 

Ett subjekts identitet är i ständig rörelse och antas, tilldelas och omförhandlas ständigt i 

diskursiva processer. Därför ses identitet inom diskursteorin som någonting alltigenom socialt 

konstruerat. (Winther Jørgensen & Phillips 1999/2000:51) Detta gäller även samhället som 

helhet: ”Om människor exempelvis identifierar sig med olika klasser är det inte för att 

samhället objektivt sett utgörs av dessa klasser utan för att det skett en tillfällig tillslutning där 

andra identifikationsmöjligheter, till exempel kön och etnisk bakgrund, har uteslutits.” 

(Winther Jørgensen & Phillips 1999/2000:46) 

 

Synen på subjektets identitet som socialt konstruerad och kontingent återspeglas både på 

individnivå och på en vidare samhällelig nivå: ”Vi producerar hela tiden samhället och upp-

träder som om det fanns som en objektiv totalitet, och vi talar om det som en helhet. Med ord 

som ’folket’ eller ’landet’ försöker vi avgränsa en helhet med ett objektivt innehåll. Men 

helheten förblir en imaginär storhet.” (Winther Jørgensen & Phillips 1999/2000:47) Helheter 

som Sverige eller män är i högsta grad kontingenta, de är tillfälliga, ofullständiga och har 

inget egentligt innehåll, vilket blir tydligt om man ser till när de blir relevanta. Att anta 

identiteten man blir bara meningsfullt om man ställs emot identiteten kvinna eller pojke och 

att identifiera sig som svensk är bara relevant om man ställer det mot andra tänkbara nationali-

teter. Därför är alla begrepp som hänvisar till samhället som helhet flytande signifikanter 

(Winther Jørgensen & Phillips 1999/2000:47). Flytande signifikanter som hänvisar till en 

helhet benämns inom diskursteorin som myter. Samtidigt som myten lanserar en konstruerad 

bild av hur världen är inrättad är den också en ”[…] helt nödvändig horisont för våra hand-

lingar” (Winther Jørgensen & Phillips 1999/2000:47). Myten Sverige möjliggör till exempel 

svensk politik vilket kan vara praktiskt i många avseenden, inte minst genom att världen 

framstår som mer överskådlig. 

 

Kollektiv identitet, gruppidentitet, fungerar på ungefär samma sätt. Steget är inte långt från att 

identifiera sig som man till att identifiera sig med gruppen män (Winther Jørgensen & Phillips 

1999/2000:51). En grupp skapas genom att man fokuserar på vissa identifikationsmöjligheter 

och utesluter andra. Winther Jørgensen & Phillips använder sig av exemplet svarta i 
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Storbritannien; genom att klumpa ihop alla som inte är födda inom ett vissa område och ser ut 

på ett visst sätt har man skapat en grupp där man också bortser från interna olikheter inom 

gruppen (Winther Jørgensen & Phillips 1999/2000:51). 

 

Gruppbildning är en viktig aspekt av kampen om hur myten om samhället ska ges innehåll – 

och omvänt implicerar olika samhällsbilder en angivelse om hur människor ska delas in i 

grupper. Förespråkare av klassamhället delar gärna in subjekten i grupper baserade på deras 

ekonomiska förutsättningar, feminister delar gärna in subjekten i grupper baserade på 

könstillhörighet. (Winther Jørgensen & Phillips 1999/2000:53) En avgörande faktor i 

gruppbildningsprocesser är representation. I samma uttryck som gruppen skapas, skapas även 

representanter för den. Om någon talar å gruppens vägnar blir denne representant för gruppen, 

och om någon definierar den utifrån måste denne också definiera vilka som representerar 

gruppen för att den ska ges innehåll och vara en meningsfull kategori (Winther Jørgensen & 

Phillips 1999/2000:52). 

 

Maskuliniteter 
Relationer mellan maskuliniteter 
Sociologiprofessorn Robert W. Connell menar, liksom många andra, att det inte räcker till att 

dela upp samhället i män och kvinnor för att synliggöra dess komplexa maktstrukturer utan att 

det finns flera andra viktiga faktorer som spelar in, som till exempel klass och etnicitet. 

Connell går dessutom steget längre och menar också att det inte heller räcker att ha en 

öppnare syn på genus, där utrymme ges åt flera olika maskuliniteter. Han menar att det ofta 

ändå rör sig om generaliseringar;  

 
Allteftersom man blivit uppmärksam på samspelet mellan kön, ras och klass har man börjat urskilja 
multipla maskuliniteter: svarta såväl som vita, arbetarklass likaväl som medelklass. Detta är 
välkommet, men kan leda till andra förenklingar. Man tror lätt att det finns en svart maskulinitet, eller 
en arbetarklassmaskulinitet. (Connell 1996:100) 

 

Om man studerar maskuliniteter i sig själva finns också risken att de framstår som olika livs-

stilar eller konsumentval. Connell menar att om man närmar sig frågan utifrån relationer blir 

det lättare att urskilja maskulinitetens interna maktstrukturer och det tvång under vilket 

genuskonfigurationerna bildas (Connell 1996:100). Genusordningens maktrelationer är inte 

bara verksamma mellan män och kvinnor utan också män emellan. För att kunna analysera 
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dessa relationer har Connell skapat en analysmodell för multipla maskuliniteter, där fokus 

ligger på relationen mellan de många olika maskuliniteter som kan finnas i det sociala samt 

vilka konkreta uttryck maktutövandet maskuliniteter emellan kan ta. (Connell 1996:100) 

 

Connells modell bygger på grundprincipen att det finns en hegemonisk maskulinitet, ett 

dominerande mansideal, i ett givet samhälle. Detta ideal måste alla män förhålla sig till på ett 

eller annat sätt. Det är också avgörande för hur maktrelationer män emellan skapas och 

upprätthålls. Mäns relation till den hegemoniska maskuliniteten delas i Connells modell in i 

tre kategorier: delaktighet, marginalisering och underordnande. (Connell 1996:102) 

 

Hegemonisk maskulinitet 

Den hegemoniska maskuliniteten i ett givet samhälle kan alltså beskrivas som det 

dominerande mansidealet. Connell påpekar dock att det inte finns någon på förhand given 

konfiguration för hur en hegemonisk maskulinitet ser ut; den är historiskt föränderlig och kan 

också se olika ut i olika samhällen. Han menar också att den hegemoniska positionen alltid är 

mer eller mindre omstridd och ifrågasatt. Därför anser Connell att hegemonibegreppet är 

användbart: ”Det hänvisar till den kulturella dynamik som gör att en viss grupp kan hävda och 

upprätthålla en ledande position i samhällslivet. Kulturellt sett höjer sig vid en given tidpunkt 

en viss form av maskulinitet över andra former.” (Connell 1996:101) 

 

Att det i ett samhälle finns en hegemonisk maskulinitet innebär dock inte att de som i högsta 

grad överensstämmer med den är de mäktigaste bland männen. Connell understryker att den 

hegemoniska maskuliniteten i första hand är en idealbild. ”Individer med stor institutionell 

makt eller stora rikedomar kan i privatliv befinna sig långt från det hegemoniska mönstret.” 

(Connell 1996:101) Sambandet mellan kulturella ideal och institutionell makt ligger mer på 

den kollektiva nivån, menar Connell: ”De högsta nivåerna inom näringslivet, militären och 

staten erbjuder en tämligen övertygande kollektiv bild av maskulinitet.” (Connell 1996:101) 

 

Connell beskriver vidare den hegemoniska maskuliniteten som ”[…] den konfiguration av 

genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets 

legitimitet” (Connell 1996:101). Det innebär att det är svårt att skaffa sig en maktposition i 

samhället om man inte till viss grad överensstämmer med det hegemoniska idealet, eller 

åtminstone accepterar det. Att den hegemoniska maskuliniteten är dominerande i samhället 
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medverkar, på grund av den auktoritet detta innebär, i sig också till att göra den svår att rubba. 

Även om såväl feministiska kvinnor som män kan utgöra ett hot mot den hegemoniska 

maskulinitetens position är det troligare att den kommer att förändras genom att långsamt 

underbyggas än genom någon genusrevolution. Connell menar att det framgångsrika hävd-

andet av auktoritet snarare än direkt våld är ett av hegemonins största kännetecken, men 

påpekar att det ändå i högsta grad är möjligt att förändra den utifrån. Dominerande 

föreställningar om maskulinitet kan alltid utmanas av andra grupper och en ny hegemoni kan 

konstrueras (Connell 1996:101). 

 

Underordnande 

Underordnande av maskuliniteter handlar enligt Connell i första hand om homosexuella. 

Själva underordnandet sker på flera nivåer; dels talar Connell om en kulturell stigmatisering 

av homosexuell identitet, dels menar han att det finns en stor mängd konkreta praktiker 

genom vilka homosexuella män underordnas. De exempel Connell tar upp, hämtade från 

dagens USA, inkluderar bland annat politisk uteslutning, kulturell smutskastning, legalt våld 

(fängslande enligt sodomiförordningen), gatuvåld, ekonomisk diskriminering och personlig 

bojkott (Connell 1996:102). 

 
Förtrycket placerar homosexuella män i botten av mäns genushierarki. Att vara bög är i den 
patriarkaliska ideologin en förvaringsplats för allt som symboliskt har utestängts från den hegemoniska 
maskuliniteten. Detta gäller allt från puttenuttig inredningsstil till anala samlag. (Connell 1996:102) 

 

Underordnandet handlar dock inte enbart om homosexuella, men det nästan alla former av 

underordnade maskuliniteter har gemensamt är att de kopplas samman med femininitet: 

”Processen markeras av en rik flora av smädelser: mes, silmjölke, tönt, klant, morsgris, fegis, 

ynkrygg, mammas gosse, nolla osv.” (Connell 1996:103) Underordnade maskuliniteter får på 

detta vis ofta fungera som den hegemoniska maskulinitetens motpol, till exempel i avseenden 

som att inte vara en mes, att inte klä sig som en fjolla eller liknande. 

 

Delaktighet 

Den hegemoniske mannen är ofta bara en idealbild som motsvaras av mycket få verkliga män 

och det behöver inte nödvändigtvis vara just dessa män som har makt och auktoritet i ett givet 

samhälle. De män, eller mansbilder, som utgör idealbilden av den hegemoniska maskulini-
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teten kan vara en ganska liten och obetydlig skara. Men de män som på ett eller annat sätt 

tagit till sig dessa ideal tillhör också den grupp som befäster den hegemoniska maskulinitetens 

ställning. (Connell 1996:103) Dessa män är bara indirekt en del av den hegemoniska masku-

liniteten. Connell beskriver det som att de är delaktiga i det hegemoniska projektet; de tar del 

av den patriarkaliska utdelningen utan att befinna sig i patriarkatets frontlinje (Connell 

1996:103). Därför är de heller inte lika hotade och ifrågasatta som den hegemoniska 

idealmannen. De är helt enkelt de vanliga männen.  

 
Det är frestande att helt enkelt behandla dem som slöare versioner av den hegemoniska maskuliniteten 
– skillnaden mellan de män som hejar på [amerikanska] fotbollsmatcher på TV och de som springer 
runt i gyttjan och tacklar varandra. Men oftast är denna maskulinitet tydligare konstruerad än så. 
Äktenskap, faderskap och samhällsliv innehåller ofta vidsträckta kompromisser med kvinnor snarare 
än naken dominans eller ett icke ifrågasatt utövande av auktoritet. Många män som erhåller en 
utdelning av patriarkatet respekterar sina fruar och mödrar, och brukar aldrig våld gentemot kvinnor. 
De gör sin del av hemarbetet, de överlämnar sin lön till familjen och kan på så sätt lätt övertyga sig 
själva om att feminister måste vara BH-brännande extremister. (Connell 1996:103f.) 

 

Marginalisering 

Genusordningen är ingen helt fristående struktur utan genus är sammanlänkat med andra 

faktorer, exempelvis klass, etnicitet, ålder eller subkulturell tillhörighet. Dessa strukturer 

skapar enligt Connell ytterligare kopplingar mellan maskuliniteter (Connell 1996:104). Man 

kan se dessa maskuliniteter som konkurrerande maskuliniteter, eftersom de kan erbjuda ett 

alternativ till den hegemoniska maskuliniteten med andra ideal och andra strategier. Men då 

den hegemoniska maskuliniteten är sammankopplad med auktoriteten i ett samhälle, både 

kulturellt och socialt, är ändå dessa övriga, icke-hegemoniska maskuliniteter marginaliserade. 

(Connell 1996:105) 

 

Likaväl som det finns möjlighet att utmana, konkurrera med och göra motstånd mot den 

hegemoniska maskuliniteten finns det i Connells modell möjlighet att vara delaktig i 

densamma även som marginaliserad. En marginaliserad maskulinitet kan delta i det 

hegemoniska projektet på vissa sätt men vara utestängd på andra sätt. Därför blir den 

marginaliserade maskuliniteten aldrig delaktig på samma villkor som den hegemoniska. 

Connell menar därför att en lämpligare term för att beskriva marginaliserade maskuliniteters 

deltagande i delar av den hegemoniska maskuliniteten är samarbete. Mellan de olika 

maskuliniteterna i Connells modell finns alltså möjlighet för en uppsjö olika positioner och 

relationer, såväl auktoritetsutövande och undertryckande som delaktighet och samarbete. Det 
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är dock viktigt att komma ihåg att modellen endast är ett slags ramverk; dessa relationstyper 

uppträder aldrig i helt renodlad form utan blandas, samverkar och kolliderar hela tiden 

(Connell 1996:105). 

 

Maskulinitet i kris 
Connell menar att det är viktigt att se att genus har en historisk dimension; genus är en 

produkt av historien men också en producent av historia. Detta stärker också dess 

föränderlighet. Genus inte bara kan vara annorlunda utan genus har varit annorlunda. 

(Connell 1996:106) Liksom genus förändras över tiden förändras också genusrelationer. 

Dessa förändringar kan skapas både utifrån (tekniska förutsättningar, klassdynamik) och 

inifrån (kvinnokamp, sexualpolitik). Eftersom vi lever i en ojämlik genusordning, ett 

patriarkat, menar Connell att detta leder till att intressegrupperna män och kvinnor måste 

skapas och hamna i konflikt: ”Intressegrupper skapas i alla ojämlika strukturer eftersom dessa 

av nödvändighet skapar grupper som drar fördel av att underbygga eller förlorar på att 

förändra strukturen.” (Connell 1996:106) 

 

Männen i dagens västerländska samhälle får en fördel, en viss utdelning, av patriarkatet. I 

första hand rör det sig om makt (ära, prestige, rätten att bestämma), men det innebär tveklöst 

också stora ekonomiska fördelar att vara man (Connell 1996:106). Den patriarkala kontrollen 

över de ekonomiska resurserna i ett samhälle upprätthålls dessutom ofta genom arvs-

mekanismer, vilka dock ibland får en annan effekt då kvinnor dras in som ägare i 

förmögenhetssystemet (exempelvis Cristina Stenbeck). 

 

Män har också monopol på våld; de flesta större våldstransaktioner sker män emellan och 

män bär oftare vapen. Den patriarkala synen på kvinnan som svag, känslig och underordnad 

har också stor genomslagskraft, till exempel förekommer fall av kvinnomisshandel där 

kvinnan varit fysiskt kapabel att försvara sig men accepterat misshandlarens definition av 

henne som svag och hjälplös (Connell 1996:107). Detta är några exempel på den patriarkala 

utdelning som skapar män som en privilegierad grupp i samhället och kvinnor som mindre 

privilegierade. ”Med tillgång till dessa fakta inser man att ’könskriget’ inte är något skämt. 

Ojämlikheter i en sådan skala måste resultera i social kamp.” (Connell 1996:106). 
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Kvinnor har genom feminismen nått stora politiska framsteg i kampen för ett jämställt 

samhälle. Detta, i kombination med ändrade produktionsförhållanden där kvinnor i högre grad 

än tidigare ägnar sig åt lönearbete, har lett till att många traditionellt exklusivt manliga 

domäner nu börjat öppnas upp. Framgång och förändring har åstadkommits inom många 

områden, inte minst det sexuella där kvinnor framfört krav på njutning och kontroll över sina 

egna kroppar (Connell 1996:110). När det gäller sex har också homosexualitet och bisexuali-

tet kommit fram som verkliga alternativ. 

 
Maktrelationerna uppvisar de synligaste kristendenserna: en historisk kollaps för den patriarkaliska 
maktens legitimitet, och en världsomspännande kvinnorörelse. Tendensen förstärks av den under-
liggande motsägelsen mellan å ena sidan ojämlikheten mallen kvinnor och män och å andra sidan den 
universella logiken i den moderna statsmaktsstrukturen och marknadsrelationerna. (Connell 1996:108) 

 

De stora förändringar som skett världen över i fråga om genusrelationerna leder till stora och 

komplexa förändringar i praktikens villkor, någonting som påverkar både män och kvinnor 

(Connell 1996:110). Alla är inblandade i dessa förändringar, men hur de ska gå till och vem 

som gör vad och hur är politiska frågor. 

 

Våld är kanske det tydligaste tecknet på kris inom dagens maskulinitet, men långt ifrån det 

enda. Det finns gott om exempel på motreaktioner på kvinnornas politiska, materiella och 

sexuella framsteg. Förutom rent politiska initiativ, som att utöva motstånd mot könskvotering, 

undervisning om genus i skolor och liknande jämställdhetsåtgärder, nämner Connell till 

exempel skapande och hyllande av supermanliga ideal, bland annat den paramilitära kulturen 

(National Rifle Association etcetera) i USA (Connell 1996:109). 

 

Connell menar också att den patriarkala ordningen även begränsar männen. Den förbjuder 

olika former av känslor, förbindelser och njutningar som den själv har producerat. Spänningar 

och kristendenser kan uppstå såväl kring mannens rättigheter i samhälle och äktenskap som 

runt förbudet mot homosexuell tillgivenhet i ett samhälle som konstant producerar homo-

sociala institutioner. Det finns alltså både inre spänningar i maskuliniteten och yttre hot 

(Connell 1996:110). Dessa spänningar och konflikter hanteras olika i olika samhällen och 

bland olika maskuliniteter. (Connell 1996:109) 

 

Att det finns ett mått av kristendenser i maskuliniteten är inte konstigt med tanke på dess 

historiska element. I maskulinitetens historia finns gott om motsägelser som kan komma upp 

till ytan när en förändring sker eller håller på att ske. ”Maskuliniteter kommer alltid att 
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innefatta sådana kristendenser, men de kommer inte nödvändigtvis att upplösa dem.” (Connell 

1996:109) Men Connell menar ändå att män inte är mer fastlåsta av nedärvda genusmönster 

än vad kvinnor är. Även män kan åstadkomma förändringar; även män kan göra politiska val 

för att åstadkomma en ny värld av genusrelationer (Connell 1996:110). Dessa val sker dock i 

komplexa sociala sammanhang, vilket begränsar möjligheterna och gör konsekvenserna svåra 

att förutse och kontrollera. 

 

Maktrelationer och jämställdhet 
Eftersom det ingår i vårt syfte att undersöka hur materialet förhåller sig till jämställdhet och 

maktrelationer mellan könen ger vi nedan en kort sammanfattning kring hur några av dagens 

svenska genusteoretiker ser på den aktuella problematiken. 

 

Kampen för jämställdhet har i mångt och mycket kommit att handla om att verka för ett 

samhälle med lika lön för lika arbete, en jämn arbetsfördelning i hemmet och 50/50 fördelning 

i styrelser och riksdag. I dagligt tal och för de allra flesta innebär jämställdhet rent konkret hur 

arbete och avlöning bör fördelas lika mellan könen. I viss mån diskuteras också könsroller 

med Simone de Beauvoirs: ”Man föds inte till kvinna, man blir det.” (de Beauvoir 

1949/1995:162) som mantra. När debatten om jämställdhet förs på en allmän nivå verkar det 

som att många glömmer bort eller inte känner till de maktstrukturer som ligger bakom det 

ojämställda samhället. Malin Rönnblom konstaterar i sin text Halva makten att många anser 

att målet med ett jämställt samhälle snart är nått här i Sverige (Rönnblom 1997:153). Det 

resoneras som så att om kvinnorna har hälften av alla politiska positioner har kvinnor hälften 

av makten. Man kopplar alltså samman definitionen av kvinnors makt med antalet kvinnor 

som har viktiga och beslutsfattande positioner. 

 

Det är just det faktum att männens makt över kvinnorna sällan kommer fram i ljuset, eller helt 

enkelt bagatelliseras, som är det största problemet i jämställdhetsarbetet. Heléne Thomsson tar 

i Kvinnor, makt och förändring upp exempel på hur maktstrukturer göms och förminskas. Ett 

populärt sätt att bagatellisera är att hävda att kvinnan har all makt i hemmet, ett påstående som 

kan diskuteras, men som alltså skulle rättfärdiga männens makt i övriga sammanhang 

(Thomsson 2002:76). Ytterligare ett sätt att dölja de stora konsekvenser maktrelationerna 

mellan könen har för vardagliga företeelser är att bara koppla samman dem med de allra 

grövsta uttrycken för mäns makt över kvinnor, som exempelvis våldtäkt (Thomsson 2002:79).  
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Thomsson går så långt som att påstå att maktstrukturerna mer eller mindre sopas under mattan 

för att de helt enkelt ”[…] inte stämmer med det jämställdhetsideal som är förhärskande i 

Sverige för närvarande” (Thomsson 2002:79). Carin Holmberg är i Det kallas manshat inne 

på samma linje:  

 
De senaste tjugo åren av jämställdhetspolitik har givit upphov till en paradox. Å ena sidan understryker 
diskussionen om jämställdhet att det är legitimt att diskutera förhållandet mellan könen. Å andra sidan 
har jämställdhetsretoriken osynliggjort det faktum att kategorin män har makt över kategorin kvinnor. 
Jämställdhetsspråket är nämligen könsneutralt. (Holmberg 1996:151)  

 

Holmberg menar alltså att uttryck som ensamstående föräldrar, ungdomsvåld och familjevåld 

döljer de mänskliga relationerna som står bakom. När det talas om ensamstående föräldrar är 

det i de flesta fall kvinnor som diskuteras. Man talar om ungdomsvåld och familjevåld när det 

nästan uteslutande rör sig om personer av manligt kön som misshandlar andra. ”Den 

sammantagna effekten av det könsneutrala språkbruket är att flertalet tror att män möjligen 

har makt i andra länder, men inte i Sverige. Det gör många upprörda när man hävdar att inte 

ens i detta land är manssamhället rubbat i sina grundvalar.” (Holmberg 1996:152) Detta, att 

man inte definierar kvinnors underordning som förtryck, menar Holmberg är det yttersta 

uttrycket för hur underordnade männen de faktiskt är. ”När maktförhållandet mellan könen 

förnekas och osynliggörs leder det till att många kvinnor inte har ord för vad de utsätts för.” 

(Holmberg 1996:153) Vissa menar att ytterligare en följd av maktrelationerna mellan könen 

är att det skulle finnas fler sätt att vara man på än det finns sätt att vara kvinna på. Männen har 

enligt denna teori större frihet att utvecklas och bete sig på olika sätt utan att deras 

könstillhörighet ifrågasätts. ”A much more profound observation is that opressed groups are 

typically given narrow ranges of social roles, while dominant groups afford their members a 

far wider set of behavior patterns, each qualitatively different but each still accepted or 

esteemed in varying degrees.” (Goode 1992:292)  

 

När man diskuterar genus och maktrelationer kan man lätt få för sig att män är onda och 

systematiskt förtrycker kvinnor. Men man måste ha i åtanke att männens uppfattning av 

verkligheten och deras relation till kvinnor påverkas av att de är män i ett manssamhälle. Just 

detta diskuterar William J. Goode i sin text Why Men Resist (Goode 1992:294f.). Självklart 

måste man vara medveten om att det är en grov generalisering man gör när man talar om män 

som grupp, men Goode menar bland annat att kvinnors förutsättningar i livet bestäms i 

mycket högre grad av män än tvärtom. Som en följd av detta är män mindre intresserade av 
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vad kvinnor har för sig. Vidare menar han att männen har svårt att se systemet som 

överordnar dem just för att de tar sina fördelar för givna. Dessutom är det ingen man som 

personligen skapat systemet som ger män fördelarna i samhället. Om någon påtalar det 

faktum att männen har fördelar gentemot kvinnor uppfattar de det som en anklagelse mot dem 

personligen och de slår därför faktumet ifrån sig. Enligt Goode är det också så att den 

dominerande gruppen i samhället, som en konsekvens av att de tar sin position för given, ser 

sina prestationer som ett resultat av den egna överlägsna förmågan istället för att se att det 

skulle bero på att samhället värderar män högre än kvinnor. Männen har också, i och med sin 

position som den överordnade gruppen i samhället, svårt att se kunskap och talang hos de 

underordnade; kvinnorna. 

 

Utifrån dessa premisser kan man förstå mäns förtryck av kvinnor som ett rationellt handlande 

(Holmberg 1993:31f.). Männens handlingar är utifrån deras tolkning av verkligheten full-

komligt rimliga och logiska. Det är ändå kontroversiellt att tala om makt i jämställd-

hetssammanhang eftersom maktperspektivet förutsätter någonting som många ser som en 

föreställning om en manlig konspiration gentemot kvinnorna. Någon sådan konspiration finns 

egentligen inte alls, utan det handlar istället om ett delvis oreflekterat agerande från männens 

sida utifrån att de är män i ett manssamhälle. Men det är ändå viktigt att komma ihåg det som 

bland andra Gunilla Fürst påpekar i Jämställda på svenska: ”En jämställdhetspolitik måste 

identifiera att huvudfrågan gäller makt, annars osynliggörs förhållanden som är grund-

läggande för att förstå kvinnors och män ställning och villkor i samhället.” (Fürst 1999:58) 

 

Teoridiskussion 
Vi är medvetna om att vår intention att kritiskt granska representationer av manlighet i vårt 

material kan tyckas svår att förena med ett diskursteoretiskt perspektiv. Därför använder vi 

oss av Connells teorier om maskuliniteter och kris samt teorier kring maktrelationer mellan 

könen för att kunna ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot vårt material. 

 

Medan makt i diskursteorin är relationell, och ständigt närvarande i all socialitet, är en central 

idé i maktbegreppet att den inte är någonting som någon har över någon annan (Winther 

Jørgensen & Phillips 1999/2000:44f.). Detta kan tyckas stämma illa överens med den 

användning av begreppet makt som återfinns i de teorier vi använt oss av gällande 

maktrelationer mellan könen. I diskursteorin påpekas dock att vissa maktrelationer har blivit 
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till objektivitet – avlagrad makt – och vi menar att maktrelationen som ger män en privilegie-

rad position i de flesta delarna av vårt samhälle är just en sådan stelnad maktrelation. Denna 

maktrelation mellan män och kvinnor är så långvarig och djupgående att den i dagens 

samhälle i högsta grad är en realitet. 

 

I Connells modell för multipla maskuliniteter understryks hur viktigt det är att se att det finns 

flera olika maskuliniteter, men när krisbegreppet diskuteras handlar det uteslutande om spän-

ningar mellan män och kvinnor och det verkar bara finnas en maskulinitet. Detta kan 

onekligen tyckas motsägelsefullt. Vår tolkning av denna problematik är att krisdiskussionen 

främst rör de hegemoniska och delaktiga (samt i viss mån de marginaliserade) maskulinite-

terna kontra kvinnorna. Att det är den hegemoniska maskuliniteten i relation till kvinnor som 

är i fokus i Connells text innebär å andra sidan inte nödvändigtvis att det inte förekommer 

andra kriser i andra maskuliniteter, vilka påverkar och förändrar andra relationer. Connells 

tydliga fokus på kriser inom den hegemoniska maskuliniteten och dess relation till kvinnor 

kan bero på att förändringar och kriser i den dominerande maskuliniteten får en större 

påverkan på samhället än förändringar i en underordnad eller marginaliserad maskulinitet. 

