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Sammanfattning: Manlighet och känslor är, historiskt sett, två sällan sammankopplade 
fenomen. Mannen har i stor utsträckning setts som den rationella och känslokalla av de två 
könen. Manlighetsidealet håller dock på att förändras och både forskning och mina informanter 
menar att mannen idag tillåts visa känslor i mycket större utsträckning än vad som var tillåtet i 
det manlighetsideal som fanns förr. I Sverige verkar det som att vi numera har androgynatet 
som dominerande patriarkatfas, vilket innebär mer jämlikhet och individualism. Detta verkar 
innebära mer frihet för mannen att välja vilka delar av manlighetsidealet han ska internalisera i 
sitt liv. Utifrån mina informanters resonemang bedömer jag att det rådande manlighetsidealen 
för dem i stor utsträckning är en medveten man som har kontakt med sitt känsloliv och kan vara 
sig själv.  
 
Abstract: Masculinity and emotions is a rarely combined phenomenon, at least historically speaking. 
Men have to a large extent been seen as the rational and unemotional of the two sexes. The ideal 
masculinity is about too change though and both research and my informants claim that men today are 
allowed to show more emotions than was allowed in the ideal masculinity in the past. In Sweden it 
seems that we nowadays live in a context with an androgynous direction of patriarchy, which means 
more equality between men and women and more individualism. This seems too imply that men have 
more freedom to choose which part of the ideal masculinity they want to internalize in their lives. I 
estimate from my informants point of view that the current ideal masculinities for them is a conscious 
man that are connected with his emotions and that could just be him self. 
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INTRODUKTION 
Antropologen Catherine Lutz skriver i Language and the politics of emotion att känslor i en 

västerländsk kontext tenderar att ses som någonting naturligt i motsats till något kulturellt, något 

kaotiskt jämfört med ordnat, något fysiskt i motsats till intellektuellt och något irrationellt jämfört med 

rationellt. Hon menar att detta är ett perspektiv som både finns på en analytiskt och på en 

lekmannamässig nivå i västvärlden. Samtidigt säger hon också att alla ovanstående egenskaper som 

tillskrivs känslor också tillskrivs kvinnor (Lutz 1990: 69). Jag menar, precis som Lutz, att känslor när 

de beskrivs på detta sätt tenderar att tillskrivas uteslutande kvinnliga egenskaper. Jag tolkar detta 

vidare och menar att samtidigt som det sägs att kvinnlighet innebär att vara naturlig, kaotisk, fysisk 

och irrationell så sägs det också att manlighet innebär att vara rationell, ordnad, intellektuell och 

kulturell (jfr Grey 1992; Lutz 1990; Lutz 1988; Elvin-Nowak och Thomsson 2003). 

 

Jag har valt att skriva om manlighet och känslor därför att jag ofta får intrycket av att män ses som 

rationella och känslokalla i relation till kvinnor. Framförallt utifrån de ofta stereotypiserade bilder av 

män som finns inom populärvetenskapen, inom tv, film, reklam, dam- och herrtidningar och 

skönlitteratur av kioskvältarslaget. Kort sagt, detta är något jag ser runt omkring mig på daglig basis. 

Männen i min omgivning stämmer dock inte alls överens med den stereotypa bilden av män som 

känslokalla och rationella individer, tvärtom är många av dem oerhört känslosamma. Om jag utgår 

från mina egna erfarenheter verkar män ha ett minst lika rikt känsloliv som kvinnor uppfattas ha.  

 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att studera mäns känslor i relation till sig själva, till andra män och 

till kvinnorna de har i sin närhet och även koppla ihop detta till våra kulturella föreställningar om hur 

känslosam en man kan vara i den svenska kontexten. Mina frågeställningar blir utifrån syftet;  

• Hur skapas manlighet och hur kan olika manlighetsideal se ut i den svenska kontexten? 

• Vilka kulturella föreställningar finns i Sverige om manlighet och känslor? 

• Vad tycker och tänker fyra män i en svensk kontext om manlighet och känslor? 