Dessutom kan denna mer övergripande indelning (att fokusera på kriser i relationen mellan 

män och kvinnor snarare än att undersöka kriser inom maskuliniteten) medverka till att makt-

perspektivet blir tydligare, vilket kan vara positivt i en diskussion om jämställdhet. 
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Metod 

Diskursteoretisk analys 
För att kunna analysera vilka bilder av män som ges i vårt material dekonstruerar vi texterna i 

en diskursteoretisk analys. Detta sker utifrån flera olika teman som vi hämtar dels från 

böckerna själva och dels från vår övriga teori. Jacob Torfing, professor i statsvetenskap, 

skriver i New Theories of Discourse att diskursteorin bör ses som ”[…] a guide for post-

modern theorizing rather than an all-purpose instrumentarium for social analysis” (Torfing 

1999:13). Det är också så vi uppfattar den och därför använder vi oss av diskursteorin i 

kombination med andra teorier, till exempel Connells modell för relationer mellan maskulin-

iteter och Goodes riktlinjer för mäns förhållningssätt gentemot maktrelationen könen emellan.  

 

Med Connells modell för relationer mellan maskuliniteter som utgångspunkt går vi igenom 

vilka män som förekommer i böckerna, genom att undersöka vilka subjektspositioner som 

erbjuds och vilka ekvivalenskedjor de olika maskuliniteterna kopplas samman med. Vi 

kommer också att undersöka vilka relationer de har till varandra; vilka konflikter som finns 

och vilka privilegierade tecken (nodalpunkter) de är organiserade kring. I och med detta 

kommer vi också att kunna se vilken objektivitet som finns kopplad till maskulinitet i böcker-

na; vilka egenskaper är så självskrivna hos alla män att de inte ens behöver diskuteras?  

 

Eftersom alla fem böcker mer eller mindre tillhör självhjälpsgenren bör det finnas en 

förändringstanke i dem och därför kommer vi också att komma in på vad författarna menar är 

problemen (krisen) med dagens (hegemoniska) maskulinitet samt vilka förändringar som 

krävs för att lösa dem. Vi kommer också att undersöka hur författarna förhåller sig till 

begreppet jämställdhet. En viktig och omdiskuterad del av den samhälleliga diskussionen om 

jämställdhet idag är maktrelationer mellan könen. Därför kommer vi också att undersöka hur 

författarna förhåller sig, alternativt inte förhåller sig, till dessa maktrelationer. 
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Urval 
För att få klarhet i vilka böcker som finns tillgängliga för pojkar som vill läsa mer om 

manlighet och vad det innebär att växa upp till man använde vi oss av flera olika kanaler. För 

att kunna hitta det vi ville ha behövde vi först ta reda på exakt vad vi skulle leta efter och det 

första steget blev därför avgränsning. Vi inledde urvalsprocessen med att ställa upp och 

motivera ett antal kriterier. Böckerna skulle vara skrivna på svenska eller finnas i svensk 

översättning då det signalerar att böckerna är direkt riktade till samma publik: svenska 

ungdomar. De skulle inte vara utgivna tidigare än 1990 då det är den samtida bilden av 

manlighet vi är intresserade av. Vi letade efter böcker som i baksidestexterna sade sig ta upp 

ett flertal aspekter av manlighet eftersom vi inte var intresserade av rena sexhandböcker. Det 

var också viktigt att böckerna vi valde ut för vår studie skulle ha en målgrupp som främst 

omfattade pojkar i tonåren. 

 

Vi började sedan leta efter böcker i de kanaler vi fann lämpliga såsom bibliotekskataloger och 

boklådor på Internet. Utifrån de kriterier vi ställt upp fann vi följande böcker: Bara för killar 

av Bertill Nordahl, Vad en ung man bör veta – Fråga Darling de Luxe, som är en antologi 

skriven av personerna bakom magasinet Darling, Manual av Jesper Lindau och Jerker 

Jansson, Kukbruk av Manne Forssberg och Det är ju för fan livet! – 11 killar om att vara kille 

av Christina Cantoreggi. 

 

Material 
Nedan presenteras kort de fem böcker som utgör det empiriska materialet i vår undersökning. 

Vårt syfte med detta är att ge en bild av hur böckerna är uppbyggda och vilka frågor som är de 

centrala. Vi hoppas att i korthet kunna förmedla vilken sorts böcker det handlar om samt på 

vilket sätt de skiljer sig från och liknar varandra. 

 
Bara för killar är skriven av den danske författaren Bertill Nordahl 1992. Vi har undersökt 

den svenska utgåvan, som kom 1995, vilket gör att man måste ta hänsyn till att viktiga 

nyanser eller poänger kan ha försvunnit i översättningen. Det är dock ett faktum att boken i 

sin svenska översättning finns och kan läsas av svenska ungdomar och därför anser vi att den 

ändå platsar i vår undersökning. Det viktiga är att analysera det som står att läsa, inte det som 
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författaren ursprungligen kanske hade för avsikt att säga. Det är vad som står att läsa som har 

förmåga att påverka läsaren, inte processerna bakom textens produktion.  

 

Boken är indelad i kapitel som inledningsvis behandlar frågor kring puberteten, könsroller, 

identitet och vänskap och som senare också går in på ämnen som flickor, sex och kärlek. 

Författaren är mycket synlig i boken och menar att han har en förståelse för läsaren på grund 

av att han själv varit pojke en gång. Det är mycket sällan som författaren hänvisar till någon 

annan än sig själv i texten, men när han gör det är det i form av intervjucitat med män i olika 

åldrar som utifrån sig själva talar om olika ämnen. Intervjucitaten är alltid okommenterade. 

 

Vad en ung man bör veta – Fråga Darling de luxe från 1999 är en vidareutveckling av tidnin-

gen Darlings frågespalt Fråga Darling. Pappersversionen av Darling lades ner 2002, varefter 

tidningen levde vidare på Internet fram till 2004. Darling sade sig vara en motreaktion på 

tjejtidningarna och stod för ett sundare och kaxigare kvinnoideal (www.darling.se). 

 

I Vad en ung man bör veta blandas sexualiserade ämnen som Kuken, Sex och Onani med 

känslomässiga och sociala som Kontakt, Kriser och Göra slut. Varje nytt kapitel inleds med 

en läsarfråga i ämnet och utvecklas sedan via svaret till en längre utläggning om annat som 

kan vara relevant på temat. Boken har åtta olika författare, men läsaren får inte veta vem som 

skrivit vad. Ibland blir det synligt om det är en man eller kvinna som skrivit, men mer än så 

lämnas inte ut. Tonen i boken är lättsam, ibland ironisk, och det är svårt att veta vad som är 

allvarligt menat och vad som är på skoj. 

 

Jerker Janssons och Jesper Lindaus Manual från 2002 inleds med en rad kapitel som har med 

sexualiteten att göra, exempelvis Kuken, Analsex – en guide och Knullkompisar. Författarna 

kommer sedan mer och mer in på frågor om jämställdhet i kapitel som Skillnaden, Varning 

för män och Våldtäkt och övergår i slutet till att diskutera pornografi i exempelvis Den sista 

sprutscenen, Analsex i porrfilm och Kåthet eller förtryck?. 
 

Författarnas egna, ibland mycket personliga, berättelser som bland annat handlar om att ha 

sex med en annan kille och att sitta i fängelse blandas med mer allmänt hållna om till exempel 

kondomer eller porr. De mer personliga texterna har avsändare i form av författarens initialer, 

men de andra får läsaren inte veta vem som har skrivit. Det förekommer också en lite längre 

intervju, några kortare noveller och en hel del statistik som ofta fungerar som grafisk ut-
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smyckning. Tilltalet är i vissa kapitel mycket allvarligt, men i andra mer skämtsamt och 

uppsluppet. 

 

Kukbruk av Manne Forssberg gavs ut 2004 och handlar till största delen om saker som har 

med sex att göra. Det är egentligen bara tre av 13 kapitel som inte direkt handlar om sex; 

Kärlek, Jämställdhet och Bög. Dessa tre kapitel följer på varandra i mitten av boken. I övrigt 

finns kapitel som exempelvis Fitta, Första gången och Orgasm. Hela boken genomsyras dock 

av författarens jämställdhetstänkande. Forssberg själv är ganska synlig i texterna och han 

utgår mycket från sitt eget liv i berättandet. Det förekommer också en del intervjuer med unga 

människor som ger kortare och okommenterade uttalanden om olika ämnen. 

 

Det är ju för fan livet! – 11 killar om att vara kille är den nyaste boken i vårt material. Den är 

skriven av Christina Cantoreggi och kom ut 2005. Boken skiljer sig en del från de övriga 

böckerna i denna studie. Cantoreggis bok är nämligen helt baserad på intervjuer. Elva olika 

killar i åldrarna 17-30 ger sin syn på ämnen som musik, kriminalitet, att vara bög och att 

lyckas. Två av de intervjuade är kända personer: musikern Kaah och serietecknaren Martin 

Kellerman. I mitten av boken finns ett avsnitt där en sjuksköterska svarar på frågor om sex 

och samlevnad. Intervjuerna är publicerade utan kommentarer annat än en kortare liten 

inledning från författarens sida. I intervjuerna märks författaren mycket lite, hon ställer sällan 

följdfrågor och är näst intill aldrig kritisk eller ifrågasättande mot de svar hon får från sina 

intervjupersoner. 

 

Merparten av vårt empiriska material är skrivet under 2000-talet medan Bertill Nordahls bok 

kom i originalutgåva så tidigt som 1992. Man kan fundera över vilken betydelse detta har för 

vår studie. Nordahl kan ses som en pionjär inom genren, men man kan också anta att 

inställningen till de problem som möter unga killar i vardagen till viss del har förändrats från 

1990-talets början fram till idag. Vi anser dock inte tiden då boken skrevs vara en särskilt 

viktig faktor i vår undersökning. Som vi tidigare nämnt väljer vi att fokusera det faktum att 

detta är de böcker som finns tillgängliga i denna specifika genre i dagens Sverige. 
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Genomförande 

Efter urvalsprocessen blev det inledande steget i vår analys en första genomläsning av de 

utvalda böckerna för att lära känna vårt empiriska material. I en andra, mer noggrann 

genomläsning började vi sedan att markera stycken i böckerna som på något vis utmärkte sig. 

Det kunde exempelvis vara stycken som implicit eller explicit sa någonting om mansroller 

eller relationer mellan olika manstyper. I den tredje genomläsningen letade vi efter avsnitt och 

meningar som på något sätt beskrev olika sätt att vara man eller pojke. Dessa citat 

analyserades sedan enligt den metod vi beskrivit ovan för att skapa en övergripande bild av 

vilka olika maskuliniteter som finns representerade i böckerna och hur de organiseras diskur-

sivt. Vi gjorde sedan ytterligare en genomläsning för att undersöka vad som skrevs om 

jämställdhet och maktrelationer mellan könen. 

 

Etiska överväganden 
Eftersom de texter vi analyserat är publicerade i böcker som i sin tur finns tillgängliga för 

allmänheten anser vi att den typ av analys vi gör är en del av de förväntningar publiceringen 

innebär. En författare som ger ut en bok måste rimligtvis vara medveten om att den med stor 

sannolikhet kommer att såväl recenseras som analyseras. Vår analys handlar heller inte om 

författarna utan om texterna i sig själva, så som vi tolkar dem med våra verktyg. Vi har inte 

för avsikt att ställa någon till svars för någonting denne skrivit. Detta innebär sammantaget att 

vi i praktiken inte ser några etiska problem med vårt arbete. 

 

Metoddiskussion 
Vårt sätt att arbeta, framför allt vid den första genomläsningen, med att lyfta ur vissa citat som 

vi vid en första läsning bedömt som intressanta kan innebära vissa svårigheter. Framför allt 

finns en risk att viktiga poänger gått förlorade då de inte valts ut vid det första urvalet. Det 

finns också en risk att något stycke i sin utlyfta form kan tolkas på ett annat sätt än det skulle 

ha tolkats om det funnits återgivet i sin helhet och med den inramning och det sammanhang 

det ingår i i boken. Vi har dock under arbetets gång läst böckerna i sin helhet många gånger 

och anser därför att vi har en tillräckligt bra överblick över empirin för att det ska vara mindre 

troligt att viktiga poänger och sammanhang gått oss förbi. Vi är också medvetna om att det 

urval vi gjort utifrån våra utgångspunkter skulle gå att göra annorlunda, framför allt om 
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studien gjorts med en annan vinkling. Vi anser dock inte att detta gör våra slutsatser mindre 

relevanta. 

 

Analys 
Maskuliniteter 

En helt vanlig man 
I de fem böcker som utgör empirin finns det naturligtvis skillnader både mellan hur läsaren 

positioneras och hur en helt vanlig man beskrivs, men det finns också många gemensamma 

drag. När det gäller grundsynen på den helt vanlige mannen ser vi tre huvudinriktningar. Två 

av böckerna (Bara för killar och Vad en ung man bör veta) är beskrivande och normal-

iserande; de talar gärna om för läsaren hur en helt vanlig man är och de förutsätter närmast att 

läsaren är en helt vanlig man. Ytterligare två av böckerna (Kukbruk och Manual) hävdar att 

alla män är olika och att det inte finns någon helt vanlig man. Det innebär dock inte att det 

inte går att urskilja några specifika maskulinitetstyper i dem, utan trots sin ickenormaliserande 

grundsyn använder sig ofta författarna av stereotyper i sina resonemang. En av böckerna (Det 

är ju för fan livet!) är på samma gång beskrivande och icke-normaliserande; den kretsar hela 

tiden kring den helt vanlige mannen men är mer öppen i sin beskrivning. Trots att de män som 

presenteras i den är mycket olika framhålls hela tiden deras normalitet: de är alla olika sorters 

helt vanliga män. Eftersom denna bok också skiljer sig från övriga på många andra sätt, 

kanske framför allt genom att den sällan är diskuterande eller argumenterande, kommer den 

också ofta att inta en egen plats i denna analys. 

 

Den traditionella maskuliniteten 
I alla böcker utom Det är ju för fan livet! finns en traditionell maskulinitet skildrad. Den 

spelar dock olika stor roll i dem. I Bara för killar och Vad en ung man bör veta är den helt 

vanlige mannen en representant för denna traditionella maskulinitet, även om författarna 

ibland ser problem med, såväl som alternativ till, denne traditionelle man. Det råder dock 

ingen tvekan om att han är den dominerande manstypen i samhället. 
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Den traditionella maskuliniteten beskrivs som dominerande i samhället även i Kukbruk, men 

Forssberg ställer sig betydligt mer kritisk till den och anser att den måste förändras. Den 

traditionella maskuliniteten representeras i Kukbruk av machomannen, som kan sägas vara 

den hegemoniska maskuliniteten i samhället. Forssberg är dock väldigt kritisk mot den 

traditionella maskuliniteten och manar mer eller mindre till uppror mot den. I Kukbruk utgörs 

den traditionella maskulinitetens motpol av den moderne mannen. Eftersom båda dessa 

maskulinitetstyper också finns representerade i flera av de andra böckerna kommer de att 

behandlas i separata kapitel.  

 

När det gäller sex blir Forssberg mer normaliserande och målar upp ett antal drag som verkar 

vara gemensamma för alla män, framför allt rör det sig om att alla män verkar ha en väldigt 

stark sexualitet. Men det finns också mer konkreta exempel, bland annat en rädsla för att ha 

för liten penis (Forssberg 2004:10) och en vilja att ha oral- och analsex. Forssberg artikulerar 

viljan att ha analsex genom att hävda att det kan ”[…] bli problem med de riktigt, riktigt 

välhängda killarna” (Forssberg 2004:12). Ett av de problem dessa killar ställs inför är enligt 

Forssberg att det blir så gott som omöjligt för dem att genomföra anala samlag och att motta 

oralsex (Forssberg 2004:12). Därmed hamnar anala samlag och oralsex i en position som 

någonting mycket åtråvärt. Trots att det inte finns någon helt vanlig man i Kukbruk verkar det 

finnas en helt vanlig manlig sexualitet. 

 

I Manual drivs visserligen grundtesen att det inte finns någon helt vanlig man, men författarna 

menar att de bilder av maskulinitet som möter dagens män i media har stor påverkan på 

dagens män. Ett slags medial maskulinitet, med vältrimmad kropp och snygga kläder, 

beskrivs. Men det finns också en klassisk, mer machoorienterad traditionell maskulinitet som 

förs vidare från generation till generation, som bland annat säger att män ska vara tuffa och 

hårda och inte visa några känslor. Uppdelningen görs dock aldrig explicit och en tänkt 

uppdelning försvåras av att denna klassiska traditionella maskulinitet också återspeglas i 

media. Den enskilde (helt vanlige) mannen i Manual slits mellan dessa två ideal, som ibland 

kommer i konflikt med varandra även om denna konflikt inte är lika påtaglig, ständigt 

närvarande och tillspetsad som i Kukbruk. Denna konflikt leder till att vi finner en ibland 

ganska kluven och motsägelsefull hegemonisk maskulinitet i Manual. Exempel på detta finner 

vi när Lindau beskriver sitt första, misslyckade samlag som tog slut innan det ens börjat 

eftersom han fick utlösning för tidigt. ”Det kändes otroligt pinsamt. Och nere i köket kändes 

det ännu värre, som om jag tagit det jag ville ha och sedan gått därifrån. Det var inte så jag 
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ville ha det, jag hade inte mycket för män som gjorde precis som ’män’ skulle göra.” (Jansson 

& Lindau 2000:10f.) Lindau intar i denna berättelse positionen som en ganska vanlig ung 

man, men han berättar också om hur han i berättelsen hade en bild av en traditionell 

maskulinitet, där mannen tar vad han vill ha och sedan går, som han inte värderade särskilt 

högt. När en grupp unga pojkar frågas om hur en man ska vara ser vi också antydan till en 

viss kluvenhet:  

  
Carl-Oscar: En man ska vara snäll och rolig 
Anton: Ja… och omtänksam 
Carl-Oscar: Det ska inte spela någon roll hur man är… som man vill. Men det är ett plus med snygga 
kläder. 
Anton: Det går ju inte att vara datahacker och ha rosa kläder. 
Carl-Oscar: Nej, man ska inte vara en tönt. (Jansson & Lindau 2000:36) 

 

I detta citat kan man inledningsvis se en mjukare, kanske modernare, man. En man ska kunna 

vara som han vill, men han kan bara vara det till en viss gräns; han får inte vara en mes eller 

tönt, för då är han ingen riktig man.  

 

I Vad en ung man bör veta finns, liksom i Manual, en antydan till kluvenhet i den 

hegemoniska maskuliniteten. Här beskrivs den dock snarare som en utveckling mot en 

modernare maskulinitet, men det framgår tydligt att det är en utveckling som inte nått särskilt 

långt – den helt vanlige mannen i Vad en ung man bör veta är väldigt traditionell. 

Anledningen till att den traditionella maskuliniteten fortfarande har en så dominerande roll är, 

enligt denna bok, att tjejerna inte riktigt hängt med i utvecklingen och fortfarande föredrar den 

traditionelle mannen. Tjejer vill ha killar som är längre än dem och de vill också ha killar som 

är lite hårda och tuffa (Jönsson et al. 1999:29f.). Att den traditionella maskuliniteten har en 

stark roll framgår också av att läsaren uppmuntras till att ta en traditionell roll när han ska 

uppvakta en tjej: ”Killar som av princip alltid splittar notan och inte skulle gå genom halva 

stan för att följa en tjej hem får helt enkelt gå och basta.” (Jönsson et al. 1999:43) När det 

gäller att närma sig en tjej ges också rådet att omge sig med många andra tjejer, till exempel 

tjejkompisar, för att verka populär. Det är ett tecken på framgång och populariteten ökar en 

killes status i tjejers ögon. Som en ytterligare del av uppmuntrandet av traditionell 

uppvaktning i Vad en ung man bör veta finns också en slags mindre guide till hur den helt 

vanlige killen ska bära sig åt när (inte om) han ska köpa underkläder till sin flickvän (Jönsson 

et al. 1999:65). 
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De normaliserande dragen i Bara för killar är närvarande redan i inledningen, där Nordahl 

berättar att det finns en hel rad saker han vet om läsaren bara för att denne är kille. Bland 

annat vet han att läsaren för ett par år sedan tyckte att Stålmannen, Lucky Luke, Tarzan, 

Tintin och Läderlappen var spännande och häftiga (Nordahl 1992/1995:6). Vi får också reda 

på att ”[…] pojkar och unga grabbar av naturen är nyfikna och vill prova på allting” (Nordahl 

1992/1995:41). Denna lekfullhet och nyfikenhet, tillsammans med en livlig fantasi, ett 

intresse för handfasta saker och lekar samt en viss stökighet och bråkighet kännetecknar den 

helt vanlige unge pojken, som läsaren har varit för ett par år sedan. Nordahl konstaterar också 

att läsaren nu är ”[…] mer upptagen av dataspel, sport och kamrater […]” (Nordahl 

1992/1995:7) och att denne nu istället tycker att det är Eddie Murphy, Arnold Schwarzen-

egger, Harrison Ford, Tomas Brolin, Peter Forsberg med flera som gäller. Anledningen till att 

Nordahl nämner dessa namn i inledningen är att de är ”[…] män som man lägger märke till 

[…] eftersom de är män på ett sätt som betyder något för andra pojkar och män” (Nordahl 

1992/1995:7). Att unga killar lägger märke till dem beror på att de är extra duktiga på 

någonting, speciellt starka och modiga eller att de ser bra eller häftiga ut. (Nordahl 

1992/1995:7). Detta anser Nordahl beror på att de som utgör målgruppen för Bara för killar är 

i den åldern då de förvandlas från pojkar till män och att de därför är extra uppmärksamma på 

hur män är. Av detta resonemang kan vi konstatera att Nordahl anser att manliga förebilder 

spelar en viktig roll i unga killars utveckling, någonting som ofta återkommer i Bara för 

killar. 

 

Nordahl presenterar i Bara för killar en sorts modell för hur en balanserad och väl fungerande 

(ung) maskulin identitet bör vara sammansatt. Han gör detta genom att lista och 

sammankoppla ett antal karaktärsdrag med maskulinitet; en slags mall över den ekvivalens-

kedja som enligt honom traditionellt sett knyts samman med tecknet pojke.  

  
De maskulina sidorna Dem känner du till väl. Säkert har du många gånger hört både vuxna och barn 
prata om vad en riktig pojke är för något. Och vad en riktig pojke skall göra. Men om du inte har helt 
klart för dig vad jag menar följer här en översikt av vad som förväntas av dig som pojke: 
– En riktig pojke gråter inte! 
– En riktig pojke smutsar ner sig! 
– En riktig pojke leker inte med dockor! 
– En riktig pojke leker med bilar! 
– En riktig pojke sysslar med datorer och maskiner! 
– En riktig pojke vill bli soldat när han blir stor! 
– En riktig pojke klättrar i träd! 
– En riktig pojke varken diskar eller torkar upp efter sig! 
– En riktig pojke älskar sport! 
– En riktig pojke hatar att laga mat! 
– En riktig pojke har alla möjliga slags konstiga saker i fickorna! 
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– En riktig pojke har aldrig ordning i sin skolväska! 
– En riktig pojke tycker att rasterna är det bästa med skolan! 
– En riktig pojke är inte rädd för något! 
– En riktig pojke är en bra kompis! 
– En riktig pojke är stark och modig! 
– En riktig pojke vet hur man använder hammare och såg! 
– En riktig pojke struntar i hur han ser ut! 
– En riktig pojke tycker om att slåss! 
– En riktig pojke ropar och skriker och är provocerande! 
– En riktig pojke är vild och våldsam och ställer till med bråk! 
– En riktig pojke svär och använder fula ord! 
– En riktig pojke är galen i cowboyfilmer, krigsfilmer och deckare! 
– En riktig pojke gillar matte, fysik, kemi och träslöjd! 
– En riktig pojke tycker att det är bortkastad tid med syslöjd! 
– En riktig pojke pratar aldrig om hur han har det! 
– En riktig pojke har kort stubin! 
– En riktig pojke är aktiv och utåtvänd! 
– En riktig pojke är frisk och frejdig! (Nordahl 1992/1995:26ff.)  

 

Nordahl menar dock att det inte är rimligt att leva upp till alla dessa förväntningar; om någon 

skulle lyckas med det skulle den förmodligen vara ”[…] något av ett monster” (Nordahl 

1992/1995:28). Han menar att dessa förväntningar skapar ett ideal som ställer till problem för 

de helt vanliga pojkarna: ”Problemet är att bilden av en sådan superpojke finns i ditt huvud 

och kanske ställer krav på dig att vara på ett vis som du kanske inte har lust att leva upp till. 

Eller inte kan leva upp till.” (Nordahl 1992/1995:28) En riktig pojke, en helt vanlig pojke, ska 

alltså ha de flesta, eller åtminstone många, av de egenskaper Nordahl listar här – men inte 

alla, för då blir han ett slags pojkmachomonster som inte riktigt passar in i samhället. 

 

Nordahl definierar också de feminina sidorna som en tänkt invertering av listan över de 

manliga sidorna; alltså som de manliga sidornas motsatser:  

 
De feminina sidorna Dem känner du också till. Det är alla de sidor som är typiska för flickors och 
kvinnors sätt att tänka och göra och uppföra sig på. Det är nästan alltid tvärtemot det som man väntar 
sig av pojkar och män. Därför kan du ta listan ’En riktig pojke…’ och vända upp och ned på den: Så 
har du de feminina sidorna. De är den andra hälften av dig. (Nordahl 1992/1995:29) 

 

Ur detta resonemang kan tre grundtyper av maskuliniteter urskiljas: En med bra balans mellan 

maskulina och feminina sidor, en som har för mycket av de maskulina sidorna (superpojken) 

och en som har för mycket av de feminina (den flickaktige pojken). Utöver detta framstår 

också hela resonemanget som mycket ogenomtänkt då Nordahl i praktiken hävdar att flickor 

är svaga, rädda, sjuka och dessutom dåliga kompisar. 

 

I Bara för killar diskuteras också könsroller. Nordahl menar att varje människa har både 

maskulina sidor och feminina sidor, men förklarar könsrollen genom att säga att ”[din] 
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könsroll ger dig bara tillåtelse att visa den ena halvan” (Nordahl 1992/1995:26). Här 

urskiljs alltså ett problem för killarna i Nordahls målgrupp; de har både maskulina och 

feminina sidor men tillåts bara visa de maskulina. Att bryta mot könsrollen kan få stora 

konsekvenser – de killar som uppvisar feminina sidor kan räkna med att få problem och bli 

retade (Nordahl 1992/1995:26). 

 

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att det i vårt material främst finns två olika sätt att vara 

en helt vanlig man på. Det finns de män som anammar de egenskaper som traditionellt sett 

kopplats samman med maskulinitet – men det finns också de män som gör raka motsatsen, 

som mer eller mindre aktivt tar avstånd från schablonbilden av manlighet. I samtliga 

böcker verkar det dock som att den traditionelle mannen har en mer dominerande (hege-

monisk) position i samhället än sin motpol, även om det i vissa fall antyds att detta är på 

väg att förändras. Därför kan man säga att den traditionelle mannen är den allra vanligaste 

helt vanlige mannen. Vi ska i avsnittet nedan titta närmare på hur den helt vanliga mannen 

interagerar med andra helt vanliga män. 

 

Den manliga gemenskapen 
Att manliga förebilder enligt författaren av Bara för killar är viktiga för unga killar har vi 

redan konstaterat. Särskilt viktig som förebild menar Bertill Nordahl att fadern är: ”Det är 

genom pappan som sonen lär sig hur männen gör saker och ting och hur män förhåller sig till 

världen. Det visar pappan genom sitt exempel. Han är den som sonen identifierar sig med.” 

(Nordahl 1992/1995:53) Det är därför mycket viktigt att far och son har en god kontakt med 

varandra för att sonen ska kunna bli en riktigt bra vanlig kille. Ekvivalenskedjan mellan goda 

män och manliga förebilder stärks ytterligare genom att en intervjuad person spekulerar i vad 

som kan hända om en ung kille inte har någon pappa som förebild: 

 
’Idag slutar många familjer med skilsmässa. Det betyder att många barn bara uppfostras av sin mamma 
och det tror jag kan bli problematiskt för pojkarnas identifikation. Faran är stor att de känner att de 
måste uppföra sig som en sorts superkillar för att få rum i all denna kvinnlighet. Den enda som skulle 
kunna ge dem en sann bild av vad manlighet finns [sic!] ju inte där – pappan! Jag tror att alla dessa 
nynazistiska grupper som dyker upp överallt i Europa beror på pojkarnas stora längtan efter en stark 
och dominerande pappa, som kan berätta för dem hur allt hänger ihop. Och vad man måste rätta sig 
efter!’ Sten, 40 år (Nordahl 1992/1995:54) 

 

Denna goda kontakt får far och son främst genom att göra saker tillsammans, företrädelsevis 

praktiska, handfasta saker som att bygga eller reparera någonting, sporta eller fiska (Nordahl 

1992/1995:55f.). Nordahl anser att detta är ett bra sätt för far och son att umgås: ”Det är ett 
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fint sätt att vara tillsammans på eftersom man skapar något tillsammans. Uträttar något 

tillsammans. Det gör att man känner gemenskap.” (Nordahl 1992/1995:56) 

 

Nordahl beskriver en slags aktivitetsorienterad gemenskap som central i umgänget både män 

och pojkar emellan; att göra saker tillsammans är det sätt som män traditionellt umgås med 

varandra på. Nordahl verkar också mena att även om män hellre gör saker tillsammans än 

samtalar med varandra så får den aktivitetsorienterade gemenskapen i princip samma funktion 

som ett samtal. Den skapar också trygghet i relationen mellan män och pojkar och bekräftar 

deras manliga identitet (Nordahl 1992/1995:56). 

 

Nordahl påpekar dock att det också finns dåliga pappor som inte är intresserade av sina söner 

eller som ständigt trycker ner dem. Han uppmanar de läsare som har sådana pappor att hålla 

sig undan från dem och att istället försöka finna någon annan ordentlig vuxen man de kan ha 

kontakt med (Nordahl 1992/1995:59f.). Detta understryker hur viktiga manliga förebilder är i 

Bara för killar. 

 

Tankar om manliga förebilder finns också indirekt representerade i Manual, där den klassiska 

traditionella maskuliniteten förs vidare från generation till generation, men denna överföring 

av värderingar och ideal mellan generationer är inte alls lika positiv som i Bara för killar. I 

Manual är det klassiska idealet snarare någonting som hämmar utvecklingen mot en 

modernare maskulinitet och det verkar också bära skulden för en hel del av de negativa 

sidorna hos den hegemoniska maskuliniteten.  

 

Författarna av Manual, Jerker Jansson och Jesper Lindau, verkar dock i likhet med Nordahl 

anse att det finns en manlig gemenskap som är särskilt viktig för den helt vanlige mannen:  

 
Att jobba bland kvinnor som ung man är faktiskt ganska kul, man blir ofta ensam herre på täppan. 
Damerna tycker att man är en riktigt gullig kille och det är trevligt. Det tråkiga är den låga lönen och 
att man saknar andra män, att vara en gullig kille kan vara tröttsamt i längden, det hindrar en från att 
vara sig själv. (Jansson & Lindau 2000:41f.) 

 

I detta citat ser vi inte bara att manlig gemenskap är väldigt viktig för den helt vanlige mannen 

utan också att det rent av är så att han bara kan vara sig själv i andra mäns sällskap. Varför det 

är så får vi ingen förklaring till, men detta resonemang påminner en del om Bertill Nordahls 

tankar i Bara för killar då också han menar att manlig gemenskap är oerhört speciell och 

viktig. Nordahl menar att män behöver umgås med andra män dels för att de pratar samma 



 36

språk och därför kan umgås på ett mer naturligt sätt, dels för att endast män kan tjäna som 

förebilder för andra män eller pojkar (Nordahl 1992/1995:47). Påståendet att män bara kan 

vara sig själva i andra mäns sällskap tyder på att detta är en åsikt som Jansson och Lindau 

delar. 

 

Som vi sett visar Nordahl upp en väldigt positiv, ibland rent av romantiserande, inställning till 

den traditionella maskuliniteten och den manliga aktivitetsorienterade gemenskapen. Det 

finns dock andra delar av Bara för killar där mäns sätt att umgås framstår som mer 

problematiskt. Det främsta problemet Nordahl ser med den traditionella maskuliniteten är att 

män och killar får lära sig att inte visa eller prata om sina känslor (Nordahl 1992/1995:26). 

Nordahl menar att mäns ovana att tala om sina känslor leder till att de flesta män över huvud 

taget inte har något språk för det (Nordahl 1992/1995:57). Enda gången män är tillåtna att 

visa känslor är enligt Nordahl inom sporten (Nordahl 1992/1995:15). I den mån män över 

huvud taget pratar om känslor, kärlek och sexualitet är det vanligt att de använder sig av ironi 

eller sarkasmer, eller pratar om det med ett överdrivet grovt språk. Detta är ett slags skydd 

som vissa män gömmer sig bakom för att de inte riktigt vågar eller känner sig bekväma med 

att prata rakt och ärligt om hur de känner (Nordahl 1992/1995:15). Denna oförmåga att prata 

om känslor går vidare från generation till generation via pappor som inte kan prata om känslor 

med sina söner, vilka därmed inte heller lär sig att göra det. Dessutom är det ovanligt att 

pappans roll som förebild tar sig uttrycket att han pratar med sin son om vad det innebär att 

vara och bli kille och man (Nordahl 1992/1995:55). Nordahl menar att detta är mycket 

allvarligt och menar att en förändring av den hegemoniska maskuliniteten här är nödvändig. 

Därför uppmanar Nordahl läsaren att trotsa traditionen och finna en manlig vän eller flera att 

börja prata om känslor med (Nordahl 1992/1995:15). 

  

Trots att Vad en ung man bör veta är väldigt fokuserad på relationen mellan tjejer och killar, 

kanske framför allt i ett samboförhållande, spelar den manliga gemenskapen en viktig roll i 

den helt vanlige mannen liv. Det finns till exempel två olika kategorier av umgänge för den 

helt vanlige mannen som lever i ett samboförhållande: Den ena kategorin är grabbarna, som 

den helt vanlige mannen helst vill umgås med ensam och utan att behöva rapportera till sin 

sambo (Jönsson et al. 1999:55). De verkar mer eller mindre representera hans frihet. Den 

andra kategorin är de gemensamma vännerna – samboumgänget – som nästan uteslutande 

utgörs av andra sambopar (Jönsson et al. 1999:57). Att sambopar umgås med varandra beror 

helt enkelt på att det är enklast så – som sambo har man mest gemensamt med andra 
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sambopar; det kan till exempel röra sig om saker som heminredning, målning, tapetsering 

eller fjällsemestrar (Jönsson et al. 1999:57). Även vid samboumgänget är det dock vanligt att 

killarna, som av vana, glider över i grabbumgängesformen: ”Tyvärr stelnar en del också i 

konventionella roller. Killarna hamnar i soffan och diskuterar hockey, tjejer snackar tjejsnack 

i köket.” (Jönsson et al. 1999:57) Köket och tjejsnacket om relationer och känslor är alltså 

traditionellt kvinnornas domäner. Motsvarande område för killar är soffan, framför TV-

sporten, och diskussionerna grabbarna emellan handlar inte om känslor och relationer utan om 

ishockey.  

 

Det är tydligt att många av författarna till böckerna i undersökningen menar att det finns ett 

speciellt band män emellan. Ingen kan helt enkelt förstå en helt vanlig man lika bra som en 

annan helt vanlig man. Det faktum att de har samma könstillhörighet verkar automatisk 

medföra en inbyggd förståelse för varandras situation. Men hur ser då relationen mellan de 

helt vanliga männen och kvinnorna ut? I avsnittet nedan ska vi titta närmare på den frågan. 

 

Männen och kvinnorna 
Vad en ung man bör veta fokuserar inte bara på relationen mellan en man och hans flick-

vän/sambo, utan det handlar oftast om hur olika de, i egenskap av killar och tjejer, tänker och 

agerar i specifika situationer – framför allt i hemmet och i parrelationen. Att killar och tjejer 

tänker och agerar på så olika sätt gör att det kan vara oerhört svårt för en helt vanlig man att 

leva i en parrelation. Detta beror delvis på att den helt vanlige mannen vill vara fri och 

självständig och inte ha några skyldigheter gentemot någon (kvinna). En av de saker den helt 

vanlige mannen avskyr allra mest med samboförhållandet är den rapportplikt som gör att han 

inte tillåts umgås med grabbarna utan att meddela sin sambo (Jönsson et al. 1999:55). 

 

Ett annat tillfälle då olikheterna mellan den helt vanlige mannen och hans sambo visar sig 

tydligt är enligt författarna av Vad en ung man bör veta när det ska städas i den gemensamma 

lägenheten: ”Städfrågan är lika laddad som en Hamas-lastbil på väg mot en israelisk 

arméförläggning.” (Jönsson et al. 1999:59) Till skillnad från sambon, som gärna städar lite i 

taget, vill den helt vanlige mannen vänta tills det verkligen behövs och då hugga i rejält. Detta 

är ett kompatibilitetsproblem, menar bokens författare, eftersom det leder till att det i 

samboförhållandet blir tjejen som sköter den mesta städningen då hon med sitt småstädande 

ser till att stökigheten och smutsen aldrig når den nivå som krävs för att killen ska reagera och 
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grovstäda med full kraft. Att göra saker rejält och att hugga i när det verkligen gäller är 

återkommande teman i beskrivningen av den helt vanlige killen. Intressant här är även att den 

enda lösning bokens författare erbjuder på problemet med städningen är att anlita någon form 

av städhjälp – varken den helt vanlige mannen eller hans sambo verkar vara kapabla att 

kompromissa och förändra sitt städbeteende (Jönsson et al. 1999:59). Problemet förvärras 

ytterligare av att den helt vanlige killen inte riktigt verkar förstå sig på hur städning ska gå till; 

han kanske till exempel sätter sig och börjar sortera sin skivsamling medan sambon skurar 

golvet (Jönsson et al. 1999:59f.). 

 

Förutom att renligheten inte verkar stå överst på den helt vanlige mannens agenda får vi av 

Vad en ung man bör veta också intrycket att han är lite naiv. Det finns också andra tecken i 

boken som tyder på att han är lite primitiv och inte riktigt vuxen. Ett av dem kommer fram när 

ämnet heminredning tas upp. Det viktigaste för den helt vanlige mannen är inte att lägenheten 

är snyggt inredd eller trevlig utan han lägger störst fokus på sina statusprylar: sportsaker 

(gärna priser), teknikprylar och gamla sparade leksaker (Jönsson et al. 1999:61). Ett annat 

exempel är att den helt vanlige mannen har en stark instinkt att markera sitt revir och bevisa 

sitt inflytande, bland annat genom att inte städa toaletten efter sig. Denna instinkt beskrivs 

som så stark att han till och med gör det omedvetet utan att riktigt veta vad han håller på med 

eller varför (Jönsson et al. 1999: 55f.). 

 

Den inredning som den helt vanlige mannen föredrar består – förutom teknikprylarnas, 

sportsakernas och leksakernas framträdande plats – av stora och rejäla saker. De exempel som 

nämns i Vad en ung man bör veta är stora kromrörsbokhyllor och rejäla hörnsoffor i skinn 

(Jönsson et al. 1999:61). Han är dessutom mer praktiskt än estetiskt orienterad när det gäller 

inredning och vill till exempel helst ha högtalarna där de låter bäst, inte där de passar in i 

möblemanget (Jönsson et al. 1999:61). Förutom sport och teknik är den helt vanlige killens 

sexualitet viktig för honom; han har gärna Pamela Anderson-affischer på väggarna och han 

samlar ofta på porr (Jönsson et al. 1999:61). När det gäller heminredning verkar han dock 

förmögen att kompromissa och anpassa sin smak efter sin sambos: ”Man får försöka se till 

helheten. Högtalarna kanske inte kan stå på det stället där de låter bäst, den stora hörnsvängen 

i skinn kanske inte funkar så bra i en liten etta och porrvideosamlingen kanske inte ska med 

överhuvudtaget?” (Jönsson et al. 1999:61) 
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Både när det gäller samboliv i allmänhet och heminredning i synnerhet förefaller den helt 

vanlige mannens manlighet i Vad en ung man bör veta dessutom vara ganska ömtålig. Han är 

mycket orolig för att lägenheten ska bli alltför tjejigt inredd: ”[…] killar gillar inte att bo i 

puttenuttigt pyntade lägenheter” (Jönsson et al. 1999:61). Han är också rädd för att 

samboförhållandet ska skada hans manlighet: ”Att bo tillsammans är egentligen bara en 

praktisk åtgärd. Det är bekvämt att ha den man älskar mest av alla nära tillhands. Det behöver 

inte betyda att man förvandlas till en toffel som bara är intresserad av hemmamys.” (Jönsson 

et al. 1999:54) Att manligheten inte alltid är så självklar för den helt vanlige mannen under-

stryks av att han får några tips på vad han kan göra om han inte uppfattas som, eller känner 

sig, tillräckligt manlig. Det kan till exempel handla om att skaffa sig en tatuering (Jönsson et 

al. 1999:25) eller att odla skägg (Jönsson et al. 1999:20). 

 

Också i Bara för killar är killars relation till tjejer en aning problematisk, vilket hänger 

samman med den speciella kod för samtal och umgänge som Nordahl menar att män har. 

Detta får tjejer att, för killar, framstå som mystiska och svårbegripliga varelser, vilket märks 

redan i titeln på det kapitel i Bara för killar som handlar om killars relation till tjejer: Det 

stora mysteriet med flickorna. Män och killar förstår sig inte riktigt på kvinnor och tjejer, och 

tvärtom. Detta beror enligt Nordahl på att de har uppfostrats olika. De har ungefär samma 

känslor inför varandra men deras olika uppfostran gör att de tolkar dessa känslor på olika sätt. 

Mäns/killars och kvinnors/tjejers olika uppfostran innebär också att män oftast förväntas vara 

de som tar initiativ till kontakt mellan könen, någonting som Nordahl tycker är väldigt tråkigt. 

Han hyllar därför de kvinnor som vågat bryta mot sin könsrolls inbyggda förväntningar om 

passivitet och tar initiativ i relationen till män (Nordahl 1992/1995:62). 

 

I Bara för killar är det också ett stort problem för många män och killar att komma underfund 

med hur de skall närma sig den kvinna/tjej de är intresserade av eller förälskade i. Nordahl har 

i ett avsnitt gjort upp en lista över tänkbara sätt, innehållande förslag alltifrån en helsides-

annons med kärleksförklaringar i lokaltidningen eller en hjältemodig räddningsinsats i sam-

band med en iscensatt kidnappning till ett gammalt hederligt kärleksbrev. Han klargör också 

att ”Det är mycket vanligt att en flicka säger ’ja’ när en pojke föreslår henne att göra något. 

T.ex. om du bjuder ut henne på något ställe. Men det behöver inte betyda att hon vill vara 

ihop med dig” (Nordahl 1992/1995:67). Detta befäster ytterligare bilden av killar som lite 

naiva personer som inte riktigt förstår sig på det där med känslor och kärlek.  
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I Kukbruk och Vad en ung man bör veta är tjejers menstruation någonting som ytterligare får 

dem att framstå som mystiska och annorlunda varelser. Intressant är också att det i dessa båda 

böcker framstår som att alla killar av någon anledning väldigt gärna vill veta när tjejer har 

mens. Manne Forssberg menar rent av i Kukbruk att ”Många [killar] går runt och försöker 

lista ut vem som har mens” (Forssberg 2004:28). I både Kukbruk och Vad en ung man bör 

veta får läsaren dessutom veta att det är näst intill omöjligt att utläsa om en tjej har mens, men 

trots detta ger böckernas författare läsaren tips på hur denne kan gå till väga för att ändå få 

veta. I Vad en ung man bör veta är tipset att spionera på tjejens toalettvanor (”Tamponger 

spolas ofta ner, men bindor paketerar man omsorgsfullt och lägger ner i fickan för att sedan 

slänga. Lek Sherlock Holmes och kika under mjölkpaketen i soppåsen. Eller om tjejen äter p-

piller kan man kolla hennes pillerkarta.” (Jönsson et al. 1999:98f.)), i Kukbruk ges tipset att 

tjejen som klagar på magont eller går till sjuksyster för att hämta värktabletter troligen har 

mens (Forssberg 2004:28). Den enda förklaring som egentligen ges till killars vilja att veta om 

tjejer har mens är att det är av intresse för de killar som har en sexuell relation med en tjej, 

eftersom de kanske inte vill ha sex med henne då hon menstruerar och därför vill veta i förväg 

(Forssberg 2004:29). Det verkar dock som att viljan att veta om en tjej har mens eller inte 

gäller mer eller mindre alla killar och inte bara de som har ett sexuellt förhållande med en tjej. 

Därför måste slutsatsen av den helt vanlige killens fascination för menstruationen vara att han 

även i Vad en ung man bör veta och Kukbruk har vissa drag av den syn på kvinnor och flickor 

som mystiska och spännande varelser, som han inte riktigt förstår sig på men absolut vill veta 

mer om, som återfinns hos den helt vanlige mannen i Bara för killar.  

 

Gemensamt för böckerna i materialet är att kvinnor och tjejer/flickor ofta klumpas samman 

till en enhet. Deras egenskaper beskrivs i motsats till mannens. Det verkar som att författarna 

menar att en man aldrig riktigt kan förstå en kvinna till fullo, samtidigt som hon heller aldrig 

kan förstå en man. Kvinnorna blir de andra, en sorts mystiska varelser som egentligen har 

ganska lite gemensamt med männen. 

 

Pojkar och män 
I flera av böckerna är åldern en viktig faktor. Det finns ofta någon form av utvecklingstanke 

eller skildring dels av hur pojkar blir män och dels av hur pojkar och män skiljer sig från 

varandra. I Kukbruk är utvecklingstanken främst närvarande genom Forssbergs egen berätt-

else om hur han som barn lärt sig vilka regler som fanns gällande hur killar och tjejer skulle 
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vara (Forssberg 2004:62). Först när han kommit upp i tonåren började Forssberg ifrågasätta 

mansidealen som tvingade honom att vara på ett visst sätt för att inte uppfattas som en mes 

(Forssberg 2004:63). Den unge pojken i Kukbruk har helt enkelt för lite livserfarenhet och 

kunskap för att kunna se några problem med den traditionella maskuliniteten och förhåller sig 

därför okritiskt till den. Detta tycks ha en viktig betydelse för den traditionella masku-

linitetens dominerande position – eftersom de flesta män inte upplever det uppvaknande 

Forssberg genomgick i tonåren lever den vidare trots att den hindrar män från att vara sig 

själva. 

 

I Vad en ung man bör veta blir åldern relevant i första hand genom att en skillnad görs mellan 

unga män och vuxna (äldre) män. Eftersom Vad en ung man bör veta kretsar kring unga män, 

som i boken benämns som killar, är den helt vanlige mannen i boken en ung man. Den äldre, 

vuxne mannen nämns dock också vid ett flertal tillfällen. Han figurerar ofta som ett slags 

idealbild för traditionell maskulinitet som killen i sin tur tagit till sig. Den vuxne mannen 

representerar därför ofta en ännu mer traditionell maskulinitet än killen, vilket bland annat 

framgår i en faktaruta för ordet manlighet: ”manlighet kännetecknas ofta av självsäker gång, 

håriga överarmar och stor kissblåsa (som ökar öldrickarkapaciteten)” (Jönsson et al. 1999:25). 

Liksom killen har också den vuxne mannen i Vad en ung man bör veta begränsade kunskaper 

om tjejer. Han verkar ofta rent av veta ännu mindre än killen: ”Det är inte alltid så att ens 

mamma berättar något om mens – och pappa kanske man, av naturliga skäl, inte kan förlita 

sig till.” (Jönsson et al. 1999:103) 

 

I Bara för killar finns den klart mest uttalade och utvecklade utvecklingstanken. Nordahl gör, 

som vi redan sett, skillnad mellan unga pojkar och killar, men den unge pojken har ingen 

särskilt framträdande roll i Bara för killar utan förekommer bara som ett slags förstadium till 

killen. Betydligt större utrymme ges åt att utveckla skillnaden mellan killen och den vuxne 

mannen. Nordahl gör en stor poäng av att läsaren befinner sig i puberteten. Puberteten är 

enligt honom en oerhört problematisk och smärtsam process. Alla de olika förändringar 

pubertetskillen genomgår får honom att känna sig som en främling i sin egen kropp (Nordahl 

1992/1995:11). Trots svårigheterna den pågående förvandlingen från pojke till man innebär är 

puberteten delvis en positiv upplevelse eftersom killen inte vill någonting hellre än att bli man 

(Nordahl 1992/1995:11). 

 

Att killen i Bara för killar känner sig konstig och främmande i sin egen kropp gör inte bara att 
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denne känner en stark önskan efter att utvecklas färdigt och bli man utan också efter att vara 

normal: 

 
Att vara normal betyder att du är som alla andra och följer samma regler som de. Det handlar också om 
vad vi tillåter varandra. Om vi tillåter varandra mycket eller litet. Men även om du tycker att du skulle 
vilja vara som alla andra vill du säkert också vara något speciellt – fast på ett normalt sätt. (Nordahl 
1992/1995:20) 

 

Killen vill alltså utmärka sig utan att vara annorlunda, vilket ligger helt i linje med vilka 

exempel Nordahl ger på män som killen lägger märke till; kanske kan det handla om att vara 

helt normal men väldigt bra på någon sport eller att vara helt normal men ha väldigt mycket 

makt och pengar. Killens längtan efter att slippa puberteten och alla dess problem är så stark 

att den tid då han äntligen kommer att vara en färdigutvecklad man känns otroligt avlägsen: 

”Det kommer en tid – kanske om 1000 år – då du ska se helt normal ut. Om du har tur, vill 

säga, mycket tur.” (Nordahl 1992/1995:11) 

 

Den vuxne mannen representeras i Bara för killar främst av pappan. Det är ett flitigt omnämnt 

faktum att pappan är oerhört viktig som förebild för sin son, men sonen är också viktig för 

pappan:  

 
Sonen är precis lika viktig för pappan som pappan är för sonen. Det är han eftersom pappan speglar sig 
själv i sonen, ser sig själv. Att sonen och pappan är av samma kön gör att de har en speciell kontakt. 
Det är en kontakt som de inte är medvetna om men som når djupt in i bägge två. Att vara far till en son 
är också en enastående chans för en man att få återuppleva sin egen barndom och ungdom och ta 
ställning till vad det är som har gjort honom till den han är idag – på gott och ont! Och därigenom blir 
det möjligt för honom att ta ställning till vad som är viktigt för honom i ett far – sonförhållande. 
(Nordahl 1992/1995:58f.) 

 

Intressant här är, förutom att Nordahl upprepar att pappan och sonen har en speciell kontakt, 

att han menar att sonen är viktig för pappan eftersom denne genom sin son återupplever sin 

egen barndom. Varken hos sonen eller pappan nämns någon form av affektion eller ömhet. 

Detta rationella förhållningssätt till sonen och familjen i stort är återkommande drag hos den 

vuxne mannen i Bara för killar, bland annat i följande intervjucitat: 

 
’Min pappa har alltid varit intresserad av mina fritidsintressen. Ända tills jag var 20 år brukade han 
vara med mig då jag sportade. Han var alltid med när jag spelade matcher eller tävlade. Men han har 
aldrig varit särskilt bra på att tala med mig om allvarliga saker som t.ex. känslor. Däremot har han 
aldrig sagt nej om jag har behövt låna 200 kr. Nu har jag själv blivit pappa och det är viktigt för mig att 
kunna dra in så mycket pengar som möjligt till familjen. Jag vill att vi skall ha det hyfsat bra. Barnet 
har gjort så att jag känner mig mycket gladare. Hela livet verkar bättre på något vis.’ Hans-Göran, 29 
år (Nordahl 1992/1995:54) 

 

I detta citat är det tydligt att rollen som familjeförsörjare är en mycket viktig del av mannens 
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identitet. Dessutom stärks kopplingen mellan mannen och hans svårigheter att prata om 

känslor. Även om Hans-Görans pappa inte pratade så mycket så var han ändå ovärderlig som 

förebild, då han lärde Hans-Göran hur en vuxen man ska vara: en familjeförsörjare.  

 

De flesta av författarna gör skillnad mellan vuxna män och unga killar, vilket hänger samman 

med böckernas tänkta roll som förebild i läsarens, den unge killens, utveckling mot att bli en 

god och mogen vuxen man. Men det är också tydligt i flera av böckerna att den vuxne 

mannen i högre grad än den unge mannen representerar en traditionell maskulinitet.  

 

Olika sorters helt vanliga män 
Trots att Bertill Nordahl i Bara för killar inte drar sig för att beskriva hur en helt vanlig, 

normal kille är och ska vara och trots att det i boken i princip påstås att alla killar vill vara 

normala finns vissa drag av det tänkande vi finner i Kukbruk och Manual om att alla män är 

olika. Nordahl hävdar visserligen inte att alla män är olika, men menar ändå att det finns 

många olika sätt att vara pojke på (Nordahl 1992/1995:31). Som exempel på faktorer som 

avgör vilket sätt läsaren kan vara pojke på nämner Nordahl faderns yrke (han nämner dock 

inte moderns yrke), om en pojke lever med båda föräldrarna eller bara med sin mamma eller 

pappa, vilken kultur han lever i samt om han tillhör en subkultur eller inte (och i så fall vilken 

subkultur han tillhör) (Nordahl 1992/1995:31). Nordahl ger två exempel på subkulturer: MC-

gängen och de homosexuella – detta är intressant av flera anledningar som vi ska återkomma 

till.  

 

Det finns alltså flera maskuliniteter (eller könsroller, som är det ord Nordahl använder) att 

välja på som kille i Bara för killar. Det finns även utrymme att experimentera med sin 

maskulinitet/könsroll, för att finna ”[…] det bästa sättet att uttrycka den på” (Nordahl 

1992/1995:33). Detta är någonting som Nordahl hävdar att killar i åldern 12 till 18 år ägnar 

sig mycket åt. Vad Nordahl menar med att experimentera med sin maskulinitet är dock 

knappast någon genderbending: 

 
Det är inte ovanligt att pojkar mellan 12 och 18 år kommer in i en period då de experimenterar med sitt 
sätt att vara pojke. De provar olika roller eller stilar. […] Även om du är en ganska vanlig pojke är det 
viktigt att du får pröva på några av de olika sätt som man kan vara pojke på. Det är ju stor skillnad om 
du är idrottsman, hårdrockare, diskofantast, hip-hoppare, datafreak, proggare, scout eller vad det nu 
kan röra sig om. […] Det bästa vore nog om du hade provat på flera olika sätt att vara pojke när du är i 
tjugoårsåldern. Då skulle du ha gott om erfarenheter som du kunde ha stor användning för under ditt 
kommande liv som vuxen man. (Nordahl 1992/1995:34) 
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Nordahl menar alltså att de homosexuella är en subkultur, medan hårdrockare och hiphopare 

är olika sätt att vara pojke på; olika maskuliniteter. Detta antyder att det Nordahl tar upp här 

är olika sätt att vara en normal, balanserad pojke på. Subkulturer i Nordahls tappning 

förefaller bestå av dem som inte passar in, de som inte är riktiga pojkar, de som inte har 

balans mellan sina manliga och kvinnliga sidor utan drar iväg åt det övermaskulina eller 

överfeminina hållet; superpojkarna och de flickaktiga pojkarna. 

 

Det är ju för fan livet! liknar i detta avseende Bara för killar: Den presenterar i intervjuerna 

ett antal till synes väldigt olika maskuliniteter, men den är också normaliserande genom att 

det hela tiden upprepas att de killar som intervjuas är helt vanliga män. Cantoreggi befäster 

intervjupersonernas position som helt vanliga killar redan i inledningen till boken där hon 

berättar om de medverkande:  

 
De är vanliga killar med vanliga problem, frågor, tankar och drömmar om framtiden. Det ovanliga är 
att de berättar om det – hur deras erfarenheter och val påverkat eller påverkar just deras liv. Kanske 
känner du igen dig eller kan få svar på saker du undrar över. Eller helt enkelt få inspiration att välja en 
ny väg. (Cantoreggi 2005:9) 

 

De killar som intervjuas i denna bok interpelleras alla av författaren som helt vanliga män. De 

är som man ska vara om man är kille. Det enda som skiljer dem från mängden av helt vanliga 

män är att de är lite bättre och lite modigare för att de vågar berätta om sina erfarenheter. 

Framställandet av bokens medverkande som helt vanliga män med en mindre twist (i form av 

deras modiga och inspirerande beteende) kommer igen också i inledningarna till de indi-

viduella intervjuerna där Cantoreggi flera gånger berättar om sin tveksamhet inför inter-

vjuerna. Hon är lite rädd för hur killarna ska vara, men: ”Tre timmar senare kan jag bara 

konstatera att det var tre helt fantastiska killar som oblygt delade med sig av sina känslor, 

tankar och funderingar om livet, kärleken och framtiden.” (Cantoreggi 2005:60) Även om 

detta citat kommer från en specifik intervju så är det symptomatiskt för författarens inställning 

boken igenom. Hon är först rädd att hon ska få träffa på några konstiga och besvärliga 

personer men konstaterar sedan lättat att de faktiskt bara var helt vanliga killar. 