 

DISPOSITION  
I inledningen beskriver jag varför jag valt manlighet och känslor som inriktning på uppsatsen. Sedan 

presenterar jag en kort historik över mannens plats i patriarkatet för att visa på hur mansrollen sett ut 

historiskt sett. Efter detta presenterar jag tre olika sätt att se på manlighet; utifrån populärvetenskapen, 

enligt R.W. Connell och utifrån Marie Nordbergs studie av svenska män inom traditionella 

kvinnoyrken. Sedan beskriver jag kortfattat hur begreppen kategori och stereotyp kan tolkas i relation 

till Nordbergs begrepp identifikationsrelationer. Efter detta presenterar jag en översikt av hur känslor 

som fenomen kan uppfattas för att sedan koppla ihop detta med tre konkreta exempel på hur känslor 

kan tolkas i olika kontexter, en västerländsk, en vietnamesisk och en nepalesisk. Ovanstående är min 

teoridel, efter denna finns min empiridel där jag först visar på hur jag arbetat empiriskt i ett 
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metodstycke. Sedan presenterar jag vad mina informanter tycker och tänker runt manlighet och 

känslor. Efter detta finns en sammanfattning av uppsatsen och avslutningsvis en analys där jag 

resonerar runt min teori och min empiri.   

 

KONTEXT 
Jag har i kontexten valt att göra en historisk beskrivning av hur manlighet har sett ut i Sverige, detta 

utifrån Holter och Aarseths teori om patriarkatet därför att jag anser att den säger mycket om 

mannens roll. Huvudsyftet är alltså inte att göra en historisk beskrivning av patriarkatet utan snarare 

av mannens plats i detta. 

 

Historisk översikt av mannens plats i patriarkatet 
När Holter och Aarseth beskriver patriarkatet som ”en samhällsordning där det genomgående är 

männen som har mer rikedom, makt och status än kvinnorna, en skillnad som sammanhänger med en 

hierarki av motsvarande skillnader inom respektive kön.” (Holter och Aarseth 1994: 245) De menar att 

det inom feministisk teori finns tendenser till att reducera patriarkatet till att enbart handla om 

könsrollsmönster mellan män och kvinnor (Holter och Aarseth 1994: 245). Vilket Holter och Aarseth 

menar är en förenkling av patriarkala strukturer och av verkligheten. De försöker undvika att göra 

denna förenkling i sin analys och därför gör de en skillnad mellan patriarkala strukturer och 

könsrollsmönster, där de själva använder sig av begreppet patriarkala strukturer. De menar att 

könsrollsmönster reducerar människor till att enbart vara ett visst kön vilket resulterar i tydliga 

könsskillnader. Könsrollsmönster är med Holter och Aarseths resonemang enbart en av aspekterna i 

patriarkala strukturer. Patriarkala strukturer menar de är en helhetssyn på samhället där kön, klass, 

ålder och en mängd andra förhållanden är sammanlänkade med varandra i olika maktförhållanden. 

Vidare menar de att konsekvenserna av patriarkala strukturer ofta ger en kontext som är uppdelad i 

kön men att denna inte alltid strävar efter att vara könssegregerande. Den patriarkala makten eller 

statusen kan till exempel bero på ålder istället för kön. Detta innebär att under vissa förhållanden kan 

ålder vara en tyngre vägande maktaspekt än vilket kön personen har (Holter och Aarseth 1994: 245-

247).  

 

Den patriarkala makten har enligt Holter och Aarseth under modern tid funnits i tre olika faser, där 

varje fas har sina kännetecken som uttrycks mer eller mindre under vissa perioder. Viktigt att påpeka 

är att dessa tre olika faser har varsin tidsperiod då de dominerat men att varje tidsperiod, i verkligheten 

har tendenser av alla tre med en övervikt åt den ena fasen vid en viss tidpunkt i historien (Holter och 

Aarseth 1994: 284).   

 

Den första fasen är paternatet, som tidsmässigt sammanfaller med det förindustriella borgerliga 

patriarkatet. Paternatet kännetecknas av att familjen står i centrum. Tendenserna lutar här emot att 
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mannen har makt över frun och barnen men den egentliga skillnaden i manliga och kvinnliga uppgifter 

är inte så stor, det är istället i maktaspekten skillnaderna ligger och där ses mannen som familjens 

överhuvud. Holter och Aarseth menar att det hegemoniska manlighetsidealet som rådde under 

paternatet är att mannen tenderar att inta rollen som den omsorgsfulle fadern som måste uppfostra 

barnen och frun genom disciplin, omsorg och trygghet. Mannen är här normen och således 

representerar kvinnan det könsmässiga. Holter och Aarseth menar att denna form av patriarkat är mer 

personligt än det strukturella patriarkat som råder idag (Holter och Aarseth 1994: 285-289).  

 

Den andra formen av patriarkat är maskulinatet, som sammanfaller med det fullt utvecklade 

industrisamhället. Kännetecken för ett maskulinat är att det endast finns en sfär att verka i, 

produktionen. Familjen, hemmet och barnen, det vill säga reproduktionen, blir ett bihang till denna 

sfär. Män och kvinnor uppfattas här som två olika komplementära varelser, även om normen 

fortfarande är mannen, som även i maskulinatet är könsmässigt neutral. Formellt sett är förhållandet 

mellan könen mer jämställt men i praktiken är skillnaderna på många sätt större än vad de varit 

tidigare. Mannen är den som verkar i produktionen, kvinnan stannar hemma och verkar således främst 

inom reproduktionen (Holter och Aarseth 1994: 290-291).  