 
Han tipsade mig om Aron som en före detta ’värsting’, numera med ena foten i kyrkan. Jag visste inte 
riktigt vad som väntade, men det visade sig att Aron var en helt vanlig kille – bara ovanligt smart och 
modig nog att våga bryta med allt gammalt för att satsa på en nystart. (Cantoreggi 2005:26) 

 

Men hur är då denne helt vanlige kille? Vad har han för egenskaper och åsikter? Eftersom 

intervjusvaren står oemotsagda och inte problematiseras eller diskuteras av författaren får vi 
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anta att det dessa helt vanliga killar berättar om sig själva är precis sådana egenskaper som 

Cantoreggi anser att en helt vanlig kille ska ha.  

 

En egenskap som är viktig för en kille eller man i Det är ju för fan livet! tycks vara vilje-

styrka. På flera ställen i boken har citat kring denna egenskap till och med lyfts ut i margi-

nalerna och skrivits med ett större typsnitt för att riktigt understrykas, exempelvis säger 

musikern Kaah: ”Jag tror att det finns en fysisk lag som innebär att om man kämpar till-

räckligt länge så lyckas man förr eller senare.” (Cantoreggi 2005:16) Bara man vill tillräckligt 

mycket, kämpar hårt och verkligen tror på sig själv och det man gör så kommer man att 

lyckas. Viljestyrkan som en viktig egenskap hos en helt vanlig kille återkommer också i 

intervjun med simhopparen Wille. ”Jag tror att alla kan bli bra simhoppare bara viljan finns” 

(Cantoreggi 2005:45), säger Wille. 

 

Viljestyrkan och drivkraften tar sig många olika uttryck i Det är ju för fan livet!, men på ett 

eller annat sätt framstår dessa egenskaper som centrala för den vanlige killen i nästan samtliga 

intervjuer. För en av intervjupersonerna, Stefan, handlar styrkan om att kunna gå vidare med 

livet efter att hans mor tagit sitt liv. Stefan har behövt sin styrka på flera olika sätt, inte bara 

för att själv klara av att hantera sin sorg utan också för att inse att han faktiskt behövde hjälp 

med att bearbeta sina känslor, någonting som framställs som väldigt svårt för en helt vanlig 

man (Cantoreggi 2005:52f.). För intervjupersonerna Niklas och Gustaf handlar styrkan om att 

våga gå sin egen väg trots att andra uppfattar dem som annorlunda och konstiga. Niklas går 

sin egen väg genom att bo på landet och drömma om att arbeta som bonde och Gustaf gör det 

genom att han tillhör Hare Krishna-rörelsen. 

 

Viljestyrkan kopplas också flitigt samman med olika former av tävling, bland annat i 

intervjuerna med Kaah och Wille. Viljestyrkan är medlet för att nå dit man vill och målet är 

både för Wille och för Kaah att bli bäst inom sitt respektive område. Därför är det också 

viktigt att ha en tävlingsinstinkt för att kunna nå dit man vill i livet:  

 
Det är svårt att säga, men jag tror att du måste ha en viss tävlingsinstinkt, inte nöja dig med hälften 
liksom, du måste ha ett driv och känna att du hela tiden kan bli bättre. Det tror jag är den gemensamma 
inställningen bland dem som lyckas med sin grej. I alla fall är det så bland dem jag känner. Och det 
behöver inte handla om musik, det kan vara graffiti eller vad som helst. (Cantoreggi 2005:19) 

 

Den före detta värstingen Aron talar om hur tävlingsinstinkten haft en avgörande roll i hans 

kriminella karriär: ”Man hetsade varandra, det gällde att vara värst. Då var man någon.” 
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(Cantoreggi 2005:32) För Aron verkar tävlandet snarare ha varit en negativ kraft som drivit 

honom till grövre stölder och inbrott för att därigenom vinna status inom kompisgänget.  

 

Kompisgänget och den manliga gemenskapen är – liksom i Bara för killar, Vad en ung man 

bör veta och Manual – ett återkommande tema i Det är ju för fan livet!, inte minst i den 

gruppintervju med killarna Verja, Fernando och Josef som handlar om sex och kärlek. Enligt 

dessa tre killar är det till exempel bra att ha haft sex med så många tjejer som möjligt för att 

öka sin status bland killkompisarna. Att bli nobbad av en tjej så att kompisarna ser det är 

väldigt negativt.  

 

Även om Det är ju för fan livet! framställer alla de medverkande som helt vanliga killar finns 

det ändå antydningar till icke-vanliga maskuliniteter i boken. Det mest tydliga exemplet på 

detta är Aron. Visserligen beskrivs den Aron vi möter i intervjun som en helt vanlig kille men 

det verkar som att värstingen, den kille Aron tidigare varit, kanske inte är en helt vanlig kille. 

Aron påpekar flera gånger hur mycket han ångrar några av de saker han gjort, bland annat att 

han stulit saker och rent fysiskt gjort andra människor illa. Aron har förändrats och blivit en 

helt vanlig god man, men innan förändringen var han någonting annat – han representerade en 

annan maskulinitet som inte var lika bra och som skadade andra människor, stal och för-

falskade. 

 

Arons övergång från värsting till helt vanlig man skedde när hans mamma upptäckte att han 

gömt stöldgods hemma och konfronterade honom, för att sedan koppla in polisen (Cantoreggi 

2005:33). Eftersom Aron inte var straffmyndig vid tiden för brottet kom han undan med 

straffberättigande, en sorts villkorlig dom. Han skulle också gå i terapi och fick själv välja om 

han ville göra det inom socialtjänsten eller inom kyrkan. Eftersom han nyligen konfirmerats 

kände han till kyrkan ganska väl och valde att göra sin terapi där. Han ville heller inte 

stämplas ”[…] som något ’socfall’” (Cantoreggi 2005:35). En helt vanlig kille är alltså inte 

någon som vill kopplas ihop med de sociala myndigheterna utan en stark kille som klarar sig 

själv (eller åtminstone, som i Stefans fall, själv inser att han behöver hjälp). Att gå från 

värsting till helt vanlig kille ska heller inte behöva innebära någonting stigmatiserande. Aron 

är väldigt tydlig med att hans kriminella beteende absolut inte bottnade i några psykiska 

problem. Angående terapin säger han ”[…] eftersom jag inte var något ’psykfall’ så fanns det 

inte så mycket att reda ut med mig som person” (Cantoreggi 2005:35). Vi finner detta 

uttalande intressant men svårtolkat. Var det så att Aron redan innan terapin av sig själv 
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förvandlats från värsting till en helt vanlig kille och i och med detta dessutom gjort sig av med 

alla sina problem? Är det så att en helt vanlig kille inte kan ha några som helst psykiska 

problem? Vem skulle man istället ha rett ut saker och ting med om det inte var Aron själv och 

hans känslor och värderingar som låg bakom kriminaliteten? Eftersom Cantoreggi inte ställer 

någon av dessa frågor famlar vi i mörkret när det gäller detta uttalande. 

 

Den sista intervjun i boken, med serietecknaren Martin Kellerman, kretsar liksom många av 

de andra intervjuerna kring ett annat tema som är mycket centralt i boken, nämligen att lyckas. 

Martin berättar om hur han mött motgångar och kämpat vidare med sina serier för att till slut 

bli en av landets populäraste serietecknare. Även om Martins berättelse, i likhet med till 

exempel Kaahs och Willes, handlar om att lyckas på ett ganska konkret plan finns någon form 

av positiv utveckling närvarande i samtliga intervjuer. Kaah har lyckats med musiken och 

Wille med simhoppningen, Aron har lyckats med att lämna sitt destruktiva beteende bakom 

sig och Stefan har lyckats övervinna sorgen och saknaden efter sin mor. Det är troligen detta 

som är själva kärnidén med Det är ju för fan livet!; att unga killar ska läsa om dessa starka 

killar som kämpat och lyckats för att själva få inspiration nog för att kämpa tills de lyckas på 

ett eller annat sätt. 

 

Den sexuelle mannen 
Som vi konstaterat i föregående avsnitt skiljer sig böckernas uppfattning om maskulinitet åt 

på många sätt. Det finns dock någonting som knyter dem alla samman, nämligen mannens 

starka sexualitet. Visserligen skiljer sig diskussionerna kring den sexuelle mannen åt något i 

de olika böckerna och han ges också olika stort utrymme, men vi ser en tydlig tendens till att 

han mer än någon annan manstyp kan sägas ha en hegemonisk position då det verkar vara en 

förutsättning att vara sexuell för att över huvud taget vara en man. 

 

Manual är den bok som i allra störst utsträckning kopplar manlighet till sexualitet. Olika 

representationer för den manliga sexualiteten dyker upp även på ställen där det egentligen är 

helt omotiverat. I avsnittet Prickskytten, som handlar om en man som tjänstgjort som FN-

soldat i det forna Jugoslavien, stöter läsaren till exempel på citatet ”MÄN ONANERAR 

OFTARE ÄN KVINNOR” (Jansson & Lindau 2000:100), fristående med förstorad text i 

avvikande typsnitt över en halv sida. I kapitlet Varning för män, som tar upp männens ansvar 
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för jämställdheten, finner vi en sida med en stor stiliserad erigerad penis. Under illustrationen 

finns statistik över hur många sexpartners de 10% mest sexuellt aktiva männen respektive 

kvinnorna haft (Män 29-560, kvinnor 15-100) (Jansson & Lindau 2000:55). I kapitlet De unga 

männen och regeringen, om statlig jämställdhetspolitik och dess oförmåga att hantera unga 

killar, dyker återigen en märklig illustration upp. En helsida är vikt åt en stiliserad bild på en 

hand som smeker en erigerad penis (Jansson & Lindau 2000:64). I slutet av samma kapitel 

finner vi dessutom följande citat: 

 
NÄSTAN 14% AV SVENSKA MÄN HAR NÅGON GÅNG BETALAT FÖR ATT FÅ VARA 
TILLSAMMANS MED NÅGON SEXUELLT. MOTSVARANDE SIFFRA FÖR KVINNOR ÄR 0%. 
BETALNING FÖR SEXUELLT UMGÄNGE ÄR VANLIGAST BLAND MÄN I ÖVRE 
MEDELÅLDERN, 45-59 ÅR. (Jansson & Lindau 2000:66) 

 

Detta är långt ifrån alla exempel på hur Jansson & Lindau knyter sexualitet till alla olika 

aspekter på manlighet som de tar upp i sin bok. Det spelar ingen roll om det handlar om 

jämställdhet, politik eller krig, enligt Manual verkar sexualiteten vara det som förenar alla 

män. Det spelar heller ingen roll vilken sexuell läggning mannen har, det räcker med att han 

är sexuell för att han ska vara en man. 

 

En annan intressant aspekt på Manuals interpellation av alla män som sexuella varelser är att 

författarna i ett kapitel som diskuterar och kritiserar huruvida vissa karaktärsdrag eller 

beteenden är mer naturliga för män än för kvinnor tar upp följande jämförelse: ”Eller tänk på 

en amerikansk porrfilm. De kvinnliga skådisarna har enorma silikonbröst. Varför? För att det 

ligger i mäns natur att gilla stora tuttar? Många europeer [sic!] tycker att det är äckligt och 

tänder på mindre tuttar. Är den manliga naturen annorlunda i olika världsdelar?” (Jansson & 

Lindau 2000:52) För att läsaren ska förstå att det är absurt att säga att saker ligger i mannens 

natur använder man ett exempel från porren. Detta i kombination med övriga inskjutna 

kopplingar till sex på de mest oväntade ställen i boken implicerar att det åtminstone på något 

plan ligger i mannens natur att vara intresserad av sex, porr och tuttar, även om olika män kan 

föredra olika storlek på tuttarna. Det är åtminstone en möjlig tolkning till varför man i boken 

använt sig så flitigt av sex för att fånga läsarens uppmärksamhet och för att knyta samman de 

olika texterna. Med detta i åtanke är det intressant att Jansson och Lindau när de diskuterar 

herrtidningar kritiserar dessa för att de skildrar män som allt för sexualiserade: ”Det är till 

exempel inte ofta herrtidningar tar upp någon annan sorts manlighet än den som handlar om 

hur man så lätt som möjligt och så ofta som möjligt ska få knulla.” (Jansson & Lindau 

2000:54) Vi anser att resultatet av att Manuals författare ständigt kopplar sexualitet till all 
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sorts manlighet blir att de själva skildrar män som allt för sexualiserade. Manual ger bilden av 

att en man är någon som vill, och behöver få, veta hur han så lätt som möjligt och så ofta som 

möjligt ska få knulla. 

 

Liksom i Manual är normaliseringen av mannen som lever nära sin sexualitet tydlig också i 

Vad en ung man bör veta. Att killars och mäns sexualitet har en så stor och central roll i deras 

liv förklaras här med det faktum att de har en penis: 

 
Det är många som tror att tjejer har mindre sexlust än killar, men antagligen föds inte tjejer och killar 
med olika stor sexlust. Däremot fostras vi till att uppmärksamma den olika mycket. Killar får dessutom 
dagligen så många konkreta påminnelser om att de är upphetsade, varje stånd är en stadig bekräftelse 
på att de är sexuella varelser. Tjejer har givetvis motsvarigheter till ståndet, men de är inte lika 
påtagliga. En bröstvårta som styvnar märks inte lika mycket som en uppkäftig baguette som får jeansen 
att vecka sig i relief. (Jönsson et al. 1999:69) 

 

En kille får erektion flera gånger om dagen och detta är en påtaglig påminnelse om hans 

sexuella lust som i sin tur leder till att han får en starkare vilja att ha sex. Män och kvinnor har 

från början lika stark sexualdrift, men på grund av den manliga erektionen har killar i 

praktiken starkare sexualdrift än tjejer. Detta leder till att de flesta killar alltid vill ha sex. 

Därför uppmanar författarna läsaren att alltid se till att vara redo: ”Ett motto för livet är att 

alltid, varje dag, varje vaken sekund, vara beredd på att en vansinnigt snygg flicka ska vandra 

förbi och säga: ’Baby! Kiss me! Kiss me quick! Kiss me hard!’ Hur ska du då förklara dig och 

din andedräkt? Snusränderna under läppen?” (Jönsson et al. 1999:19)  

 

Mannens penis fungerar i Vad en ung man bör veta som en nodalpunkt för hans maskulinitet; 

ibland tycks nästan hela den manliga identiteten kretsa kring mannens penis. ”De flesta killar 

brukar gilla att tjejen (eller killen, i homoerotiska fall) tar ett fast tag med båda nävarna om 

kuken, det är sådant som smickrar manligheten.” (Jönsson et al. 1999:16) När det skrivs om 

oralsex konstaterar författarna också att ”Många tjejer är naturligt nog blyga inför något så 

genuint manligt som ett praktstånd och vågar därför inte riktigt ge sig hän, ansikte mot 

mandom” (Jönsson et al. 1999:72). 

 

Eftersom mannens penis är så central för hans sexualitet och identitet i Vad en ung man bör 

veta är den också ett mått på hans manlighet. Män och killar jämför sig ofta med varandra och 

detta kan få stora konsekvenser för de män och killar som har lite mindre penis:  

 
Det finns inget som känns så förkrossande som att gå hem med vetskapen om att man har mindre i 
brallorna att komma med än klasskompisarna. Och känner man det, tar man till andra medel för att 



 50

konkurrera. Man kan bli bra på sport. Eller rolig. Eller så startar man ett framgångsrikt företag när man 
har åldern inne. Eftersom alla killar hela tiden tror att de har minst kuk och därmed är mindre manliga 
än alla andra, blir det en spiral av konkurrens som aldrig tar slut. (Jönsson et al. 1999:15) 

 

Att sexualiteten har en oerhört central roll i den hegemoniska maskuliniteten också i Bara för 

killar går inte att ta miste på. Läsaren interpelleras samtidigt som en helt vanlig kille och som 

en sexuell kille vid ett flertal tillfällen, exempelvis i uttalanden som: ”De flesta stora pojkar 

tänker nästan alltid på sex när de tänker på flickor.” (Nordahl 1992/1995:67) och: ”De flesta 

stora pojkar sysslar mycket med onani.” (Nordahl 1992/1995:70) Nordahl verkar dock mena 

att det finns en stor skillnad mellan pojkars och mäns sexualitet. Pojkens sexualitet framställs 

som omogen och rent av naiv:  

 
När en pojke har samlag med en flicka låter han sin styva pick glida in i flickans fitta där han rör den 
fram och tillbaka till dess han får utlösning och orgasm. Så kort och precist kan man beskriva hur det 
är att gå i säng med en flicka. Men om du gör så får du inte speciellt mycket ut av det. Eftersom det 
helt enkelt är för direkt att bara sticka in picken i fittan. Visst kan man väl vilja det någon gång och då 
är det helt i sin ordning. Men som regel är det bra att ta god tid på sig så att du och din partner också 
kan få era känslor med i det som äger rum. Därför kan man, grovt talat, dela upp samlaget i tre olika 
delar: Förspelet, själva samlaget och efterspelet. (Nordahl 1992/1995:90) 

 

Pojkens brist på erfarenhet är den största anledningen till hans fascination för och fixering vid 

den fysiska njutningen. Detta är någonting som förstärks av Nordahls förmaningar om att ta 

det lugnt och inte gå så fort fram, att tänka på förspelet, efterspelet och känslorna också och 

att inte bara borra in picken. Författaren går till och med så långt som att fastställa att en pojke 

eller ung man inte är förmögen att känna äkta kärlek till sin partner på grund av sin åtrå och 

sina fysiska begär.  

 
T.ex. tror jag att du mellan 15 och 25 års ålder upplever kärleken som något mycket fysiskt och 
köttsligt. Att du är djupt fascinerad av att du är tillsammans med en riktig flicka med riktiga bröst som 
du kan suga på och en riktig fitta som du kan borra in din utsvultna pick i. […] I detta ligger inte någon 
nedvärdering av de upplevelser av kärleken som en yngre människa har. Det är bara ett konstaterande 
av att det är på det viset när man är yngre och så skall det säkert också vara. (Nordahl 1992/1995:96) 
 

Enligt Nordahl har en vuxen mans fascination för sexets köttsliga dimension lättat tack vare 

hans erfarenheter och han kan se bortom den fysiska akten för att istället koncentrera sig på 

den andliga, känslomässiga sidan. Sex handlar för honom mer om kärlek och själslig samman-

smältning än fysisk njutning. Trots det har hans sexuella erfarenheter gjort att han behärskar 

det fysiska – den sköna konsten – och att han vet hur man genomför ett bra samlag med 

förspel och efterspel.  
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Att ta ansvar för sexet i ett förhållande är också någonting Nordahl framhåller som mycket 

viktigt både för vuxna män och killar. Han menar till exempel att det är killens ansvar att se 

till att använda skydd när han har sex med en tjej, inte bara för skyddets skull utan också för 

att imponera på tjejen, just genom att visa att han tar sitt ansvar (Nordahl 1992/1995:84). 

Killens ansvar sträcker sig dock längre än bara till att vara den som har koll på kondomerna. 

Sex kan vara någonting mycket känslosamt, menar Nordahl, och därför måste killen också ta 

det känslomässiga ansvaret för den sexuella relationen och vara lyhörd och uppmärksam på de 

känslor han sätter igång i sin partner när de har sex: 

 
Du kan sätta igång känslor inne i din partner som du inte har en aning om. Därför måste du alltid ta 
allvarligt på de känslor som uppstår när ni har sex. Du måste ge dig tid att lyssna på din partners 
känslor och bestämma dig för hur du skall reagera inför dem. Detta är viktigt för den som du är 
tillsammans med. Och för dig själv. (Nordahl 1992/1995:85) 

 

Särskilt värt att notera är här att killar uppmanas att ta sig tid att lyssna på sin partner och ta 

ställning, men inte till att själva prata om sina känslor. Känslorna får tjejer stå för; killen bör 

visserligen veta att han måste ta dem på allvar, men han får inga speciella känslor själv. 

 

Mannens roll som ansvarig för sexualiteten i ett heterosexuellt förhållande återkommer 

också i Vad en ung man bör veta, men på ett annat sätt. Även här är han ansvarig för 

kondomanvändandet (Jönsson et al. 1999:73), men han får också en avgörande roll i vilka 

uttryck sexualiteten tar i förhållandet. Ett exempel på detta finner vi i det kapitel som 

handlar om hur en man ska uppvakta en kvinna. Som vi redan tidigare konstaterat framstår 

det som självklart att en helt vanlig man ska köpa underkläder till sin kvinnliga partner, 

men exakt vilka underkläder han väljer är också viktigt: 

 
Ska det vara spets, ska det vara bomull, ska det vara microfiber eller ska det vara alltihop? Jag säger 
såhär: Antingen kan du genom din älskades yttre klädstil försöka bedöma vad hon skulle gilla. Eller så 
kan du utgå ifrån följande: Vad skulle du vilja se henne i? Du kanske vill se henne i genomskinlig spets 
med rysch och pysch, och är rädd att hon ska uppfatta dig som porrig? Eller, du kanske vill köpa rejäla 
bomullsunderkläder och är rädd att hon ska tro att du tror att hon är pryd och tråkig? Även om du ger 
henne något som skiljer sig från hennes ordinära stil, är chansen stor att hon blir glad åt möjligheten att 
få lite variation i sin underklädesgarderob. (Jönsson et al. 1999:65) 

 

Möjligheten för killar att vara tråkiga och pryda existerar inte; om en kille köper rejäla 

bomullsunderkläder till sin tjej är det för att han tycker att hon är pryd och tråkig, inte för att 

han själv är det. Om han däremot köper porriga underkläder är det för att han själv är porrig. 

Han är den avgörande faktorn, flickvännens sexualitet framstår som neutral. Hon verkar helst 

av allt bara vilja vara som han vill att hon ska vara. Mannens ansvar för sexlivet framgår 
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också i efterspelet till själva akten där det konstateras att han självklart är den som städar upp 

efteråt, tar hand om kondomen och ger sin partner en handduk så att hon kan torka bort den 

konstiga pölen på magen (Jönsson et al. 1999:65). 

 

I Kukbruk märks till skillnad från i Manual, Vad en ung man bör veta och Bara för killar en 

större problematisering av den sexuelle mannen. Sex framställs inte som en rättighet för 

mannen utan snarare som någonting komplicerat som är värt att reflektera över: ”När det 

gäller sex kan man inte kräva någonting. Det finns ingenting som säger att den som har gett 

sig in i leken måste tåla den och fortsätta leka. När någon ber dig sova över, eller till och med 

säger sig vilja ha sex med dig, så betyder det aldrig att du har rätt att kräva någonting.” 

(Forssberg 2004:158) 

 

I Kukbruk dyker dessutom en helt ny aspekt av den sexuelle mannen upp; han vill inte alltid 

ha sex. I Forssbergs version är mannen inte alltid redo för samlag. Han uppmanas rent av att 

försöka bli bättre på att säga ifrån när han faktiskt inte vill ha sex:  
 

Det räcker som sagt inte med att vara skicklig på att förstå och acceptera ett nej. Man måste själv 
kunna vara en nejsägare. Det behöver varken bli läskigt, sårande eller dramatiskt. Gör det ont när 
någon gnager på dina bröstvårtor så måste du säga ifrån. Vill du inte ha sex så ska du skippa det. 
(Forssberg 2004:161) 

 

Det talas i Kukbruk dessutom en hel del om hur sårbar mannens sexualitet kan vara: 
 

Man ska vara erfaren, skicklig och kunna tillfredsställa sin partner. Därför tycker vissa att det känns 
pinsamt att komma för tidigt. De tror att partnern ska tycka att de är världens losers och känna sig 
snuvade på orgasmen. Men det kanske inte är riktigt så farligt som folk verkar tro. Alla vet ju att det 
kan hända och att det inte är världens största grej. Som jag redan nämnt så finns det mycket mer att 
göra än det gamla hederliga in-och-ut. (Forssberg 2004:156) 

 

Också detta är en ny sida av den sexuelle mannen som vi inte stött på i någon av de andra 

böckerna i materialet. Över huvud taget har den sexuelle mannen i Kukbruk en mjukare 

framtoning. Hans lust är inte så stark och drivande som den framställs i de andra böckerna. 

 

I Det är ju för fan livet! representeras den sexuelle mannen av Fernando, Verja och Josef i och 

med att intervjun med dem handlar om sex, kärlek och relationer. I Christina Cantoreggis bok 

är den sexuelle mannens närvaro inte lika stor som i övriga böcker eftersom vi inte alls kan se 

honom i övriga intervjuer.  
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När vi tittar på intervjun med de tre killarna som representerar den sexuelle mannen måste vi 

ta i beaktning att de är tre personer som i någon mån måste förhålla sig till varandra och vad 

de andra ska tycka om dem. Vi tror att deras svar på Cantoreggis frågor ofta är färgade av att 

de försöker verka häftiga inför varandra. Ett exempel på när detta syns är konversationen 

nedan, som handlar om det första samlaget: 

 
Hur känns det inför ’första gången’? Vad har man för känslor och tankar? 
VERJA: Något man vill bli av med bara. I en viss ålder pratar alla om det så man blir mer sugen, det är 
något helt nytt och man vill verkligen göra det. 
FERNANDO: Om man är kille, ja. 
VERJA: Ja, tjejer vill ju bara vänta. 
FERNANDO: Killar tänker inte på att de vill vara kära när de ligger med någon första gången, det 
struntar de i. 
VERJA: Tjejerna tänker att första gången ska vara speciell, killarna vill bara få det gjort och sedan 
bara göra det om och om igen.  
 
Är det viktigt hur det går till första gången? 
FERNANDO: Är det en tjej du verkligen bryr dig om då spelar det roll var det är, hur det blir och så. 
Men är det en tjej du inte känner eller bara känt några dagar då spelar det ingen roll. 
VERJA: Nej, det viktiga är att få det gjort. Med vem eller var spelar ingen roll. 
FERNANDO: Grupptrycket är stort på att man ska ha gjort det. 
JOSEF: Ja, har man inte gjort det och alla andra har det blir man utskrattad. 
FERNANDO: Ja, ju äldre du är och inte har blivit av med oskulden ju mer mobbad blir du. 
(Cantoreggi 2005:62) 

 

Lägg här märke till att Josef inte alls yttrar sig mycket i frågan. Det enda han påpekar är att 

andra hånar en om man inte har haft sex. Det är väldigt viktigt att ha haft samlag så tidigt i 

livet som möjligt. Det spelar egentligen ingen roll med vem eller hur det gick till, bara man 

får det gjort. Har man inte gjort det blir man retad. Nedan, där killarna pratar om sitt eget 

första samlag, kommer ett tydligt exempel på hur viktig sexualiteten och de sexuella erfaren-

heterna blir för en man när det gäller att passa in i en grupp: 

 
VERJA: Min var katastrof. Jag var helt förstörd, jag visste inte hur jag skulle göra och hon hade så ont 
att hon knappt kunde gå efteråt. Andra gången var lika dålig. Men sedan blev det bättre. 
JOSEF: Ja, min med. Det var katastrof. Jag hade velat ha mer tid, vi var hemma hos en kusin till min 
kompis. Och hon skulle gå till en kompis så vi fick vara ensamma. Men hon kom tillbaka redan efter 
fyra timmar. Och jag var inte klar, jag hade velat hålla på i åtta timmar. Jag tyckte det var dåligt. 
FERNANDO: Vem behöver mer än fyra timmar? 
VERJA: Fyra timmar!! Du ljuger! För mig tog det fem sekunder första gången. 
JOSEF: Ja, men tjejerna tycker om när det tar tid. 
FERNANDO: Det är klart, men första gången! 
JOSEF: Det är ganska olika från person till person. En del kommer ju direkt, bara en tjej rör dem. Så är 
det inte för mig. 
FERNANDO: För mig var det inte någon katastrof. Det var en tjej jag hade varit ihop med ett par 
veckor. Det tog inte fem sekunder, en kvart kanske. Vi var hemma hos mig, sedan stack hon och jag 
ringde henne aldrig mer. 
JOSEF: Det var samma för mig. Efteråt hördes vi aldrig mer. (Cantoreggi 2005:66) 
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Josef säger att hans första samlag varade i fyra timmar, någonting som de andra två inte alls 

tror på. Vi får intrycket av att Josef kanske inte alls har legat med någon eftersom han så 

uppenbart fabricerar berättelsen om sin första gång. En man ska helt enkelt ha haft sex och har 

han inte haft det så måste han ljuga om det för att passa in. Här går Josef dock lite för långt 

och hans kamrater vill avslöja honom som lögnare. Josef försöker släta över sitt misstag 

genom att framställa sig själv som ännu coolare, det går minsann inte för honom så fort en tjej 

rör honom. Han behöver hålla på i åtta timmar.  

 

I Det är ju för fan livet! får vi också veta att den sexuelle mannen är mån om sitt rykte som 

samlagspartner: 

 
Är det viktigt att det är bra för båda? 
VERJA: Det är alltid viktigast att det är bra för tjejen. Så tänker jag i alla fall. Hellre att hon kommer 
än att jag gör det. Jag tänker att hon berättar för sina kompisar och är man bra så får man bra rykte, 
men är man dålig så är det bara hej då, då är det ingen som vill vara med en. (Cantoreggi 2005:66) 

 

Det viktigaste när man har sex är att det är skönt för tjejen, tycker Verja. Om det inte är skönt 

för henne kan det i förlängningen leda till att han får dåligt rykte och inte får ha sex med 

tjejens kompisar.  

 

Trots att vi har konstaterat att en sexuell man kan skilja sig något åt när vi ställer böckerna 

mot varandra finner vi det intressant att han på något sätt är närvarande i samtliga författares 

tankevärld. Det verkar vara en självklarhet att ta upp frågor kring sex och sexualitet i den typ 

av böcker som vi har undersökt. Av detta kan vi dra slutsatsen att författarnas föreställning är 

att sex är en så pass viktig del av identitetsskapandet hos unga män att det är omöjligt att 

utelämna det i en publikation som ska ge perspektiv på manlig identitet, riktad till en mål-

grupp bestående av killar i tonåren. 

 

Machomannen 
I Vad en ung man bör veta kan vi se hur en man som beter sig på ett traditionellt manligt sätt 

får representera en helt vanlig man oavsett hur mycket av den traditionella manligheten han 

har i sig. I övriga böcker tycks det däremot finnas en gräns för hur manlig en man kan vara 

och ändå ses som en helt vanlig man. Mönstret vi ser är att om de traditionellt manliga egen-

skaperna överdrivs skapas en man som framställs i negativ dager, en machoman. 
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I Bara för killar kallar Nordahl machomannens yngre motsvarighet för superpojken. Han är 

en pojke som tagit till sig allt för många av de manliga sidorna. Superpojken är extra bråkig, 

stökig och svårhanterlig. Att vissa pojkar drar iväg för mycket åt det övermaskulina förklarar 

Nordahl med att de har svag könsidentitet. Nordahl förklarar begreppet könsidentitet såhär:  

 
När vi diskuterar identitet finns det i alla fall en sak som du kan vara fullständigt säker på: Om du är 
pojke eller flicka. Din identitet är knuten till det kön du har. Eller med andra ord: Din könsidentitet är 
den känsla av att vara pojke som du har djupt inne i dig. (Nordahl 1992/1995:43) 

 

Han går sedan vidare in på att förklara hur en pojke med svag könsidentitet beter sig: 

 
Man skulle kunna tro att en sådan pojke med svag könsidentitet skamset vandrar omkring med nedböjt 
huvud och håller sig för sig själv, men så är det inte. Istället dras han ofta till andra pojkar som har det 
på samma sätt. Sedan kan de stötta varandra genom att uppföra sig och se ut på ett sätt som ger 
omvärlden och särskilt då de andra pojkarna signalen: Se själva, vi är riktiga pojkar! Se hur hårda och 
tuffa och modiga vi är! […] Jag vågar påstå att MC-gängens medlemmar är tydliga exempel på män 
med svag könsidentitet. (Nordahl 1992/1995:44) 

 

Superpojkarna har alltså en svag känsla av att vara pojke; de är inte helt säkra på att de är 

pojkar. Detta är särskilt intressant eftersom Nordahl i samma stycke som han introducerar 

könsidentitetsbegreppet menar att könsidentiteten är en sak som man kan vara helt säker på. 

Detta gäller alltså inte superpojken då han i grund och botten har en svag känsla av att vara 

pojke och därför hela tiden måste överkompensera och visa upp de manliga sidorna extra 

mycket.  

 

Kanske kan man säga att superpojken representerar den hegemoniska maskuliniteten i Bara 

för killar, eftersom det är han som har tagit till sig alla de manliga sidorna och förkastat de 

kvinnliga. Någonting som talar emot detta är dock att Nordahl är noga med att påpeka att en 

god och harmonisk (hegemonisk) man måste kunna ta till sig några av de feminina sidorna 

också, vilket inte stämmer in på superpojken. Eftersom superpojken dessutom lider av en svag 

könsidentitet och ofta verkar tillhöra en subkultur, vilket i Bara för killar mer eller mindre 

tycks innebära att han inte riktigt passar in i samhället, verkar det som att superpojken repre-

senterar en marginaliserad maskulinitet.  

 

I Kukbruk ställs machomannen som en antagonist till den moderne mannen och representerar 

en klart negativ manstyp. Även om den traditionella maskuliniteten, machomannen, har en 

dominerande position i samhället så är det den moderne mannen som har positionen som 

hegemonisk maskulinitet i boken. Han står i direkt motsats till machomannen som enligt 
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Forssberg står för ett förlegat och felaktigt manligt ideal. Machomannen är marginaliserad och 

framställs som en misslyckad man. Är man macho har man helt enkelt inte förstått sig på 

världen: ”Det var en aha-upplevelse att inse att det faktiskt finns gott om killar som inte slåss, 

skryter och konkurrerar om allt. Jag tror att den moderna mannen mosar machon och vinner 

med åtskilliga poäng. Om man nu ska tävla om en sådan sak överhuvudtaget.” (Forssberg 

2004:72) 
 

Det finns på några ställen i Manual antydningar om vad som kan hända om en man driver den 

klassiska maskuliniteten lite för långt. Hårdrock och läder verkar vara två kännetecken på 

långt gången macho (Jansson & Lindau 2000:53), men det finns värre exempel:  

 
Marind Anim hette ett folk som bodde på Nya Guineas sydkust. Deras kultur var extremt mans-
dominerad. De var så macho att de inte ville ligga med kvinnor, utan knullade helst med varandra. En 
ung kille som skulle bli man fick genomgå en massa ritualer, bland annat blev han påsatt av ett gäng 
äldre män. Sperman skulle hjälpa till att göra honom mera manlig. När en tjej skulle gifta sig blev hon 
våldtagen av nästan hela byns män. Sperman samlades ihop efteråt och användes som dekoration vid 
ceremonier eller blandades i maten. (Jansson & Lindau 2000:50) 

 

Att vara extremt macho kopplas här samman med grovt sexuellt våld, extremt kvinnoförakt 

och överdriven, nästan sektliknande, manlig gemenskap. Detta är alltså vad extrem macho 

leder till. Vilka som är machomännen i dagens Sverige framgår dock inte särskilt tydligt i 

Manual och i jämförelse med Marind Anim-folket torde även den mest extreme manschauvi-

nisten framstå som ganska harmlös. 

 

Marind Anim tas upp som exempel när Jansson och Lindau bemöter olika essentialistiska 

argument om vad som ligger i mäns respektive kvinnors natur. Jansson och Lindau vill med 

detta exempel och en rad andra, till exempel om homosex bland djur, hävda att naturen kan 

vara lite hur som helst och att den därför inte är en rimlig måttstock för vilket mänskligt 

beteende som är bra och dåligt. När kvinnomisshandel och våldtäkt som reella problem i vårt 

samhälle diskuteras i Manual försvinner machomannen nästan helt. Istället förklaras våldet 

dels med mäns kontrollbehov, vilket kan kopplas till mäns privilegierade position som sam-

hällets mäktigaste grupp. Delvis kan våldet enligt författarna också förklaras med en kombi-

nation av personliga problem och en dålig kvinnosyn som sprids och representeras i vissa 

mansideal, till exempel inom porren. Vissa män har tagit till sig dessa ideal – de har accep-

terat idén att ”[…] killar får göra som de vill med en del tjejer” (Jansson & Lindau 2000:84) – 

och det är för dessa män som det ligger närmast till hands att faktiskt ta till våld mot kvinnor. 

När man i ett första skede talar om våldsamma mäns kontrollbehov finns en koppling mellan 
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mäns våld mot kvinnor och mäns position i samhället rent generellt, men när man senare går 

djupare in på orsakerna bakom våldet är det snarare vissa män som har problem med sin 

kvinnosyn, och sig själva, som kopplas samman med våld och övergrepp. Det gör att det är en 

aning oklart hur mycket det traditionella, dominerande mansidealet har med våldet att göra. 

Det finns dock i ett annat kapitel av Manual en tydlig koppling mellan hegemoniska mans-

ideal och våldsamhet:  

 
Pojkar lär sig av sina föräldrar och andra vuxna att män ska vara aktiva, hitta på saker, vara aggressiva, 
söka spänning. Killar beger sig ut, tar risker och får då tillfälle att begå brott. Flickor lär sig att de ska 
tänka mer på omsorg, att känna för varandra, att kunna leva sig in vad [sic!] andra känner. De ska 
stanna närmre familjen och får då inte tillfälle att begå brott. (Jansson & Lindau 2000:94) 

 

Eftersom det är de traditionella mansidealen som behandlas i detta stycke innebär det att de 

vanliga männens uppfostran leder till att de i högre utsträckning än kvinnor hamnar i situa-

tioner där det över huvud taget är aktuellt att utföra en brottslig/våldsam handling. 

  

Gemensamt för machomannen och män som tar till våld är i alla fall, enligt författarna av 

Manual, att de är män som har tagit till sig delvis andra ideal än den helt vanlige mannen. 

Marind Anim-folket nämns som paradexempel på extrem macho och de representerar helt 

klart en annan maskulinitet, som påverkas av andra ideal än kalsongmodeller och film-

stjärnor. De våldsamma männen påverkas åtminstone i vissa fall av andra ideal, hämtade 

exempelvis från pornografin, än de helt vanliga männen och i det avseendet kan de sägas vara 

marginaliserade. Skillnaden mellan de svenska machomännen och vanliga män är dock inte 

lika dramatisk. Medan Marind Anim och de våldsamma männen är andra maskuliniteter som 

påverkats av ideal som ligger utanför den hegemoniska maskuliniteten verkar det i fallet med 

de svenska machomännen snarare som att de har tagit till sig den traditionella maskuliniteten 

mer än den mediala. Att den våldsamme mannen har andra ideal än den helt vanlige mannen 

är också bara en del av förklaringen som ges till hans våldsamhet. Därför är det långt ifrån 

självklart att denna maskulinitet kan klassificeras som marginaliserad. 

 

I Det är ju för fan livet! dyker det upp en manstyp som påminner om Manuals våldsamma 

man i det att han ägnar sig åt sådana aktiviteter som fördöms av samhället, nämligen 

värstingen. I Cantoreggis bok möter vi en före detta värsting vid namn Aron som berättar om 

sitt forna liv som kriminell. Det finns också vissa likheter mellan värstingen i Det är ju för fan 

livet! och Manuals machoman då skillnaden mellan värstingen och den helt vanlige mannen, 

liksom skillnaden mellan machomannen och den helt vanlige mannen i Manual, inte verkar 
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vara speciellt stor. Aron tar bara till viss del avstånd från sitt liv som värsting. Han menar att 

det var ganska coolt att bli placerad i specialklass: ”Det kändes helt okej. Det var lite status att 

gå där, man var så stökig att man fick specialbehandling, det var cool.” (Cantoreggi 2005:31) 

Det finns dock annat som han istället skäms över: ”Man hetsade varandra, det gällde att vara 

värst. Då var man någon. Men idag förstår jag inte hur jag kunde bete mig som jag gjorde. Jag 

skäms verkligen för vissa saker jag gjort.” (Cantoreggi 2005:32) Ett exempel på vad han 

skäms över är den invigningsritual han utsatt en ny elev på skolan för. Ritualen gick ut på att 

den nya killen doppades i toaletten. Aron säger att han än idag ber om ursäkt för det han gjort 

när han möter denna kille.  

 

Aron berättar vidare om hur han kom in i kriminalitet under högstadiets sista år. Han och en 

vän började förfalska legitimationer på beställning. Samma år gjorde han och några vänner 

också inbrott i en elektronikaffär och förvarade stöldgodset hemma hos honom (Cantoreggi 

2005:33). Arons mamma hittade de stulna sakerna i hans rum efter bara några dagar och 

ställde honom mot väggen.  

 
Jag kände mig så illa till mods. Jag ville verkligen inte ljuga och det kändes hemskt att jag över huvud 
taget hade tagit allt det där. Det började gå upp för mig vad jag faktiskt hade gjort och det kändes inte 
roligt. Jag hade en stor klump i magen. […] Vi ringde polisen och berättade vad som hade hänt. Så fick 
vi komma ner på polisstationen på förhör och sedan åkte vi och hämtade alla grejer. Men i och med att 
jag anmälde mig själv så var de rätt hyggliga tillbaka och de förstod hur mycket jag ångrade mig. […] 
Polarna ringde hela tiden och frågade vad som hade hänt. Jag skämdes lite för att berätta att det var 
morsan som fick mig att ringa polisen så jag ljög och sa att jag inte visste hur polisen blivit inkopplad. 
Utan att de bara kom helt plötsligt. Det känns faktiskt rätt jobbigt än idag för att jag ljugit om det så 
länge. (Cantoreggi 2005:34) 

 

Här har vi ögonblicket då värstingen ska ha förvandlats till en helt vanlig man. Det finns dock 

en del tveksamheter i detta citat som får oss att undra över om klyftan mellan värsting och 

vanlig man egentligen är särskilt stor. Det var Arons mamma som initierade ångern. 

Cantoreggi ställer aldrig den relevanta frågan om vad som skulle ha hänt om inte mamman 

hade upptäckt stöldgodset. Hade Aron fortfarande varit kriminell, eller hade han själv insett 

att det han gjort var felaktigt? Att han fortfarande inte talat om för sina vänner hur det 

egentligen låg till tyder på att han till viss del ändå vill ha kvar en del av den coolhet som 

värstingskapet inneburit för honom. Kanske finns det lite värsting kvar i den helt vanlige 

mannen? 

 

Vi kan också spåra en viss ambivalens kring hur Aron resonerar kring våld och våldsyttringar: 
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Jag fick mina mönstringspapper häromdagen. Får jag en glassig tjänst inom flottan då tar jag den, 
annars tänker jag begära vapenfri tjänst så jag på något sätt hamnar i någon statistik som visar att jag 
faktiskt inte tänker hålla på med vapen. Våld har jag faktiskt aldrig varit för. (Cantoreggi 2005:37) 

 

Vad den glassiga tjänsten innebär framgår inte riktigt, men Aron tycker att det är okej att 

använda vapen om han får vara inom flottan. Den största anledningen till att begära vapenfri 

tjänst verkar vara att på så sätt få hamna i statistiken som en god person (en vanlig man?). 

Aron säger att han aldrig har varit för våld, men Cantoreggi frågar inte varför han i så fall 

doppade nya elever i toaletten. Räknas inte våld i samband med pennalism som våld, eller var 

det så att värstingen faktiskt var för våld i någon mån? Det går att ifrågasätta om värstingen 

och den vanliga mannen verkligen är två skilda personer. Kanske är det så att en vanlig man 

kan ha ett spår av värsting i sig utan att för den sakens skull gå utanför subjektspositionen. I 

annat fall måste Aron vara ett överdeterminerat subjekt som inte riktigt vet vilket ben han ska 

stå på; är han en cool värsting eller en ganska mesig vanlig kille? 

 

Att vara macho är någonting som har en klart negativ klang i samtliga böcker. Det finns dock 

stora skillnader i relationen mellan machomannen och den traditionella maskuliniteten. I 

Kukbruk och Bara för killar är exempelvis machomannen helt enkelt en man som dragit den 

traditionella maskuliniteten för långt, medan det i Manual snarare rör sig om en helt eller 

delvis annan maskulinitet, som påverkats till att bli macho av någonting annat än den 

traditionella maskuliniteten. 

 

Den moderne mannen  
Machomannens antagonist, den moderne mannen (vilken i Kukbruk benämns som den moder-

na mannen), har en oerhört central roll i Kukbruk. Faktum är att den moderne mannen är så 

alltigenom rådande att Manne Forssberg boken igenom vädjar till denne idealtyp av man som 

han anser finns någonstans inuti alla män. Vi menar att författaren interpellerar sina läsare 

som moderna män, en subjektsposition som han verkar ha skapat med sig själv som förebild: 

”Jag hade definitivt många goda egenskaper som ansågs vara omanliga. Det tog lång tid, men 

så småningom började jag ge fan i att försöka dölja och radera viktiga delar av min 

personlighet och ganska snart mådde jag bättre.” (Forssberg 2004:63) En modern man är helt 

enkelt en sådan man som vågar vara sig själv och i hans ekvivalenskedja kan det mycket väl 

finnas saker som traditionellt sett kopplats ihop med kvinnlighet. När det gäller den moderne 
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mannen är det viktigare att se till vad som utesluts ur hans ekvivalenskedja; enligt Forssberg 

är en modern man exempelvis inte våldsam eller nedlåtande mot kvinnor: 

 
Vad som var manligt fick jag bland annat lära mig genom de här skrävelkarlarna som tycktes finnas 
överallt under min uppväxt. Jag lärde mig att beundra män för deras dåliga och sviniga beteenden. 
Egentligen var det inte något att se upp till. De visste nog inte riktigt hur de skulle göra för att vara 
män. I de flesta sammanhang kan man inte hålla på och prata om artontaggare och sönderslagna stolar. 
Det var därför de spred sina vilsna ideal till oss som inte ens hade fyllt tio år. Vi lyssnade och 
ifrågasatte inte utan bara satt där med glansigt beundrande blickar. (Forssberg 2004:66) 

 

Även om Forssberg ofta tar för givet att Kukbruks läsare delar hans ideal och syn på världen 

är han också medveten om att det kanske inte är helt enkelt att visa att man är en modern man: 

”Det krävs styrka och mod för att vara en modern man i högstadiet och i gymnasiet. Det finns 

många som gärna slösar med hårda kommentarer, och att kallas ’bögjävel’ är vardagsmat för 

den som har modet att vara sig själv.” (Forssberg 2004:72) I detta citat kan vi se hur 

Forssberg försöker rättfärdiga den moderne mannen med hjälp av traditionellt manliga 

egenskaper. Bara för att man är en modern man behöver det inte betyda att man är en mes 

utan tvärtom är man stark och modig. 

 

Den moderne mannen är också en tydlig subjektsposition i Vad en ung man bör veta. Här 

framstår han som den helt vanlige mannens främste konkurrent. Han presenteras, i samband 

med att han introduceras i boken, i en egen faktaruta: ”modern ung man jämställd och 

välmenande ung kille som hellre kallas morsgris än mansgris.” (Jönsson et al. 1999:32)  

 

Att den helt vanlige mannen i Vad en ung man bör veta i hög grad kopplas samman med den 

traditionella maskuliniteten är tydligt på flera sätt. Vi ser dock att det på några ställen finns 

killar som inte tagit till sig den traditionellt hårda och lite primitiva maskuliniteten. Dessa 

kopplar vi samman med den moderne unge mannen. Denne har flera goda egenskaper; han är 

jämställd, snäll, mjuk och renlig (Jönsson et al. 1999:19). Han är dock lite före sin tid och har 

det därför ganska svårt. Även om en utveckling av den hegemoniska maskuliniteten i den 

moderne unge mannens riktning verkar vara på gång vill tjejer fortfarande ha en kille som är 

längre än dem, som är hård och tuff och som betalar restaurangnotan, att visa upp för sina 

tjejkompisar (Jönsson et al. 1999:29f.). Den moderne unge mannen verkar vara något av ett 

framtidshopp, men kanske inte en man att ta på allvar ännu.  

 

Den moderne unge mannen i Vad en ung man bör veta kan sägas representera en marginali-

serad maskulinitet; en annan maskulinitet som utifrån utmanar den hegemoniska maskulini-
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teten. Men han framstår också i vissa avseenden som underordnad – de drag som skiljer 

honom från den helt vanlige mannen handlar ofta om att han bryter mot den traditionella 

manligheten genom att vara på ett rakt motsatt sätt. Den moderne unge mannen är mjuk 

istället för hård och kallas hellre för morsgris än för mansgris. Detta är intressant för att just 

ordet morsgris av Connell knyts samman med underordnande. Genom att agera på ett motsatt 

sätt mot den traditionella maskuliniteten har den moderne unge mannen närmat sig den 

traditionella kvinnligheten och blir därför underordnad.  

 

Den befriade mannen 
I Manual finns det ingen uttalat modern man. Däremot finner vi en typ av befriad man som på 

många sätt liknar den moderne mannen i Kukbruk och Vad en ung man bör veta, framför allt 

genom att han gjort sig fri från den traditionella mansrollen. Jerker Jansson och Jesper Lindau 

konstaterar att ”Män som lever i jämställda förhållanden är lyckligare och har till och med 

mer sex. Och det är ju inget man fnyser åt” (Jansson & Lindau 2000:44). Mer sex är alltså en 

av de belöningar som väntar de män som lyckas frigöra sig från mansidealen. Om fler män 

lärde sig släppa sin inlärda maskulinitet skulle världen kunna förändras till det bättre: ”Tjejer 

lär sig att hålla käften och vara söta, killar att ta plats och vara starka. Om det var lika okej för 

en kille att gilla att sminka sig eller vara barnmorska som för en tjej att vara stadsminister 

eller att spela ishockey så skulle det vara olikheter som befriade oss.” (Jansson & Lindau 

2000:42f.) I detta citat grundas de manliga och kvinnliga könsrollerna på de könsspecifika 

lärdomar män och kvinnor fått under sin uppväxt och uppfostran. Den objektivitet detta 

grundas på måste vara antagandet att maskulinitet konstrueras socialt och att alla är mer eller 

mindre delaktiga i det. Det innebär att om alla män frigjorde sig från mansidealen skulle de 

också bli helt fria att vara precis som de ville och därmed skulle det inte finnas någon 

hegemonisk maskulinitet – männen skulle vara befriade från maskulinitetens tvångströja. 

 

Tanken om att manliga ideal är något som går att frigöra sig ifrån, åtminstone tillfälligt, 

förstärks i Manual av en berättelse från Lindaus barndom om hur han och hans bästa kill-

kompis haft sex med varandra: 

 
Vi hade varit kompisar sen innan skolan började, och var det någon jag litade på så var det honom. Vi 
var i nioårsåldern första gången. Vi lekte efter skolan varje dag. Drog iväg till skogen, kravlade runt i 
sandlådor eller lekte krig med grannen. Jag minns inte vem det var som frågade – Ska vi knulla? […] 
Utan att tänka på det kändes det ganska naturligt. Det fanns ingen innebörd, vi profilerade oss inte som 
traktens unga homosexuella, hade inga planer på att starta en förening. Det handlade om vänskap, men 
vi visste ändå att det måste förbli en hemlighet. […] Det var ett uttryck för vänskap och tillit. Det 
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förändrades någon gång i slutet av mellanstadiet. Då började jag lära mig vad som var rätt och fel för 
en ung man. Vissa regler gled in i livet utan att jag riktigt förstod hur. (Jansson & Lindau 2000:37f.) 

 

Eftersom de två vännerna inför varandra inte lät sig styras av hur killar fick och inte fick vara 

eller vad killar fick och inte fick göra kunde de ha en fin vänskapsrelation där de byggde 

kojor, lekte krig och hade sex tillsammans, och framför allt där de litade på varandra, även om 

den sexuella delen av deras relation kanske inte inletts i syfte att bryta mot några mansideal. 

Eftersom de gjorde någonting tillsammans som pojkar egentligen inte fick var de inför 

varandra befriade från det regelsystem som sade dem hur pojkar skulle vara. Men utåt hade de 

båda pojkarna ändå en slags känsla för vad som var tillåtet och inte tillåtet för pojkar som dem 

och var därför överens om att det måste vara en hemlighet. Denna känsla blev starkare ju 

äldre de blev och till slut passerades kanske en gräns där klyftan mellan hur de var och hur de 

borde vara blev alltför stor, och de inte längre kunde ha sex som två killkompisar utan att 

fästa någon större betydelse vid det? 

 

Att placera in Manuals befriade man i Connells modell är problematiskt. Den befriade 

mannen verkar inte så mycket representera en egen maskulinitet som alla maskuliniteters 

upplösande – i vissa avseenden skulle man kanske kunna se honom som marginaliserad efter-

som han tillhör en annan maskulinitet som utmanar den hegemoniska, men å andra sidan 

lämnar han helt öppet för män att vara på vilket sätt som helst och därför är det omöjligt att 

definiera honom som en specifik maskulinitet över huvud taget. 

 

Den flickaktige, den homosexuelle och homofoben 
Eftersom det i Nordahls modell med manliga och kvinnliga sidor finns en superpojke som 

drar för mycket åt det manliga hållet borde det också finnas en kille som drar för mycket åt 

det kvinnliga. Orsaken till detta borde också vara densamma som för superpojken; en svag 

könsidentitet. Nordahl nämner denna pojke endast ett fåtal gånger i Bara för killar, men han 

närvarar ändå indirekt vid ett flertal tillfällen. Det framgår tidigt att den helt vanlige killen är 

lite rädd för denna flickaktige pojke: 

  
Du är en halv pojke om du bara använder den maskulina delen av dig själv. Om du vill vara en hel 
pojke måste du också kunna använda den delen av dig själv som innehåller de feminina sidorna. Det 
betyder inte alls att du blir flickaktig. Tvärtom betyder det att du får det bättre eftersom du kan uttrycka 
och utveckla och leva ut alla de känslor, temperament och egenskaper som du är full av. (Nordahl 
1992/1995:29) 
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Förutom att Nordahl här finner det viktigt att påpeka att man inte nödvändigtvis blir en 

flickaktig pojke av att ta till sig delar av de feminina sidorna ställs här den flickaktige pojken i 

motsats till en välmående kille (en vanlig kille, som har en bra balans mellan manliga och 

kvinnliga sidor).  

 

En koppling mellan den flickaktige pojken och den homosexuelle killen finner vi i Nordahls 

resonemang om subkulturer; han nämner i Bara för killar MC-gängens medlemmar som 

exempel på män med svag könsidentitet, men han nämner dem också som exempel på 

subkulturer tillsammans med de homosexuella. Förutsatt att detta inte är någon slump, att det 

finns en avsiktlig koppling mellan MC-gängens medlemmar som medlemmar av en subkultur 

och som superpojkar med svag könsidentitet, innebär denna koppling också att de homo-

sexuella killarna är flickaktiga pojkar med svag könsidentitet. Det sägs dock aldrig explicit att 

den flickaktige pojken är homosexuell.  

 

Den uttalat homosexuelle killen har en mycket tillbakadragen roll i Bara för killar. Främst 

figurerar han som en person som en helt vanlig kille vill hålla sig på behörigt avstånd ifrån: 

 
I vår kultur är vi inte vana vid att pojkar och män visar starka och varma känslor för varandra. Även 
om många pojkar och män självklart kan ha starka känslor för sina vänner är de ofta vettskrämda för 
att visa det eftersom de är livrädda för att bli beskyllda för att vara bögar. Det tycker många är det 
värsta som kan hända en pojke och en man i vårt samhälle. För då är man inte en riktig man! (Nordahl 
1992/1995:47) 

 

Detta citat finner vi en aning svårtolkat; en möjlig tolkning är att Nordahl tycker att det är fel 

och rent upprörande att män som visar känslor för varandra ska bli kallade för bögar eftersom 

han anser att bögar inte är riktiga män. Det skulle också kunna vara så att Nordahl hävdar att 

många män inte vågar visa sina känslor för varandra på grund av att de är osäkra på sin 

könsidentitet och är rädda för att bli kallade bögar, eftersom de inte tycker att bögar är riktiga 

män. Eftersom resonemanget inte utvecklas vidare i någon riktning menar vi ändå att det har 

homofobiska drag då det framläggs som att en helt vanlig man är livrädd för att bli kallad bög. 

 

Först i kapitlet som handlar om sex får vi lära känna den homosexuelle killen lite närmare. 

Även här får vi dock veta att han är någon som den vanlige killen inte gärna vill samman-

kopplas med: 

 
Några pojkar onanerar bara när de är ensamma. Andra pojkar gör det både ensamma och tillsammans 
med andra pojkar. Kanske onanerar också pojkarna varandra. Det måste understrykas att när ett gäng 
pojkar onanerar tillsammans har det inget att göra med att de har blivit bögar. Det är bara ytterligare ett 
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sätt att göra sexuella erfarenheter på. (Nordahl 1992/1995:76) 
 

Här antyds att läsaren (den helt vanlige killen) är rädd för bögar och för att själv vara bög. 

Därför måste Nordahl hela tiden försöka lugna ner honom genom att säga: ta det lugnt, du är 

inte bög, det är ingen fara, det är normalt. Att onanera åt någon annan av samma kön skulle 

antagligen av vissa uppfattas som en homosexuell handling, men enligt Nordahl kan man i 

praktiken ha sex med andra killar utan att vara bög. När han ska förklara vad homosexualitet 

är för läsaren kopplar han först samman det med att som kille bli förälskad i andra killar: 

 
Många pojkar går och undrar om de är bögar. Du är bög eller bisexuell om du dras till eller blir 
förälskad i andra pojkar. Det märker du genom att du har lust att kyssa en pojke, kela med honom eller 
ha sex med honom. Du märker lätt om du känner det så. Du lägger säkert också märke till att de flesta 
av dina kamrater känner likadant – men då i förhållande till flickor. (Nordahl 1992/1995:80) 

 

I samma stycke säger dock Nordahl att man är bög, eller bisexuell, om man vill ha sex med en 

annan kille; tecknet bög knyts samman med viljan att ha sex med andra killar. Detta står i 

kontrast till det tidigare citatet där Nordahl menar att killar inte alls behöver vara bögar om de 

onanerar åt varandra. 

 

I övrigt fokuseras det i Bara för killar helt på sex och kärlek mellan killar och tjejer. 

Möjligheten att vara homosexuell framträder i princip inte alls förutom i de stycken som 

uttryckligen behandlar homosexualiteten. Vi finner dock ett undantag: 

 
Din orgasm beror helt och hållet på hur du har det. Om du är i jämvikt eller om du är sur och ur balans. 
Den beror också på hur du trivs med det du gör. Om du t.ex. trivs med att du onanerar. Eller om du är 
förälskad i den flicka eller pojke som du går i säng med. (Nordahl 1992/1995:74) 

 

I detta citat, såväl som i det tidigare citatet, framgår dessutom att en kille faktiskt kan vara kär 

i en annan kille, vilket är sällsynt i boken i övrigt. När homosexualitet nämns handlar det 

oftast om sex. 

 

Den homosexuelle killen som inte kommit ut med sin sexualitet framställs i Bara för killar 

som någon som inte mår bra med sig själv och därför menar Nordahl att det är mycket viktigt 

att komma ut. ”[…] jag tror att det är viktigt att du – när du tycker att det passar – ’bekänner 

färg’ som bög. På det sättet kan du leva ett bättre liv eftersom du inte behöver dölja något utan 

tvärtom kan vara stolt över att du är bög.” (Nordahl 1992/1995:80) Här finns en ytterligare en 

möjlig koppling mellan den flickaktige pojken och den homosexuelle killen; de har det 

gemensamma draget att de beskrivs som killar som inte riktigt trivs med sig själva och därför 
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inte mår bra. Detta leder till associationen att den flickaktige pojken kanske i själva verket är 

en homosexuell kille som inte bekänt färg för sig själv ännu och därför inte mår bra.  

 

Att den homosexuelle killen i så hög utsträckning presenteras som någon som den vanliga 

killen är rädd för, tycker är lite skrämmande och obehaglig, gör att homofobi normaliseras i 

Bara för killar. Nordahl slår an denna ton redan i bokens inledning: ”Låt mig i sammanhanget 

rätta till ett missförstånd: Hormoner har inte någonting alls att göra med att du blir ’homo’, 

dvs [sic!] bög. Även om de två orden, hormon och homo, påminner om varandra har de inte 

något med varandra att göra.” (Nordahl 1992/1995:8) Eftersom läsaren konsekvent tilltalas 

som en helt vanlig kille innebär detta att han är mer eller mindre homofobisk.  

 

Den flickaktige pojken och den homosexuelle killen framstår i Bara för killar tydligt som 

underordnade. Precis som i Connells modell underordnas de dessutom aktivt, bland annat 

genom att de blir retade av den hegemoniska maskulinitetens representanter och delaktiga. Att 

den flickaktige pojken och den homosexuelle killen representerar underordnade maskulini-

teter stärks ytterligare av att de i vissa sammanhang presenteras som den vanliga killens 

motpol. Dessutom ges de väldigt lite utrymme i boken – för att över huvud taget lista ut vem 

den flickaktige pojken egentligen är måste man, som vi sett, läsa en hel del mellan raderna. 
 

Homofoben är en man som dyker upp också i Kukbruk när Manne Forssberg diskuterar kring 

homosexualitet. Till skillnad från hos Nordahl verkar det här som att homofoben inte är en 

helt vanlig kille utan vissa homofober verkar i stället vara nära kopplade till machomannen:  

 
Många homofober är livrädda för att närma sig det omanliga. Därför tar de hårt och aggressivt avstånd 
från både homosexualitet och kvinnor. Tjejer är okej först när man knullar med dem, tycks vissa 
resonera. Men de glömmer att ’manlighet’ faktiskt inte har någonting att göra med vem man knullar 
med, eller blir förälskad i. (Forssberg 2004:90) 

 

Denna machohomofob är alltså fientligt inställd till både kvinnor och homosexuella och det 

beror på att han har fått helt fel bild av vad manlighet egentligen är för någonting. Men det 

finns också en annan typ av homofob, nämligen den homosexuelle homofoben:  
 

Skolans hårdaste kille som skämtar om att knacka bögar ligger kanske vaken om nätterna och undrar 
om han är bög. Han är så rädd för att vara en avvikare så att han börjar hata den lilla bit i honom som 
kanske tänder på killar. Plötsligt är det inte bara den lilla biten han hatar, utan all homosexualitet och 
alla homosexuella. Genom att prata om att ’döda bögar’ försöker han säga ’Jag är inte homosexuell’ till 
sin omgivning. (Forssberg 2004:89) 
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Den homosexuelle homofoben är inte nödvändigtvis homosexuell, men han har tankar och 

funderingar kring homosexualitet som skrämmer honom så mycket att han måste agera ut mot 

de öppet homosexuella.  

 

I Kukbruk finns ett intervjucitat från Björn, 23 år, som är öppet homosexuell och i det ser vi 

vad som utesluts ur en homofobs ekvivalenskedja: 

 
I högstadiet var jag med i det tuffa gänget i skolan som söp, drack och strulade. Där var man coolast 
om man hade strulat med tjejer och kunde skaffa sprit. Men i gymnasiet sökte jag mig till vänner som 
var intresserade av samma saker som jag rent allmänt. Typ teater och kultur. Och det var lyckosamt för 
mig att jag råkade vara homosexuell och intresserad av just kultur, för kulturmänniskor är ofta öppna 
och fördomsfria. Men hade jag varit intresserad av att meka med bilar så hade jag kanske inte kommit 
ut, liksom. (Forssberg 2004:106) 

 

Här utesluts i princip att en människa kan vara homofob och samtidigt intresserad av kultur. 

Är man dessutom öppen och fördomsfull är det i det närmaste omöjligt att vara homofobisk. 

Citatet är helt okommenterat, vilket är intressant då det i sig är mycket fördomsfullt. Björn 

förutsätter att män som är intresserade av bilar inte är homosexuella eller öppna för andra som 

är det. Han påstår att kulturmänniskor är öppna och fördomsfria, men bevisar i och med att 

han själv definierar sig som en sådan att de är lika fördomsfulla som alla andra. 

 

Den homosexuelle mannen är på ett sätt ständigt närvarande i Kukbruk. I de kapitel som 

handlar om sex eller kärlek förutsätter Forssberg aldrig att föremålet för läsarens intresse är av 

det motsatta könet. Han använder alltid könsneutrala begrepp för att undvika att interpellera 

läsaren som homo- eller heterosexuell. Det finns dock ett särskilt kapitel i boken som enbart 

handlar om att vara bög. Trots att den homosexuelle mannen framställs som helt normal och 

på väldigt få sätt olik den heterosexuelle verkar Forssberg av någon anledning tycka att det är 

mycket viktigt att avdramatisera bögarnas sexliv. 

 
Många tror att homosexuella män har analsex jämt och ständigt. Att de inte vet någonting bättre och 
skönare. I verkligheten är analsex inte jättevanligt bland bögar. Anledningen till att många utgår ifrån 
att gaykillar är sådana analsexfantaster är heterosexuellas syn på sex. För många heteromänniskor 
handlar sex mest om en sak: Att penetrera, att tränga in, att knulla, kort och gott. Men i verkligheten är 
det lite enkelspårigt med tanke på hur stor variationsrikedom sex erbjuder. (Forssberg 2004:108) 

 

Forssberg identifierar den anala penetrationen som en av de främsta anledningarna till att 

icke-homosexuella är fientligt inställda till bögar. Han verkar se sig tvungen att avdramatisera 

bögars analsex och påpeka att det faktiskt är heteromänniskor som är överdrivet intresserade 

av penetrationssex. 
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Homosexualitet framställs i Manual som betydligt mer odramatiskt än i de andra böckerna. 

Att vara homosexuell eller ha sex med en kille är helt enkelt inte en särskilt stor grej. Detta 

framgår dels av skildringen av hur Lindau haft sex med sin lekkamrat på mellanstadiet men 

blir också väldigt tydligt i kapitlet Prova ett knull med en kille, där alla läsare som över huvud 

taget känner någon nyfikenhet inför att ha sex med en kille uppmanas att prova samt ges en 

del tips om hur man kan gå till väga. Råden handlar om att gå försiktigt fram; att kanske börja 

med att onanera tillsammans och åt varandra för att sedan gå över till munsex och till slut 

penetration (Jansson & Lindau 2000:35). I detta kapitel finns också några citat återgivna från 

en intervju med Anders Selin, vice förbundsordförande i RFSL:  

 
Känner man att man är nyfiken på att vara med andra killar ska man prova. Annars får man aldrig 
chansen att veta vad man egentligen tycker om, var alla känslor kommer ifrån. Jag menar, om man 
testar att ligga med en annan kille och tycker att det är det äckligaste som finns då är det bara så. Man 
kommer inte automatiskt att bli bög bara för att man testar. (Jansson & Lindau 2000:34) 

 

Den homosexuelle mannen har, liksom den helt vanlige mannen, en stark sexualitet. En annan 

sak som är intressant och som förekommer i både detta citat och i berättelsen om Lindaus 

sexuella relation till sin lekkamrat är en slags extra trivialisering av sex mellan killar; du 

behöver inte vara bög för att du har sex med en kille. Trivialiseringen av homosexualitet 

gäller alltså främst sexet; en helt vanlig kille kan, enligt Manual liksom enligt Bara för killar, 

ha sex med en annan kille utan att vara en homosexuell kille. Skillnaden mellan de båda 

böckerna är att medan Bertill Nordahl använder resonemanget för att skydda den helt vanlige 

killen från homosexualiteten använder Jerker Jansson och Jesper Lindau det för att 

normalisera homosexualiteten. En tolkning av hur resonemanget förs i Manual är att vanliga 

killar förväntas vara mer tveksamma inför homosexualitet som läggning än de är inför att bara 

ha sex med andra killar, eller helt enkelt att en avdramatisering av sexualiteten är en 

utgångspunkt för avdramatisering av homosexualitet som läggning i stort. Det är också viktigt 

att påpeka att Jansson och Lindaus frikopplande av sex mellan killar från homosexualitet som 

sexuell läggning inte hänger samman med någon stigmatisering av de homosexuella männen. 

 

Även om de homosexuella männen i Manual ibland kan ha det tufft och möta fördomar i 

samhället så skildras en positiv utveckling: ”Det hade nog varit väldigt svårt att komma ut när 

jag var 15. Men idag har samhället blivit lite mer upplyst. Går man ut och snackar med 

tonåringar rycker de flesta på axlarna. Fördomarna finns snarare hos den äldre delen av 

befolkningen.” (Jansson & Lindau 2000:32) Att fördomar mot homosexuella är någonting 
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förlegat som mer eller mindre tillhör det förflutna återkommer på flera ställen i Manual. 

Tyvärr lyckas dock föräldragenerationen ibland föra vidare sina fördomar: 

 
Det är naturligtvis inte lätt för en kille att berätta för en annan kille att han är kär i honom. Många 
pojkar får lära sig av pappa och mamma att det är något som är fel med pojkar som blir kära i andra 
pojkar, att det är onaturligt. Det är fel, det är bara en massa fina känslor, men som sagt, det är svårt att 
avslöja det. (Jansson & Lindau 2000:35) 

 

Detta citat markerar också att en vanlig kille inte nödvändigtvis är homofob i Manual. Många 

är det, men absolut inte alla. Eftersom homofobi och fördomar kopplas samman med det 

förgångna tolkar vi det snarare som att en helt vanlig kille inte är homofob. 

 

Att vara en homosexuell man framstår i Manual som en överlag väldigt positiv upplevelse. 

Det fokuseras mer på de fördelar som finns med att vara homosexuell är de fördomar som 

homosexuella drabbas av, bland annat i intervjun med Anders Selin: 

 
Homovärlden är ärligare och rakare i sin syn på sex, vi har mindre av moraliserande. På det sättet har 
bögar och flator roligare än de heterosexuella. Inom gaykulturen finns också en enorm samman-
hållning. Vi brukar skämtsamt kalla homosamhället för familjen. Oavsett var man är finns det osynliga 
kopplingar, man känner automatiskt tillhörighet. (Jansson & Lindau 2000:33) 

 

Det finns inte bara en stor sammanhållning mellan homosexuella utan också en stark stolthet 

hos de homosexuella männen. ”[…] jag vet att även om det fanns en möjlighet att bli hetero-

sexuell, ett piller eller något, skulle jag aldrig vilja bli det” (Jansson & Lindau 2000:33), säger 

Anders Selin. Den homosexuelle killen verkar ha det ganska bra, vilket framgår extra tydligt 

om man sätter honom i relation till den vanliga killen, som det ofta är ganska synd om. 

Kanske är han, i och med att han med sin homosexualitet bryter mot den traditionella 

maskuliniteten, en befriad man? Att den homosexuelle mannen är underordnad är heller inte 

någon självklarhet i Manual. Att vara en homosexuell man framstår på många sätt som 

positivt och den diskriminering som finns verkar vara ganska liten och främst komma från 

mer eller mindre förlegade och marginaliserade maskuliniteter. Därför är det mycket svårt att 

se den homosexuelle mannen som underordnad. Enligt Connells modell verkar det dock räcka 

med att vara homosexuell för att hamna i en underordnad position – det förutsätts mer eller 

mindre att homosexuella män alltid underordnas. Här kullkastar alltså Jansson och Lindau 

Connells modell. 

  

Inte heller i Det är ju för fan livet! är den homosexuelle mannen underordnad. Eftersom alla 

killar i boken är helt vanliga killar får det följden att även den homosexuelle killen, som 
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representeras av Fredrik, är helt och hållet vanlig. Det verkar dock som att det kan finnas flera 

typer av homosexuella, åtminstone en vanlig homosexuell man och en kvinnlig homosexuell 

man. Fredrik tror att de vanligaste fördomarna mot bögar är att ”[…] alla bögar måste vara 

jättefjolliga eller att alla bögar klär ut sig i kvinnokläder” (Cantoreggi 2005:97). Fredrik 

representerar alltså en helt vanlig homosexuell man. Hans sexuella läggning påverkar honom 

inte tillräckligt mycket för att han ska kunna ses som någonting annat än en helt vanlig kille. 

Det finns däremot homosexuella män som är fjolliga och klär ut sig i kvinnokläder. Dessa kan 

inte ses som vanliga killar utan skiljer sig från normen på grund av sin flickaktighet. Den 

fjolliga bögen är alltså den underordnade manstypen i Cantoreggis bok. Även denna slutsats 

rimmar illa med Connells modell, där alla homosexuella är underordnade. Kanske har detta att 

göra med att homosexualiteten frikopplas från femininitet; den fjollige bögen uppfattas som 

mer feminin och blir därför underordnad medan den icke-fjollige bögen är en helt vanlig kille 

som bara råkar gilla andra killar. 

 

Den homosexuelle mannen i Vad en ung man bör veta har det gemensamt med den 

homosexuelle mannen i Manual att han verkar må väldigt bra. Det framställs rent av som att 

det är bättre att vara bög än att vara en helt vanlig kille, mest på grund av att man som 

homosexuell man slipper den jämställdhetsproblematik som är ständigt närvarande i 

heterosexuella parrelationer: 

 
Du gör ju dessutom valet att inta en neutral hållning i kriget mellan män och kvinnor. Jag hörde om ett 
heteropar som hade bestämt sig för att allt sex skulle ske på hennes initiativ, ja, ni vet så att hon aldrig 
skulle känna sig pressad. När jag hör sådant drar jag alltid en lättnandens suck. Tänk vad skönt att vara 
bög. (Jönsson et al. 1999:75) 

 

Trots att det framstår som relativt problemfritt att vara bög får den homosexuelle mannen en 

ganska undanskymd placering i Vad en ung man bör veta. Precis som i Bara för killar får den 

homosexuelle här ett eget kapitel och syns i övrigt inte alls i boken. Han framstår därför som 

ett undantag från normen. En homosexuell man är inte en helt vanlig man, men han är för den 

sakens skull inte sämre: 
 

Bara du vet vad du vill ha, vad du behöver för att må bra. Känslor går att förtrycka men du mår aldrig 
bra av att leva ett halvt liv. Så lev för fan! Knulla med killar! Upptäck de delar av homokulturen som 
passar just dig och ta till dig dem. Skapa dig en egen identitet och låt ingen djävel säga till dig att den 
vägen du valt är sämre än deras. (Jönsson et al. 1999:80) 

 

Homofoben existerar också i Vad en ung man bör veta. Här verkar han precis som i Bara för 

killar vara en helt vanlig kille. Den bakomliggande orsaken till homofobin är att det verkar 
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finnas krav på att vara cool och manlig för att få ingå i den manliga gemenskapen. Ett sätt att 

hävda sin manlighet är att uttala sig negativt om homosexuella män: ”Trots allt är ju bögar 

den enda gruppen som det fortfarande är politiskt korrekt att snacka skit om i bastun eller över 

en öl med polarna. Spöar man invandrare är man rasist, knackar man bög är man cool och 

manlig.” (Jönsson et al. 1999:79) 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att den homosexuelle mannen inte på något vis skulle vara 

sämre en någon annan man, utom möjligtvis i Bara för killar. Däremot framställs han ofta 

som ett brott mot normen; han är inte en helt vanlig man. Detta blir tydligt redan genom att 

författarna väljer att ha speciella kapitel som diskuterar homosexualitet. 

 

Den stackars mannen 
Mannen som det är synd om, den stackars mannen, är en återkommande figur i flera av de 

böcker vi undersökt. Orsakerna till att det är synd om honom varierar dock. I Bara för killar 

är det främst synd om männen för att de ofta saknar någon att prata om sina känslor med. Det 

är också synd om de unga killar som saknar goda manliga förebilder. Det som framför allt gör 

att det är synd om männen är i grund och botten deras könsroll, som enligt Nordahl inte riktigt 

tillåter dem att visa några av de kvinnliga sidorna av rädsla för att bli klassade som flickaktiga 

och därför retade/underordnade. Detta är den främsta orsaken till deras oförmåga att tala om 

och visa sina känslor för varandra. Att inte kunna tala om sina känslor begränsar dem kraftigt 

eftersom de, liksom tjejer, är fulla av känslor (Nordahl 1992/1995:26). I Nordahls resonemang 

om den stackars mannen som begränsas av sin könsroll samt hans uppmaning till läsaren att 

bryta mot den genom att börja prata känslor med andra män, trots att det kanske känns 

konstigt eller fel i början, finner vi en parallell till Manual där den befriade mannen är den 

som vågar bryta mot den traditionella maskuliniteten. Nordahls uppmaning till män att 

försöka förändra den hegemoniska maskuliniteten för att slippa begränsas av den är också en 

uppmaning till att befria mannen, även om Nordahl – liksom Jansson och Lindau i Manual – 

också ofta har en ganska positiv syn på den traditionella maskuliniteten och därför inte riktigt 

driver sin förändringstanke fullt ut, till skillnad från Manne Forssberg i Kukbruk. 

 

Det finns män som det är synd om även i Kukbruk, men här representeras de främst av svaga 

och osäkra män som låter sig utnyttjas. Det tillfälle då det är allra tydligast att det finns män 

som det är synd om är när Forssberg tar upp tidningarna Slitz och Café. Det är uppenbart att 
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dessa två tidningar gör Forssberg mycket upprörd. En av anledningarna till detta är att de 

presenterar ett förlegat mansideal och förespråkar en dålig kvinnosyn (Forssberg 2004:129). 

Men trots att Forssberg kritiserar dessa tidningars konserverande av gamla förlegade 

könsroller väldigt hårt verkar det som gör honom mest upprörd vara att de skulle lura män att 

göra av med pengar: 

 
Konceptet är väldigt enkelt. Man lockar osäkra män i en köpstark målgrupp med tjejer, framgångstips, 
spritprover, reportage om krig, sport, bilprover och modereportage. Sådant som anses vara typiskt 
manligt. Läsarna gör allt för att bli riktiga män och blir tvungna att köpa kläder, bilar, parfymer och 
sprit. På så sätt blir annonsörerna nöjda och glada. Man kan aldrig låta någon vara nöjd med sig själv, 
för den som är nöjd har inget stort behov av att konsumera och köplusten är det som får tidningarna att 
gå runt. (Forssberg 2004:128) 

 

Här ser vi en typ av man som inte riktigt passar in i mallen för vare sig machomannen eller 

den moderne mannen. Det är den stackars mannen vi får möta. Forssberg menar att det är 

synd om de män som luras att läsa herrmagasinen. Att någon skulle läsa dessa tidningar av fri 

vilja är helt uteslutet. Vi tycker oss också se en koppling mellan den stackars lurade Slitz-

läsaren och Bertill Nordahls syn på machomän som män med svag könsidentitet. Den som 

köper och läser herrmagasin är osäker på sin egen manlighet och lockas in i tidningarnas värld 

för att få reda på vad som krävs av dem som män.  
 

När ämnet porr ska avhandlas i Kukbruk beskriver Forssberg först den porrkonsumerande 

mannen som ful, sunkig och ratad och låter läsaren förstå att det av olika anledningar inte är 

speciellt eftersträvansvärt att vara en man som konsumerar pornografi. 

 
I pornografin är samlaget tillgängligt för alla. De avbildade männen är ofta (men inte alltid) kulmagade 
och sunkiga, men får ändå knulla med storbröstade och smala blondiner. Och blondinerna vill om och 
om igen. I porren finns det ingen som säger nej, blir på smällen eller känner sig sårad. På så sätt blir 
porren ett slags erotisk drömlandskap där de fula och ratade männen kan få revansch. Ofta är porren 
våldsam och kvinnoförnedrande. Då kan den handtrallande porrkonsumenten hämnas på alla kvinnor 
som har dissat honom, genom att titta på riktigt hårda påsättningar och tjejer som blir dragna i håret. 
(Forssberg 2004:119) 

 

I slutet av porravsnittet gör dock Forssberg en kovändning och tar de porrkonsumerande 

männen i försvar. Helt plötsligt är det okej att vara en kille som tittar på porr (Forssberg 

2004:129). Det verkar som om Forssberg här börjar tycka synd om de män han först kritiserat 

och beskrivit som fula och ratade. Det är synd om den stackars porrkonsumerande mannen 

inte bara för att han är ful och ratad (otillräcklig) utan också för att han kanske känner sig 

äcklig eller skäms för att han tittar på porr. Från att ha varit vidrig och kvinnoförnedrande 

reduceras porren till lite runkvirke, allt för att det inte ska bli alldeles för synd om den 

stackars mannen (Forssberg 2004:129). Kanske har han lurats att bli porrkonsument också? 
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Någonting som är intressant är också att det är just mannens sexualitet som ställer till det för 

honom och gör honom sårbar och lätt att utnyttja så att det blir synd om honom. Förutom att 

det befäster mannens sexualitet som oerhört stark och som central i hans maskulinitet kan det 

också tolkas som att mannens starka sexualitet också kan vara en aning problematisk. Kanske 

är den rent av ibland lite för stark? 

 

Den jämställdhetstanke som drivs i Manual grundar sig till stor del på antagandet att män är 

en privilegierad grupp i samhället (Jansson & Lindau 2000:9). I dagens svenska samhälle är 

män norm och kvinnor undantag, män har mycket makt och kvinnor betydligt mindre. Jansson 

och Lindau lyfter emellertid gärna fram baksidan av, och problemen med, männens privilegie-

rade position. ”Kvinnor förtrycks av män. Män förtrycker sig själva” (Jansson & Lindau 

2000:9), skriver Jansson och Lindau och menar att män lever under en ständig press att 

prestera och leva upp till vissa krav för att räcka till. Det är med andra ord ganska ofta synd 

om männen i Manual. 

 
I film, reklam och tidningar får vi lära oss hur våra kroppar ska vara, med ribbmagar, biceps och 
snygga kalsonger. Kraven på att vara stark och tuff, på att inte visa känslor, driver män att förstöra sina 
liv. Vi arbetar för mycket, super, knarkar och slåss. Många dör för tidigt i stressjukdomar eller tar livet 
av sig när trycket blir för hårt. (Jansson & Lindau 2000:9) 

 

Att män har en privilegierad position, med större ekonomiskt välstånd och mer makt och 

inflytande, verkar i många avseenden ge dem ett tyngre ok att bära och begränsa dem snarare 

än göra dem friare. Jansson och Lindau menar också att den brist på jämställdhet som finns i 

dagens samhälle påverkar också män och, kanske framför allt, unga killar. Män och killar 

möter i sin vardag en uppsjö av olika idealbilder av hur en man ska vara och tvingas leva upp 

till mer eller mindre orimliga ideal och prestationskrav för att räcka till som män.  

 
Att unga kvinnor tycker att det här är skit, det är ganska självklart, kvinnor tjänar mindre pengar än 
män och har mindre makt. Men unga män stöter också på samma grej. 
Det blir synligt när farsan vill att sonen ska renovera huset med honom istället för att hjälpa mamma att 
byta blöjor på lillasyster, tvätta bilen istället för att städa toalettstolen eller när pappa på andra sätt 
behandlar mamma som en servicestation. 
Det blir tydligt när 13-åringen går till Pressbyrån och lär sig hur en manlig kropp ska se ut. Fjärran den 
vanliga magen strålar tvättbrädor och abnorma triceps ut från omslagen på tidningarna. Eller när den 
nyanställde webmastern inser att kontakter med de manliga kompisarna kan vara ett bra sätt att höja sin 
lön. (Jansson & Lindau 2000:65) 

 

De manliga prestationskravens skadliga verkningar illustreras vidare med ett exempel hämtat 

från porrindustrin, om porrskådespelaren Cal Jammer som begick självmord efter att han 

börjat få erektionsproblem. Vi får också veta att många män, liksom i Kukbruk, är oroliga för 
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att de inte har tillräckligt stor penis vilket antyder att mannens könsorgan även i Manual 

spelar en central roll för hans självbild (Jansson & Lindau 2000:14). 

 

Jansson och Lindau kritiserar dagens jämställdhetsarbete med ungdomar i fokus för att vara 

alltför uteslutande inriktat mot tjejer (Jansson & Lindau 2000:65). Även unga killar behöver 

lära sig hur föreställningar om maskulinitet påverkar deras liv och begränsar dem. Eftersom 

ingen gör någonting år unga mäns situation trampar de bara vidare i samma destruktiva 

fotspår som tidigare generationer män, menar Jansson och Lindau. 

 

Ett annat intressant exempel på hur mäns privilegierade position, enligt Manuals författare, 

kan slå tillbaks mot dem finner vi i en text som handlar om män och graviditet. Det är svårt 

för män att ställa om från att vara fria och obekymrade till att bli ansvarsfulla pappor, helt 

enkelt för att de inte uppfostras att bli ansvarstagande och omhändertagande (Jansson & 

Lindau 2000:87). Hur svår omställningen kan vara illustreras med följande text: 

 
Vänner, familjen och folk omkring kvinnan ser den växande magen och klappar om henne, gratulerar. 
Hennes kille går där och har liksom ingenting. Och sen när barnet kommer är det hon som föder, det är 
hon som ammar och kanske går hon ensam på barnavårdscentralen, medan han jobbar. […] Han får 
inte ens vara med henne ifred. Sen säger hon att hon vill ha en ny soffa. Då blir han jätteglad. Plötsligt 
får han en uppgift, en roll i familjen. Så han sticker ut och jobbar som en tok för att dra in pengar. 
(Jansson & Lindau 2000:88) 

 

Att det är synd om mannen är här väldigt tydligt. Han framstår också som väldigt naiv – han 

menar väl men är tyvärr helt oförberedd på vad föräldraskapet innebär. Dessutom blir den 

stackars mannen omedelbart en traditionell man när han får en uppgift; då ska han ut och 

försörja familjen som en karl. Det hela är också väldigt enkelt och okomplicerat, som om det 

vore en självklar universell logik bakom hela händelseförloppet. Det skulle nästan kunna vara 

hunddressyr som diskuteras i texten – alla män fungerar på samma sätt, ge honom en bit 

choklad så rullar han runt och går lydigt fot. 

 

Vi har nu gått igenom och analyserat de olika representationer av män som finns i vårt 

material, och det är dags att föra upp analysen ytterligare en nivå. Hur ser författarna på 

maskuliniteten som helhet – finns det några problem med den? Och hur förhåller sig texterna 

till jämställdhet? Är det någon av författarna som för in ett maktperspektiv i sin syn på 

förhållandet mellan kvinna och man? Dessa frågor ska vi reda ut i de två kommande 

avsnitten. 
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Maskulinitet i kris 
Olika former av kristendenser i maskuliniteten återfinns i samtliga böcker utom Det är ju för 

fan livet!. Exakt var vi finner dem kan dock variera ganska kraftigt. Det finns också stora 

skillnader i hur allvarliga dessa kristendenser verkar vara i de olika böckerna. I Kukbruk och 

Manual ser vi en hegemonisk maskulinitet som står inför mycket stora problem och en kris 

som är ständigt närvarande, både i och med att den traditionella maskuliniteten kopplas 

samman med våld och sexuellt tvång och i och med att den utmanas av en modernare masku-

linitet. Även i Vad en ung man bör veta finns ibland ganska stora problem med den hege-

moniska maskuliniteten, men de har inte lika tydligt karaktären av en kris. Däremot finns 

tecken på att en kris är på väg eftersom det finns en modernare maskulinitet som är redo att 

utmana den hegemoniska maskuliniteten när tiden väl blivit mogen. I Bara för killar finns 

visserligen problem med den hegemoniska maskuliniteten, problem som dessutom framställs 

som ganska allvarliga, men Nordahl verkar inte se det som att maskuliniteten står inför en kris 

utan snarare som att dessa problem är något som männen tillsammans bör åtgärda för att den 

hegemoniska maskuliniteten ska kunna bli alltigenom positiv. Det är ju för fan livet! skiljer 

sig återigen från övriga böcker genom att den inte alls innehåller några tydliga tecken på kris i 

maskuliniteten. 

 

Det överhängande problemet som Nordahl framhåller i Bara för killar är att helt vanliga män 

(och killar/pojkar) inte kan prata om känslor. Det är dock oklart exakt vad män skulle tala om 

ifall de hade kunnat. Känslor är ett ganska tomt tecken som i sig inte betyder så mycket; en 

flytande signifikant. Vad knyter Nordahl då samman med detta tecken? De exempel Nordahl 

ger på känslor är uppdelade i två kategorier: positiva känslor och negativa känslor. Nordahls 

exempel på positiva känslor är glädje, entusiasm, förväntningar och ömhet, hans exempel på 

negativa känslor är sorg, vrede och hat (Nordahl 1992/1995:13). På andra ställen i Bara för 

killar skriver Nordahl att män borde kunna prata om känslor, kärlek och sexualitet. Han 

verkar också anse att pappor borde prata med sina söner om vad det innebär att vara man, men 

exakt vad detta innebär framgår inte. Däremot verkar han, trots att han på några ställen i Bara 

för killar nämnt sexualitet som en av de punkter män inte kan men borde kunna prata om, 

överlag negativt inställd till att män skulle tala om sex. Sex pratar man inte om, om man inte 

är oerfaren och vill spela tuff: ”Men du kan lugnt utgå från att ju mer dina kamrater skryter 

och uppför sig som världsvane Sixten desto mindre har de varit med om.” (Nordahl 

1992/1995:89) Dessutom hävdar han att många killar gömmer sig bakom ironi eller 
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snuskigheter när de ska försöka prata om sina känslor. Detta innebär i förlängningen att om en 

kille eller man pratar om sina sexuella erfarenheter betyder det antingen att han ljuger (om 

han hade haft sex så hade han också blivit en erfaren och mogen man/kille som inte behöver 

hävda sig genom att berätta om sina erfarenheter) eller att han inte riktigt vågar prata om sina 

känslor. Nordahl tar också upp onani i ett kapitel och menar att det inte heller är någonting att 

prata om. Han har dessutom ett exempel på hur konstigt och obehagligt det skulle bli om man 

pratade om det (Nordahl 1992/1995:71f.). Onani är tabu, skriver Nordahl, och förklarar vad 

som menas med tabu: 

 
Tabu betyder att det inte är något som man pratar om, varken privat eller offentligt, eftersom det är 
något som man tycker är oacceptabelt eller obehagligt eller helt enkelt oaptitligt. Därför är det också 
förbjudet och straffbart att onanera offentligt i Sverige. Precis som det är förbjudet att blotta sig: att 
visa sin styva pick offentligt för andra människor. (Nordahl 1992/1995:72f.) 

 

Att tala om onani (sex) likställs här med att onanera offentligt eller att blotta sig, vilket är 

brottsliga och straffbara handlingar. Detta antyder, tillsammans med det tidigare citatet om att 

en mogen kille inte pratar om sitt sexliv, att Nordahl drar gränsen för vad män bör prata om 

vid sex. De tecken som Nordahl sammankopplar med den flytande signifikanten känslor är 

inte speciellt starka eller laddade och det, i kombination med Nordahls positiva inställning till 

aktivitetsorienterad gemenskap män emellan, leder oss till slutsatsen att Nordahl visserligen 

menar att den hegemoniska maskuliniteten, den helt vanlige mannen/killen, behöver förändras 

för att kunna prata om känslor och för att tillåtas visa vissa feminina sidor, men den 

förändring han vill åstadkomma är ganska liten. Det rör sig snarare om en justering av den 

hegemoniska maskuliniteten än om att en helt ny maskulinitet ska skapas och överta den 

hegemoniska positionen i samhället. 

 

I Vad en ung man bör veta finns ingen tydlig kristendens i maskuliniteten utan det rör sig 

snarare om en möjlig framtida kris. Detta hänger samman med att boken i sig inte har någon 

tydlig förändringstanke. Utvecklingen mot den moderne unge mannen antyder möjligen att 

den helt vanlige mannens kvinnosyn börjar bli en aning förlegad. Problem knutna till den 

hegemoniska maskuliniteten dyker upp här och där men resonemangen utvecklas oftast inte 

särskilt långt. Boken ger oss intrycket att författarna velat göra en skildring av hur dagens 

verklighet ser ut snarare än ett manifest för hur vi ska förändra den. Detta ligger också i linje 

med bokens utgångstanke, där problemet med maskuliniteten ligger på en ren kunskapsnivå; 

killar vet för lite om tjejer. Avsikten är att informera snarare än att diskutera eller problemati-

sera. 



 76

 

Det stora problemet med den hegemoniska maskuliniteten, så som det framställs i Kukbruk, 

utgörs av machomannen och de ideal han lever efter. I princip anser Manne Forssberg att 

machomannen drar skam över alla andra män med sitt buffliga och gapiga sätt och kanske 

framför allt med sitt sätt att behandla tjejer. Vidare är det ett problem att alla män ska pressas 

in i samma mall. Forssberg menar att det är fel och begränsande att tro att någon automatiskt 

är på ett visst sätt bara för att denne är tjej eller kille och att det måste finnas olika sätt att vara 

man på. Undantaget är dock machomannen, som absolut inte är okej – Forssberg har till och 

med skrivit ett slags manifest där läsarna uppmanas att tillsammans krossa machomannens 

dominans: 

 
Vi ska se orättvisor och peka på dem med hela handen. När någon säger att du och jag är på ett visst 
sätt för att vi är killar och män ska vi bevisa motsatsen. Ingen vet vilka vi är förrän de lär känna oss 
som personer. Vi får inte automatiskt en hel uppsättning tvivelaktiga egenskaper bara för att vi har kuk. 
[…] Vi tafsar inte, vi ropar inte bögjävel efter någon och vi vet att våld inte är någon effektiv 
förändringsmetod. När vi säger att vi kräver respekt så menar vi inte att folk ska gå omkring och vara 
rädda för oss. Vi menar att de ska acceptera oss för vilka vi är. (Forssberg 2004:85) 

 

Detta kan tyckas väldigt motsägelsefullt, men svaret på hur Forssberg samtidigt kan hävda att 

det inte finns någon manlighet – att man kan vara hur som helst som kille – samtidigt som han 

ringar in och kritiserar en viss maskulinitet finner vi i hans tilltal. Det ständiga rådet som ges 

till läsaren i Kukbruk är att vara sig själv; om läsaren bara känner efter tillräckligt noga så vet 

denne vad som är rätt och fel. Det impliceras också att machomännen inte är sig själva, att de 

inte känner efter. Följden av detta är att alla män är moderna män innerst inne. 

 

Eftersom tonen i Manual är väldigt allvarlig och författarna ser så pass stora problem, med 

allvarliga konsekvenser (till exempel att män av den press som dagens ideal innebär drivs till 

att ta sina liv), med den hegemoniska maskuliniteten är intrycket att författarna mer eller 

mindre anser att hela maskuliniteten står inför, eller rent av befinner sig mitt i, ett fullständigt 

sammanbrott. Det finns dessutom en koppling mellan den traditionella maskuliniteten och 

våldsamma/kriminella män som ytterligare förstärker intrycket av en påtaglig kris i 

maskuliniteten; våld är enligt Connell kanske det allra tydligaste tecknet på att maskuliniteten 

står inför en kris. I Manual ges inget svar på hur krisen ska lösas – det finns visserligen en 

möjlighet för den enskilde mannen att frigöra sig från den hegemoniska maskuliniteten och 

dess förtryckande ideal men det verkar vara både svårt, ovanligt och smärtsamt. Bristen på 

jämställdhetsarbete riktat mot unga killar förvärrar dessutom situationen ytterligare. Detta är 

den enda ledtråd som finns till hur problemen ska kunna lösas – om detta förändrades och 
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större ansträngning lades på att öka unga killars medvetenhet om hur de påverkas av ideal och 

stereotyper skulle en förändring möjligen kunna ske. 

 

I Det är ju för fan livet! kan däremot inga tendenser till att någonting skulle vara proble-

matiskt med maskuliniteten spåras. Alla killar som kommer till tals är ju fina killar som har 

hittat rätt i livet på ett eller annat sätt. Däremot finns en viss problematik antydd i bokens 

utgångstanke – att låta killar komma till tals inom ämnen som de ofta inte pratar om annars. 

Det finns alltså vissa saker killar inte pratar om, och detta vill Cantoreggi med sin bok ändra 

på.  

 

Att det finns problem inom den hegemoniska maskuliniteten är någonting som samtliga 

böcker har gemensamt. Det är dock bara i två fall som en tydlig och uppenbar kris kan 

urskiljas – i Kukbruk och Manual behöver den traditionella maskuliniteten genomgå omfat-

tande förändringar. I de övriga böckerna framstår den hegemoniska maskuliniteten i grunden 

som positiv; bara den inte går till överdrift så är det ingen fara. I dessa böcker är det oftast 

mäns svårigheter att prata öppet med varandra och med kvinnor som utgör det problem som 

lyfts fram, medan det i Manual och Kukbruk närmast beskrivs som en detalj; visserligen en 

bidragande faktor, men knappast det största problem dagens helt vanlige man står inför. 

 

Jämställdhet och maktperspektiv 
Jämställdhetsperspektivet i Bara för killar är starkt färgat av att Bertill Nordahl endast ser på 

saken ur en mans synvinkel. Ganska mycket utrymme i boken ägnas åt att diskutera könsroller 

och hur de påverkar människor, främst män. Det är tydligt att Nordahl tycker att könsroller är 

begränsande: 

 
En könsroll ger dig tillåtelse att visa vissa bestämda sidor av dig själv. Det är först när du som pojke 
går utanför din könsroll som du upptäcker att du uppträder på ett sätt som din omgivning inte riktigt 
har väntat sig. T.ex. när du gör något som man bara väntar sig att flickor gör, leker med dockor eller 
leker mamma, pappa, barn. Då får du kanske veta att du är flickaktig. Det är precis som att få veta att 
du bara får vara i ett bestämt område, där du i gengäld får göra nästan vad du vill. Men om du går över 
till det andra området, det som är flickornas område, puh-ja, då får du problem och blir retad. (Nordahl 
1992/1995:26) 

 

Nordahl tar emellertid nästan uteslutande upp hur könsroller begränsar killar och män. Han 

tycker exempelvis att det är orättvist och fel att killar och män inte får visa sina känslor öppet: 

”Grovt talat kan man säga att pojkarna uppfostras till att inte visa några känslor medan 
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flickorna uppfostras till att göra det. Detta är orättvist mot pojkarna eftersom de naturligtvis 

också är fulla av en massa känslor.” (Nordahl 1992/1995:26) Kanske kan man tycka att det 

faktum att boken heter Bara för killar, är författad av en man och är riktad främst till personer 

av manligt kön rättfärdigar fokuseringen på manlighetens jämställdhetsproblem. Vad som 

dock är problematiskt är att Nordahl helt undviker maktperspektivet när han talar om 

jämställdhet. Han diskuterar inte alls de fördelar som män har gentemot kvinnor och vilka 

konsekvenser maktrelationerna får för kvinnorna. Det som Nordahl tycker är viktigt är att 

könsroller innebär nackdelar för männen och i vissa fall också för kvinnorna, inte att män har 

fördelar gentemot kvinnor. 

 

Vidare anser vi att Bertill Nordahls bok bidrar till att öka klyftorna mellan män och kvinnor. 

Trots att han diskuterar mycket kring könsroller, som ju per definition är konstruerade, verkar 

han ändå ha en essentialistisk ståndpunkt som han inte riktigt vill uttala explicit. Han antyder 

hela tiden att det finns skillnader mellan kvinnor och män som helt och hållet beror på att de 

är födda med olika kön. Ett exempel på det är att han anser att det är särskilt vikigt för en 

pojke att ha en vän av samma kön, ”[…] eftersom det är lättare att förstå varandra om man är 

av samma kön” (Nordahl 1992/1995:47). Nordahl utmålar dessutom ofta flickor och kvinnor 

som så olika pojkar och män att de nästan inte ens kan sägas vara av samma art, ett slags män 

är från Mars och kvinnor från Venus-tänkande: 

 
När man är en stor pojke, ung man eller vuxen man är det inte ovanligt att man tycker att flickor och 
kvinnor är som främmande väsen från en annan planet. Även om de nästan ser ut som oss andra, har 
två ben att gå på, ett par armar med händer och ett huvud med ögon och näsa och ett par öron... så är de 
så fruktansvärt annorlunda och märkvärdiga och underliga och främmande – och samtidigt så 
fruktansvärt intressanta och spännande och tilldragande och exotiska! (Nordahl 1992/1995:61) 

 

Sammanfattningsvis verkar Nordahls främsta mål med att över huvud taget ta upp könsrolls-

problematiken vara att få läsarna, de unga männen, att må bättre i sig själva och inse att 

mycket av de förväntningar som finns på dem beror på att det finns förutfattade meningar om 

hur pojkar och män bör bete sig. Vi ser absolut ingenting negativt i det syftet, men menar att 

det inte är tillräckligt. Vi hade önskat att Nordahl hade ägnat något utrymme åt att diskutera 

de manliga och de kvinnliga könsrollernas förhållande till varandra. 
 

Diskussionerna kring jämställdhet i Vad en ung man bör veta är väldigt osammanhängande 

och verkar inte alls följa en och samma linje. Till stor del kan denna förvirring säkert förklaras 

med att boken har flera olika författare. För läsaren är det inte klart vem som har skrivit vad 

och det gör att man ofta inte tänker på att de olika texterna har olika avsändare, varför det 
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förvirrade intrycket förstärks. I bokens inledning förklaras att den är skriven för att killar ofta 

har en felaktig bild av tjejer, för att de aldrig har fått lära sig hur tjejer egentligen är. Med 

tanke på tidningen Darlings konstruktivistiska jämställdhetsperspektiv kunde man kanske 

föreställa sig att författarna i boken skulle fokusera på likheter mellan könen istället för på 

skillnader. I Vad en ung man bör veta kritiseras också, som väntat, särartsfeminismen hårt: 

 
biologist annat ord för särartsfeminist och andra som tror att det är biologiska orsaker som ligger till 
grund för könsroller och könsidentitet. En typisk biologist anser att kvinnor är bättre på känslor och 
relationer, medan män är bättre på att meka med bilar och lösa matematiska problem. En typisk 
biologist anser också att det inte riktigt går att ändra på, eftersom det är biologiskt. Det är förstås bara 
bullshit. Biologister kämpar för att uppvärdera s k kvinnliga värden i samhället. (Jönsson et al. 
1999:55) 

 

Vi får helt enkelt veta att författarna tycker att biologister har fel och bara snackar skit. Men 

riktigt så enkelt verkar det inte vara. På samma sida som föregående citat står exempelvis 

följande att läsa: 

 
Biologister och andra virrpannor pratar ofta om att tjejer styrs av en så kallad ’nesting instinct’ som 
gör att de är mer intresserade och lämpade för hemmaliv än killar. Det är så klart bara larv. För om nu 
tjejer styrs av biologiska bobyggarinstinkter, är inte killarna mycket bättre. Deras egen version av 
nesting instinct kallas revirpinkande. (Jönsson et al. 1999:55) 

 

I första meningen håller författaren fast vid åsikten att biologister inte vet vad de håller på 

med, men sedan öppnar denne dörren på vid gavel för det essentialistiska tankesättet. 

Författaren kan helt plötsligt gå med på att tjejer styrs av en biologisk instinkt när det gäller 

att bygga bo. Och inte nog med det, även killarna styrs av instinkter i form av revirpinkande. 

Resonemanget kring killars sätt att markera revir fortsätter i citatet nedan: 

 
Killar är dåliga på att fälla ner sittringen efter att ha uträttat behov nummer ett. Samma sak med 
bajsavlagringar, killar kan ibland verka helt omedvetna om att de för bådas trevnad borde tas bort. Men 
detta är inte bara tanklöst eller ett tecken på bristande hygienkunskaper. Det är bara ett omedvetet sätt 
att markera revir – blir de andra i hemmet irriterade över sittringen och avlagringarna, har man bevisat 
sitt inflytande över området. (Jönsson et al. 1999:56) 

 

Eftersom texterna i boken håller en ganska lättsam och skojfrisk ton är det som läsare väldigt 

svårt att avgöra vad som är ironiskt menat och vad som är allvar. Vi har funderat kring om det 

kan vara så att citatet ovan är en ironisering över essentialismen, men inte kommit fram till 

någon egentlig lösning. Det verkar ologiskt och ogenomtänkt att som författare först hårt 

kritisera biologismen men sedan i en handvändning acceptera den som sann förutsatt att 

killars biologiska instinkter är lika dumma som tjejers. Oavsätt om det är en ironisering eller 

inte anser vi att det är ett misslyckat sätt att göra problemet gripbart för läsaren. Förmodligen 
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har bokens tänkta målgrupp, unga killar, minst lika stora problem som oss med att uppfatta 

den eventuellt bakomliggande ironin i ovanstående citat. Och om läsaren inte funderar 

närmare på vad han just läst är risken överhängande att det som man på ett ironiskt sätt 

försökt framföra istället får motsatt innebörd hos läsaren. 

 

En annan sak som vi finner märklig i Vad en ung man bör veta är att det verkar som att 

författarna försöker fånga målgruppens intresse genom att gång på gång påpeka att det inte 

bara är killar som gör fel, utan att tjejer kanske till och med gör mer fel. Exempelvis får vi 

veta att det i jämställdhetsdebatten är viktigt att komma ihåg att ”[…] tjejer är precis lika 

fåniga som killar. Kanske till och med fånigare” (Jönsson et al. 1999:42). När det diskuteras 

kring hur man ska förhålla sig till en tjej man är intresserad av får vi veta att det är lämpligt 

för en kille att omge sig med mycket andra tjejer eftersom ”En populär kille är en populär 

kille är en populär kille och tjejerna verkar tänka ’något måste han ju ha gjort för att vara så 

där omtyckt’” (Jönsson et al. 1999:42). Och när man väl har fått tjejens intresse gäller det att 

spela svårfångad. Det är det egentligen ingen som vill göra, men ”[…] det verkar ju som det 

är tjejernas fel att de här spelen finns” (Jönsson et al. 1999:43). Vi ställer oss frågande till om 

det verkligen kan gagna jämställdhetsarbetet att skylla problemen på det ena eller andra könet. 

Förvisso har män som grupp ofta fått kritik för sin ovilja att bidra till jämställdhet, men man 

löser väl knappast den problematiken med att istället beskylla kvinnorna för att vara de som 

upprätthåller ojämställdheten i samhället?  

 

Något explicit maktperspektiv på jämställdhetsproblematiken finns inte i Vad en ung man bör 

veta. Vi ser dock åtminstone ett par exempel på var det hade varit lämpligt att introducera ett 

sådant. Dels när det diskuteras vad man som kille ska kalla sitt könsorgan: ”Ska man ha ett 

namn på sin lem, ska det vara ett namn som utstrålar makt, potens och djävlar anamma.” 

(Jönsson et al. 1999:12) Ingen förklaring ges till varför det är så viktigt för en man att ha ett 

namn på sitt könsorgan som utstrålar dessa saker, det framstår bara som ett allmänt faktum att 

det är på detta vis. Ett annat exempel på när det hade varit på sin plats att diskutera 

maktrelationer mellan könen är i texten om porrfilm: 

 
Det finns nog ingen vettig förklaring till varför killar vill att det ska vara förnedring inbakad i 
sexskildringarna, eller rättare sagt, det skulle krävas en hel bok om bara det. Låt oss bara konstatera att 
det finns en slags mörk sida av den manliga sexualiteten som kommer upp till ytan i porren. 
Som kille har jag i alla fall svårt att formulera vad som är så otroligt upphetsande med att se en tjej 
suga av någon och få en jättesats i ansiktet. Men det är det på något sätt. Men jag förstår samtidigt att 
det inte är så många tjejer som verkligen vill ha en jättesats i ansiktet, i verkligheten alltså. (Jönsson et 
al. 1999:112) 
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Kanske hade författaren problematiken kring genus och makt i bakhuvudet när denna text 

skrevs, men undviker att gå in närmare på det eftersom det skulle ta så mycket plats i anspråk 

att förklara det. Vi tycker det är synd att författarna undvikit att ta upp maktperspektivet i 

boken och speciellt synd är det i dessa specifika fall, då de annars hade varit utmärkta 

ingångar till att ta tag i och diskutera kring maktrelationerna mellan könen och vad de tar sig 

för konkreta uttryck. Denna tendens finns också i Kukbruk, där den stackars mannen gillar att 

se brutala porrscener för att det ger honom en känsla av revansch gentemot alla kvinnor som 

ratat honom. I detta resonemang finns material för en maktanalys, men Forssberg har inte 

gjort den kopplingen. 
 

Jerker Jansson och Jesper Lindau har i Manual genomgående ett ganska tydligt makt-

perspektiv. Bland annat skriver de i bokens inledning att ”I tusentals år har samhället formats 

för att män ska få ut mer av sina liv än kvinnor” (Jansson & Lindau 2000:9) och ”Vad är då 

en man? Det som främst för oss samman är att vi alla har kukar, till skillnad från kvinnor. 

Något annat gemensamt är att vi är den mäktigaste gruppen i vårt samhälle. I övrigt är vi 

väldigt olika varandra” (Jansson & Lindau 2000:9). Dessa meningar slår an tonen och gör 

klart för läsaren att som man har man en fördel gentemot kvinnorna. Över huvud taget 

genomsyras boken av ett starkt jämställdhetstänkande och maktperspektiv; författarna är 

exempelvis noga med att påpeka att männens maktposition inte enbart är negativ för 

kvinnorna utan också för dem själva. Ett exempel på det ser vi i citatet nedan. 

 
Om vi hade haft lika stora chanser i livet, om det skulle vara lika mycket värt att vara tjej som att vara 
kille skulle det inte spela någon större roll. Men skillnaderna är inte vilka som helst, det är skillnader 
som har skapats för att män ska ha makt över kvinnor. […] Men det är inte bara kvinnor som får ta 
smällarna, även männen åker dit. Det sitter tio gånger fler män i fängelse än kvinnor. Mer än dubbelt så 
många män som kvinnor begår självmord och dubbelt så många dör i trafikolyckor. (Jansson & Lindau 
2000:44) 

 

Författarna visar oftast upp ett konstruktivistiskt sätt att se på kön. I citatet nedan säger de 

explicit att skillnaderna mellan män och kvinnor, de rent kroppsliga undantaget, beror på hur 

vi påverkas av vår miljö: 

 
Ingenting påverkar ditt liv så mycket som vilket kön du råkar födas med. Sekunden efter att du föddes 
kollade de som fanns i rummet om du var en liten flicka eller en liten pojke och sen var det kört. Det 
puttinutt-gullas med flickor och det höhö-buffas med pojkar. Från vårt första andetag får vi lära oss att 
uppföra oss som män och som kvinnor. Den stora skillnaden är att tjejer har tuttar och fitta och att 
killar har kuk. Resten av skillnaderna går inte att förklara genom att jämföra våra kroppar, utan genom 
att kolla på hur vi uppfostras. (Jansson & Lindau 2000:42) 
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Det finns också gott om vardagliga exempel som på ett enkelt sätt förklarar för läsaren hur 

könsroller skapas och hur de begränsar oss. Nedan berättar Jesper Lindau om hur dumt han 

tycker det är att hans lille son av dagispersonalen får lära sig att han bara bör leka med andra 

pojkar: 

 
Barn lär sig redan på dagis att vara pojkar eller flickor. När min fyraårige son skulle börja på ett nytt 
dagis gick det bara tjejer på hans avdelning och personalen beklagade detta. 
– Ja, det finns ju ingen att leka med för Wilmer, sade en fröken, men det blir bättre när det kommer 
pojkar. 
Han som inte hade tänkt på om det var tjejer eller killar han lekte med, fick plötsligt lära sig att han 
skulle leka med pojkar. (Jansson & Lindau 2000:40) 

 

Här antyds att författarna menar att det borde gå minst lika bra för Wilmer att leka med 

flickorna. Men när det talas om andra vardagssituationer, exempelvis om hur Lindau uppfattar 

det att vara ensam man på en arbetsplats, framställs det som självklart att män behöver umgås 

med andra män eftersom de inte kan vara sig själva annars. (Jansson & Lindau 2000:41f.) 

 

Ställda mot varandra blir de två åsikterna mycket motsägelsefulla. Är det viktigt för någon av 

manligt kön att ha andra av samma kön omkring sig för att må bra eller är det inte viktigt? 

Dessutom kan man i samband med resonemanget som förs kring det senare påståendet, om att 

män inte kan vara sig själva annat än i andra mäns sällskap, ana en liten antydan till att 

männens makt över kvinnorna ibland kan vara riktigt angenäm eftersom det i samma stycke 

sägs att fördelen med att arbeta enbart med kvinnor är att det är kul att få vara ensam herre på 

täppan. (Jansson & Lindau 2000:41f.) 

 

Det är tydligt att författarna verkligen ansträngt sig för att försöka pränta in hos läsaren att 

jämställdheten ännu inte är uppnådd och att alla gemensamt måste kämpa för att nå dit. De 

uppmanar vid ett flertal tillfällen läsaren att lämna ifrån sig makten trots att det kanske kan 

verka ofördelaktigt. I det stora hela är jämställdhets- och maktperspektivet i Manual klander-

fritt och kanske är det därför det gör oss så besvikna att läsa följande: ”Det är självklart okej 

att bli arg på kvinnor, men man ska hålla sig innanför gränserna, att skrika hora är definitivt 

att gå för långt. Åtminstone kan man försöka hitta på något med lite mer fantasi, som typ: 

kaviarkobra, rörhöna, surmuff, skäggbiff, mök eller klimakteriekossa.” (Jansson & Lindau 

2000:86) Så länge man undviker det kanske mest nedvärderande ordet mot kvinnor går det 

bra att hitta på valfritt annat ord som på ett negativt sätt anspelar på kvinnans kön för att 

förolämpa henne? 
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Manne Forssbergs bok har liksom Jansson och Lindaus en tydlig jämställdhetstanke, men till 

skillnad från Manual saknar Kukbruk ett explicit maktperspektiv. Ett helt kapitel ägnas åt 

jämställdhet och liknar till mångt och mycket det som finns i Bara för killar i och med att det 

fokuserar könsroller: ”I nian började jag se saker som jag inte hade sett tidigare. Jag 

funderade på hur killar och tjejer är och varför de är som de är. Plötsligt verkade det som att 

manlighet och kvinnlighet var ganska farliga och svåra mål. För på vägen dit tycktes något 

viktigt gå förlorat.” (Forssberg 2004:61) Forssberg tar i större utsträckning än Nordahl upp att 

könsrollerna drabbar kvinnor negativt, men fokuserar också han mest på de konsekvenser de 

har för killar. Detta är någonting som självklart inte är det minsta konstigt med tanke på 

bokens målgrupp. Han är också mycket noga med att göra klart för läsaren att det här med 

jämställdhet inte är någonting farligt: ”’De skulle frånta mig mitt arbete och ställa mig vid 

spisen’, tänker någon nervöst. ’Jag skulle bli hunsad med och de som inte hatade mig skulle 

tafsa och nypa mig i baken. Jag vill inte bli passopp till kvinnorna på kontoret.’ Snubben har 

fått det mesta om bakfoten. Jämställdhet innebär inte att kvinnorna ska ta över.” (Forssberg 

2004:80) En hel del utrymme ägnas också åt att diskutera skuld- och ansvarsfrågan. Forssberg 

menar att män som grupp inte ska känna skuld för det våld som vissa män utsätter kvinnor 

för. Däremot anser han att alla män har en skyldighet att ta sitt ansvar och aktivt motverka 

negativa attityder gentemot kvinnor: 

 
Om någon har en förutfattad mening om dig så är det upp till dig att motbevisa deras fördomar. Det 
viktigaste är medvetenhet. Var medveten om att tjejer kan bli rädda för dig och fråga dig vad du kan 
göra åt det. Ingrip om du ser att någon utsätts för sexuella trakasserier. Säg emot killar som kommer 
dragande med unken kvinnosyn och gamla sexistiska skämt. (Forssberg 2004:74) 

 

På vissa ställen i boken finns också en antydan till maktperspektiv, främst i de avsnitt som 

handlar om sex: 

 
Den värsta sortens killar roffar åt sig sex genom utpressning. Inför flickvännen ger de sken av att 
förhållandet kan ta slut om de inte knullar. Det finns massor av tjejer som ställer frågan: ’Kommer han 
att dumpa mig om jag inte har sex med honom?’ Förstå hur det är att leva med den pressen. Du vill att 
förhållandet ska fortsätta, men tror att du i så fall måste göra någonting emot din vilja för att relationen 
ska överleva. Killarna har då tagit makten. Från positionen högt bland molnen kan han göra lite som 
han vill. Hon vill ju vara ihop med honom. Det utnyttjar han. Sex och kärleksrelationer ska vara 
någonting annat än rädsla, maktmissbruk och underlivssmärtor. Det borde inte få hända. (Forssberg 
2004:77) 

 

Forssberg säger dock i citatet ovan att makt är någonting som killarna tar sig, vilket antyder 

att killars makt över tjejer i ett heterosexuellt parförhållande inte är självklar. Det innebär 

också att den maktdimension som annars finns närvarande i citatet, liksom den vi finner i 

citatet om den stackars mannens porrkonsumtion, urholkas. 
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I ett annat resonemang kring sex trasslar Forssberg till sitt budskap en aning. Det är helt klart 

fel att tvinga sig till sex, men att någon säger nej i en sexuell situation behöver inte 

nödvändigtvis betyda att denne någon säger nej till sex helt och hållet:  

 
Det är svårt med ett nej. Olika personer menar olika saker med att säga det. Om någon skrattande ropar 
’nej, nej, nej’ och samtidigt tar ett stadigt tag om din kuk så vill personen förmodligen inte sluta. Men 
om du och en annan person ligger och känner på varandra och hon/han säger nej när du närmar dig 
byxlinningen så kan du dra en viktig slutsats av det: Den här personen vill inte att jag ska knäppa upp 
eller ens närma mig byxlinningen. Det är möjligt att ditt strul vill fem minuter senare, men du är inte 
rätt person att undersöka det. När någon säger nej så får man göra en snabbanalys av situationen. Sa 
han/hon nej till alltihop eller till något speciellt? Vid det senare alternativet får man backa och ta det 
lugnare. Försök inte igen med det som personen sagt nej till.” (Forssberg 2004:160) 

 

Att få ha sex med någon trots att denne först har sagt nej verkar alltså enligt Forssberg inte 

vara helt otänkbart. Så länge man inte roffar åt sig sex på ett uppenbart sätt är det okej. Här 

hade det kanske varit på sin plats att ta den möjliga maktrelationen i beaktning istället för att 

fokusera på hur läsaren ska få ha sex så ofta som möjligt. Vi får en obehaglig känsla av att 

Forssberg förmedlar till sina läsare att ett nej är inte ett definitivt nej. Kanske är det bara ett 

tillfälligt nej och förmodligen går det bra att få sig någonting på ett annat sätt än man först 

tänkt sig, bara man tar det lite försiktigt. 

 

Christina Cantoreggi har inget jämställdhetsperspektiv i Det är ju för fan livet! och det är 

heller inte på något sätt en del av det syfte hon haft med boken. Eftersom intervjuerna oftast 

fokuserar starkt på just den kille som intervjuas kommer relationer, både till kvinnor och till 

andra män, i skymundan. Ur ett jämställdhetsperspektiv kan vi dock konstatera att intervjun 

som handlar om kärlek, sex och relationer är mycket problematisk. Eftersom Cantoreggi inte 

kommenterar eller ifrågasätter det som sägs och dessutom hänvisar till intervjupersonerna 

Verja, Fernando och Josef som ”[…] tre helt fantastiska killar […]” (Cantoreggi 2005:60) ger 

hon läsaren budskapet att den kvinnosyn killarna har är positiv. Detta är anmärkningsvärt 

eftersom killarna ofta verkar anse att flickor och kvinnor är ägodelar, någonting att visa upp 

för kompisarna. De två tydligaste exemplen, som vi ser det, är dels när de får frågan om det 

spelar någon roll vilken tjej man har sex med: 

 
VERJA: Ja, man tar ju inte vem som helst. Men ju fler man har haft sex med, desto högre status får 
man bland kompisarna. 
FERNANDO: Ja, och om tjejen är fin så får du högre status än om hon inte är det. Det är självklart. 
JOSEF: Men det finns tjejer som går runt hos alla, dem vill man inte vara ihop med. 
VERJA: Nej, inte på riktigt. Men att bara har sex med dem är okej. 
JOSEF: Är man ihop med en tjej som varit ihop med många får man själv dåligt rykte. Så det går inte. 
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FERNANDO: Ja, är du tillsammans med en sådan tjej då får du också dåligt rykte, men har du bara sex 
med henne är det okej. (Cantoreggi 2005:63) 

 

Och dels när de får chansen att beskriva hur deras drömtjejer skulle se ut och vara: 

 
FERNANDO: För min del ska det vara en tjej som gillar att gå i skolan och som sköter skolan. Hon 
ska sporta, gilla att gå ut med sina kompisar men vara försiktig med alkohol, hon får inte dricka för 
mycket så hon blir full. Om hon är oskuld eller inte spelar ingen roll. Men hon får inte vara ute och 
träffa andra killar. Hon ska ha ett fint leende, vackra ögon, fin kropp. Och helst ljusbrunt hår. 
VERJA: Snyggt ansikte och rumpa är det viktigaste. Och platt mage, helst magrutor, men ansiktet är 
viktigast. Gröna ögon som man inte kan slita blicken ifrån. Svart, blankt hår är fint också. Till sättet 
ska hon vara stroppig som fan mot alla utom mot mig. Hon ska bara älska mig, ringa mig varje dag. 
Hon får inte vara för kräsen och jobbig. Och så ska hon vara bra i sängen, hon ska gilla sex. 
JOSEF: Svart hår och ljusa ögon är fint tycker jag. Snygg kropp, smal med stora bröst. Inte som barbie 
[sic], lite större typ. Fast det viktigaste är att hon är en bra människa. Hon ska inte gilla några andra än 
mig och sin familj. Hon ska inte tänka på andra män, hon ska bara tänka på mig. Och så ska hon vara 
en bra mamma. (Cantoreggi 2005:71f.) 

 

I det översta citatet kategoriserar killarna tjejer utifrån hur fina de är. Det finns vissa tjejer 

som man kan vara tillsammans med och andra som bara duger till att ha sex med. Killarna 

visar här prov på en klart nedvärderande kvinnosyn där kvinnan bekräftar mannens värde och 

status snarare än att hon har något eget värde. I det senare citatet utvecklas tanken om kvinnor 

som ägodelar. Det är viktigt att de är snygga och lever upp till dagens hårt kritiserade 

reklamideal. Att det viktigaste ändå är hur tjejen är som person låter bra till en början, tills 

man får klart för sig att en tjej med bra personlighet är en som inte gillar andra människor än 

den kille hon är tillsammans med. Helst ska hon inte ens vilja beblanda sig med andra männi-

skor utan på heltid ägna sig åt att dyrka marken där hennes pojkvän går. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att även om ämnet jämställdhet tas upp i någon form i 

samtliga böcker, utom i Det är ju för fan livet!, behandlas det på väldigt olika sätt, och ges 

olika stort utrymme. Ofta finner vi en ganska ambivalent inställning, framför allt i Bara för 

killar och Vad en ung man bör veta. Kukbruk och Manual är de böcker som ägnar störst 

utrymme åt att diskutera jämställdhet och det är också i dessa böcker vi tydligast ser ett 

ställningstagande för att män bör arbeta mer, och ta sitt ansvar, för att uppnå jämställdhet. 

Manual är den enda boken som har ett tydligt uttalat maktperspektiv. I Det är ju för fan livet! 

sköts diskussionen om relationer mellan könen av ungdomarna själva och problematiseras inte 

alls.  
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Sammanfattning 
De fem böcker vi undersökt är alla skrivna med en grundtanke om att det finns problem med 

maskuliniteten. Vilka problem som pekas ut och hur allvarliga de anses vara skiljer sig dock 

mycket mellan böckerna. Det finns påfallande ofta en viss ambivalens sammankopplad med 

förändringstanken i böckerna. I Bara för killar och Det är ju för fan livet! är problemen 

jämförelsevis små och kretsar kring att killar och män på ett eller annat sätt borde prata mer 

med varandra. I båda dessa böcker är den helt vanlige mannen bra, rent av fantastisk, och hans 

oförmåga att tala om vissa saker är bara ett mindre tillkortakommande. I Kukbruk och Manual 

ser vi betydligt större och allvarligare problem med den traditionella maskuliniteten, som har 

en dominerande ställning i samhället, och det behövs stora förändringar. I Vad en ung man 

bör veta finner vi ett slags mellanting där det ibland finns ganska allvarliga problem med den 

traditionella maskuliniteten, men där förändringstanken ändå inte tar något större utrymme. 

Ofta finner vi också en koppling mellan den vuxne mannen och den traditionella masku-

liniteten, vilket innebär att den förändringstanke som finns i de flesta av böckerna också blir 

en generationsfråga där den unge mannen får kämpa för den modernare maskuliniteten mot 

sin mer traditionella föräldrageneration. 

 

Det ansvar som åläggs läsaren att bidra till en förändring skiljer sig också kraftigt mellan 

böckerna. I Kukbruk och Bara för killar finns direkta uppmaningar till läsaren att mer eller 

mindre ta saken i egna händer, att gå ut och förändra världen, även om de sätt på vilka det ska 

ske skiljer sig åt. I Kukbruk kopplas detta samman med att läsaren ska ta sitt ansvar för att 

skapa ett mer jämställt samhälle, i Bara för killar är förändringen någonting läsaren uppmanas 

till att göra för sin egen skull; för att bryta de barriärer som håller honom tillbaka och låta 

honom vara sig själv så att han kan må bättre. Samma tanke finns närvarande i Kukbruk, men 

här åläggs läsaren också ett ansvar för att göra samhället mer jämställt. I Manual råder ingen 

tvekan om att den traditionella mannen har stora problem men möjligheten att förändra detta 

förefaller klart mindre. I Vad en ung man bör veta finns bara vissa antydningar till att läsaren 

ska försöka förändra sin mansroll men dessa är på en ganska låg nivå; till exempel kan det 

handla om att skippa porrsamlingen och ta ner Pamela Anderson-affischerna när han flyttar 

ihop med sin flickvän. I Det är ju för fan livet! finns inga uppmaningar alls till förändring, 

annat än vad som antyds i resonemangen om att de killar som medverkar i boken är lite bättre 

än andra helt vanliga killar eftersom de vågar prata om de ämnen boken tar upp. 
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Kukbruk är den bok som tydligast tar ställning mot den traditionella maskuliniteten. I övriga 

böcker finns ofta en lite ambivalent inställning till den moderne mannen – han framstår som 

bra på många sätt, men är han inte lite mesig? Tydligast är detta i Vad en ung man bör veta 

där den moderne mannen mer eller mindre verkar ha världen emot sig eftersom även kvin-

norna verkar skeptiska mot honom, men även i Manual framställs den traditionella mannen då 

och då i positiv dager samtidigt som en man som uppfattas som allt för feminin inte verkar 

önskvärd. Detta är ytterligare en bidragande faktor till att avståndstagandet till den klassiska 

traditionella maskuliniteten (machomannen) i Manual känns en aning ihåligt, trots de enorma 

problem – våld, kriminalitet etcetera – som associeras med den.  

 

I Kukbruk uppmanas läsaren hela tiden att vara sig själv. Liknande tankar finner vi också i 

Vad en ung man bör veta, men då handlar det främst om uppmaningar om att vara ärlig mot 

sin flickvän. Skillnaden är att när läsaren som är sig själv i Kukbruk självklart innerst inne är 

en modern man förefaller den ärlige mannen i Vad en ung man bör veta vara betydligt mer 

traditionell. Han kan däremot uppmanas att kompromissa med sin tjej och en smula motvilligt 

gå med på att vara lite modern, kanske genom att låta högtalarna stå på ett annat ställe än det 

som är optimalt ljudmässigt eller genom att ge lite utrymme åt tjejens Barbiesamling i 

bokhyllan bredvid innebandypokalerna. 

 

Själva ordet männen är lätt att peka ut som en flytande signifikant som hänvisar till en helhet, 

alltså en myt, enligt diskursteorin. Det är dock en myt som verkar väldigt allmängiltig om 

man ser till hur den behandlas i empirin. Det är bara i två av böckerna – Manual och Kukbruk 

– som författarna avfärdat påståendet att det över huvud taget finns någon helt vanlig man. 

Trots den icke-normaliserande utgångspunkt dessa böcker har faller de ändå in i generalise-

ringar när det gäller sex. När Forssberg, Jansson och Lindau diskuterar mäns sexualitet får de 

individuella olikheterna ta ett steg tillbaka och det skrivs om männens sexualitet som om det 

fanns en helhet. 

 

Mäns sexualitet tar över huvud taget en mycket stor roll i samtliga böcker – även i Det är ju 

för fan livet! där två av bokens kapitel kan sägas handla om sex; både intervjun med 

sjuksköterskan och gruppintervjun med de tre killarna Verja, Fernando och Josef. Ofta före-

kommer också ett starkt betonande av mannens penis som central i hans identitetsskapande. 

Ibland verkar det rent av som att manligheten sitter i, och definieras av, sexualiteten. Det 

spelar här inte heller någon roll om den man som diskuteras är hetero, homo eller bi – sexuali-
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teten förefaller alltid vara en central del av den manliga identiteten. Att män är oerhört 

sexuella varelser framstår som objektivitet. I många fall förstärks sexualitetens determine-

rande roll i böckerna av att det ofta är så att den homosexuelle mannen behandlas i en separat 

del av boken och nämns ytterst sparsamt i övrigt. En homosexuell man definieras oftast i 

första hand utifrån sin sexualitet – det är sällsynt att en helt vanlig man också kan vara homo-

sexuell, även om författarna är noga med att påpeka att det inte är någonting konstigt med att 

vara homosexuell. Undantagen är främst Kukbruk, där Forssberg konsekvent benämner 

läsarens potentiella partners som han/hon, och Manual, där författarna menar att man faktiskt 

kan ha homosex utan att vara homosexuell – även om det också skulle kunna tolkas som en 

sexualitetens seger över preferensen; en man har så stark sexdrift att han kan ha sex med killar 

trots att han faktiskt inte är homosexuell. I Manual är sexualiteten rent av så påtaglig att den 

finns representerad i alla kapitel i boken, även om kapitlet i övrigt handlar om någonting helt 

annat.  

 

Ett annat återkommande tema i böckerna är grabbarna, den manliga gemenskapen, vilka 

verkar spela en oerhört viktig roll i de flesta mäns liv. Framför allt i Manual och Bara för 

killar, men också i Vad en ung man bör veta, förefaller grabbarna vara mannens naturliga 

primära umgänge. I Manual och Bara för killar skrivs om en stark homosocialitet på ett 

oerhört positivt, ofta rent romantiserande, sätt. Även i Kukbruk och Det är ju för fan livet! 

spelar homosocialiteten ibland en viktig roll men då ofta på ett mer problematiskt sätt. I 

Kukbruk skildras hur unga pojkar lär sig hur män ska vara (bland annat av skrävelkarlarna) 

och hur detta ideal sedan behålls på grund av grupptrycket och pojkarnas rädsla för att 

uppfattas som mesar av andra pojkar. Denna mer kritiska skildring av homosocialiteten 

återkommer också i Det är ju för fan livet!, där det är viljan att verka cool inför polarna som 

driver Aron till att begå fler och fler brott. 

 

Det är ju för fan livet! är upplagd på ett helt annat sätt än de andra böckerna. Cantoreggi 

presenterar ett antal väldigt olika helt vanliga killar och låter dem själva komma till tals, vilket 

ger en öppnare maskulinitet än i många andra böcker. Cantoreggi har själv tagit ett steg 

tillbaka, men det innebär inte att hon inte är närvarande i boken. Oftast låter hon 

intervjupersonernas svar stå helt okommenterade, men inte alltid. Hennes eget deltagande sker 

dels genom att hon ifrågasatt vissa saker men inte andra, samt en hel del ställningstaganden 

och värderingar i inramning, utlyfta citat etcetera. Därför blir boken till viss del ändå värde-

rande och normaliserande. 
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Slutdiskussion 
Även om den traditionella maskuliniteten ifrågasätts starkt i flera av böckerna är dess närvaro 

påtaglig. Detta intryck förstärks av att mycket av kritiken tappar sin udd när alternativen 

diskuteras – det är oftast klart negativt att vara alltför macho, men man ska heller absolut inte 

vara någon mes eller fjolla. I detta avseende framstår den traditionella maskuliniteten i det 

närmaste som objektivitet; en diskursiv konstruktion som är så stark och etablerad i alla 

individers medvetande att den är otroligt svår att komma ifrån. 

 

De problem och kristendenser som urskiljs i böckerna är de punkter som i första hand 

motiverar en förändring, snarare än till exempel jämställdhetsproblematik eller maktrelationer 

inom maskuliniteten. De senare tas upp i några av böckerna, men de överskuggas av de helt 

vanliga männens egna problem. Till exempel en oförmåga att prata om och visa känslor, 

svårigheter med att kunna kommunicera och fungera ihop med kvinnor eller, i vissa fall, olika 

former av våld. Att det finns maktrelationer inom maskuliniteten är tydligt i de flesta av 

böckerna, från grupptrycket i Det är ju för fan livet! till de retade flickaktiga pojkarna i Bara 

för killar. Dessa relationer står dock inte i fokus i någon av böckerna och detta ser vi som ett 

stort tillkortakommande. Eftersom den traditionella maskuliniteten i samtliga böcker i princip 

går att översätta till den hegemoniska maskuliniteten i Connells modell är de maktrelationer 

som finns inom maskuliniteten den främsta anledningen till dess dominerande position i 

samhället. Därför är det enligt oss mycket viktigt att granska dessa maktrelationer om man 

verkligen vill problematisera maskuliniteten. Tyvärr lyser en sådan granskning med sin 

frånvaro i majoriteten av vårt material. 

 

Kanske beror bristen på analys av maktrelationer på att böckerna i de flesta fall är skrivna av 

män. Enligt Goodes resonemang om män och jämställdhet har män svårt att se att de har en 

privilegierad position i förhållande till kvinnor. Det är högst tänkbart att detta också innebär 

att de män som är delaktiga i den hegemoniska maskuliniteten har svårt att se hur de har 

motsvarande privilegierade position i relation till underordnade och marginaliserade 

maskuliniteter. Det kan också vara så att författarna helt enkelt inte vill göra det för svårt för 

sina läsare och därför hela tiden har en positiv ton när de talar om män och killar. Kanske är 

det därför som de flesta av de kritiska resonemang som förs i böckerna leder till slutsatsen att 
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det visserligen finns problem med att vara man eller kille, men att män och killar självklart är 

bra även om de gör fel ibland. 

 

Det finns en del andra punkter i böckerna som tyder på att författarna inte vill göra sig ovän 

med sina läsare, till exempel när Forssberg diskuterar porrkonsumenten, när författarna av 

Vad en ung man bör veta förklarar att tjejer är minst lika fåniga som killar (kanske till och 

med fånigare) och när Jansson och Lindau påpekar att det självklart är okej att vara arg på 

tjejer men att man kanske kan kalla dem för klimakteriekossa istället för hora. Böckernas 

behandling av frågan om mäns ansvar för ökad jämställdhet i samhället är ytterligare ett 

exempel. Bara i två av böckerna, Manual och Kukbruk, uppmanas läsaren direkt att ta ansvar 

för att göra samhället mer jämställt. I Vad en ung man bör veta och Bara för killar handlar 

diskussionen om jämställdhet snarare om att lära sig att kompromissa med tjejer. I dessa två 

böcker uppmanas förvisso män att ta ansvar, men det gäller i första hand sex; både på en mer 

praktisk nivå (ta hand om kondomen och fixa en handduk åt tjejen) och på en mer känslo-

mässig nivå. Tjejer är mystiska varelser från en annan värld och genom att man inte fullt ut 

problematiserar män och maskulinitet och dess relation till kvinnor och kvinnlighet, utan 

snarare försöker instruera män i hur de kan kommunicera med kvinnorna, står också bilden av 

den mystiska kvinnan fast. Därför står också de två könen kvar som orubbliga motpoler; män 

är män och män kan inte förstå sig på kvinnor. Genom den normaliserande ton som finns i 

dessa två böcker framstår mäns och kvinnors respektive könsspecifika sätt att vara, tänka och 

tala som objektivitet och detta är en inställning som vi anser är klart kontraproduktiv när det 

gäller att förändra maskuliniteten. Kritiken och de uppmaningar till förändring som faktiskt 

finns faller, så att säga, på eget grepp. 

 

Vi har också sett vissa tecken på att maskuliniteten i dagens samhälle står inför en kris som 

förmodligen är större än någon den tidigare mött. Skillnaden mellan manligt och kvinnligt 

suddas ut allt mer och det faktum att kvinnor kan göra det mesta lika bra som män blir allt 

mer allmänt vedertaget. Det som i Bara för killar beskrivs som manligt är i de senare 

böckerna, exempelvis Kukbruk, ofta helt försvunnet. Manne Forssberg hävdar att skillnaderna 

finns på individnivå och inte mellan könen. Trots detta verkar det som att en symbol för 

manligheten fortfarande i de nyare böckerna är mycket viktig: penis. I alla böcker nämns 

penis som mycket viktig för mannen. Det hävdas att penisstorlek är någonting som alla pojkar 

och män tänker mycket på och oroar sig över. Är penis den sista utposten för maskuliniteten? 

Är den allt männen har att klamra sig fast vid när deras tidigare domäner i fråga om exempel-
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vis arbetsmarknad och fritidsintressen mer och mer infiltreras av kvinnorna? Det verkar 

onekligen vara så i böckerna. Ett annat sätt att se på saken är att man i dessa böcker fokuserar 

på denna den mest konkreta olikheten mellan de två könen istället för att fullt ut nå slutsatsen 

att män och kvinnor kanske inte är så olika ändå. 

 

Den normalisering av homofobi och den påtagligt heteronormativa ton som finns i några av 

böckerna är ett annat problem. Detta är två faktorer som får högst reella och mycket allvarliga 

negativa konsekvenser, bland annat diskriminering och våldsbrott, för icke-heterosexuella 

män i dagens samhälle. Dessutom görs ofta en väldigt tydlig uppdelning mellan män som är 

heterosexuella och homosexuella, vilka utgör de två kategorier av sexualitet som finns 

tillgängliga för män. Andra sexuella läggningar nämns bara i förbifarten, om de nämns alls. 

Den enda bok som egentligen avviker från detta är Manual, där vi ser en mer avdramatiserad 

och inte lika hårt kategoriserande bild av sexualitet, bland annat genom att läsaren uppmanas 

att testa att ha sex med killar snarare än att en eventuell homosexuell läggning är någonting 

stort och livsavgörande.  

 

Eftersom vårt material spänner över en ganska lång period, tio år om man räknar med den 

svenska utgåvan av Bara för killar, hade vi en tanke om att vi kanske skulle kunna se någon 

form av tidsbunden förändring i böckerna. Vi kan med facit i hand inte påstå att vi ser någon 

direkt utvecklig eller förändring. Det finns dock en viss tendens till att böckernas författare 

mer och mer tar avstånd från rollen som experter. I Bara för killar är Bertill Nordahl helt klart 

en självutnämnd expert. Han talar utifrån sin erfarenhet och sin kunskap kring hur det är att 

vara man och ger tydliga riktlinjer för hur läsaren bör bete sig. I Kukbruk är Manne Forssberg 

istället mycket noga med att påpeka att han inte är någon expert, att han inte har alla svaren 

utan snarare bara vill diskutera med läsaren. I Det är ju för fan livet! har Christina Cantoreggi 

en mycket tillbakadragen roll som författare och det är istället de som medverkar i boken som 

blir experter. Vi tror att detta är en förändring som har tvingats fram av samhället och dess 

ideal. En bok som Bara för killar hade troligtvis mötts med mycket stor skepsis om den hade 

kommit ut idag. Det är förmodligen inte många som idag skulle säga rakt ut att de vet allt om 

hur det är att vara kille bara för att de själva varit det en gång. Man kan dock undra när samma 

sak kommer att gälla för mindre grupper, exempelvis handikappade eller invandrare. Antag-

ligen är vi på väg mot ett mycket mer individcentrerat samhälle och de som först kristalliseras 

ut ur sin grupp och blir individer är självklart samhällets norm; de vita männen. 
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En tanke vi fått när vi studerat vårt material är att det också skulle vara intressant att 

undersöka vilken representation av kvinnor och kvinnlighet som finns i böckerna. Det finns 

till exempel antydan till att Goodes idé om att det finns fler sätt att vara man än kvinna på 

stämmer överens med dessa fem böcker. Även i de böcker där männen är en myt (så länge 

diskussionen inte handlar om sex) talas det relativt oproblematiskt om kvinnor som en helhet. 

Ett annat sätt att föra analysen vidare vore en studie av mottagandet av dessa böcker. Det är 

tydligt att det, precis som Thomas Johansson hävdar i Makeovermani, finns gott om möjliga 

infallsvinklar till andra intressanta studier med utgångspunkt i självhjälpsgenren. Denna genre 

har onekligen fått ett stort genombrott på marknaden under det senaste årtiondet och är nu helt 

klart etablerad i folks medvetande. Vi vill därför avsluta med att stämma in i Johanssons 

uppmaning till vidare analys av genren. 
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