 

Patriarkatets tredje fas kallas androgynat och Holter och Aarseth menar att det tidsmässigt 

sammanfaller med det postindustriella informationssamhället (Holter och Aarseth 1994: 290). 

Androgynatets kännetecken är jämställdhet och den individuella frigörelsen. Män och kvinnor är 

jämställda och de skillnader som finns mellan könen beror på vem som lyckats bäst på ett personligt 

och yrkesmässigt plan. Det är i den här fasen, till skillnad från de två tidigare, som mannen går från att 

ha en familj som han auktoritärt dominerar till att vara en del av en familj där beslut fattas ömsesidigt. 

I androgynatets första fas minskar maskulinitetets könsskillnader men det är fortfarande en betydande 

ojämlikhet mellan produktions - och reproduktionssfär. Androgynatets senare fas innebär en mer 

androgyn personlighet för båda könen och ett mer demokratiskt och jämlikt samhälle i stort (Holter 

och Aarseth 1994: 292-294).  

 

Jag har valt att ta med Holter och Aarseths modell över patriarkatet trots att den är oerhört generell till 

sin natur, detta för att jag menar att det mina informanter säger går att koppla ihop med de tre faserna 

som beskrivs. Jag ser modellen som användbar för att ge en förståelseram åt de skiftningarna i de olika 

ideala manligheterna som verkar finnas i dagens svenska kontext. Jag tycker också att denna modell 

ger mer nyanser till patriarkatet än vad många andra teorier om patriarkatet gör (jfr t.ex. Gemzöe 2002, 

Ambjörnsson 2003, Hirdman 2003). Då den dels tar hänsyn till andra faktorer än kön, som till 

exempel ålder och klass, och dels för att den visar på att även mannens roll i patriarkatet har sett olika 

ut genom tiden. Från att vara fadern som styr familjen, till den som sköter familjeförsörjningen, till en 

mer jämställd man som är en del av familjen. Kortfattat menar jag att modellen fyller en funktion som 
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förståelseram i brist på andra modeller som nyanserar mannens roll (utöver rollen som dominant över 

kvinnan) historiskt sett. 

 

MANLIGHETSIDEAL  
Jag har i denna teoridel valt att presentera teori runt manlighet och manlighetsideal, först kommer jag 

att utgå från ett populärvetenskapligt perspektiv för att sedan gå vidare och presentera två teorier som 

jag anser vara relevanta för att förklara min empiri, dessa är Connells teori om olika manligheter och 

Nordberg studie om manlighetsideal hos svenska män som jobbar inom traditionella kvinnoyrken.  

 

Populärvetenskapligt manlighetsideal 
För att visa på hur kvinnor och män framställs som känslomässigt olika i en västerländsk kontext idag 

har jag valt att presentera John Greys bok Män är från Mars, kvinnor från Venus. Detta för att jag 

anser att den är representativ för det stereotypa synsättet av manliga och kvinnliga känslor som jag 

uppfattar ofta framställs i media, populärvetenskap och i frågespalterna hos en mängd olika dam- och 

herrtidningar.  

 

Ylva Elvin-Nowak diskuterar John Greys bok och menar där att det inom både massmedia och 

populärvetenskapen frodas en mängd bevis på hur ”den naturliga heterosexuella kärleken” (Elvin-

Nowak och Thomsson 2003: 127) ser ut och hur den bör hanteras. Kvinnan ska lära sig att förstå 

mannen för att på så sätt lära sig kommunicera med honom på ett sätt som han kan förstå. Hon menar 

att John Grey bara är en av många författare som propagerar för en tvåkultursmodell, det vill säga en 

modell som bejakar de ”naturliga könsskillnaderna” (Elvin-Nowak och Thomsson 2003: 126) mellan 

män och kvinnor. Vidare menar Elvin-Nowak att tvåkultursmodellen har fått enorm genomslagskraft 

de senaste åren (Elvin-Nowak och Thomsson 2003: 126-128).  

 

I inledningen av boken skriver Grey själv att syftet med boken är att vara ”en handbok för kärleksfulla 

relationer under 1990-talet” (Grey 1992: 15). Innehållet i boken är en lång särskiljning utav könen där 

Grey menar att kvinnor och män är två fullständigt olika varelser. Känslomässigt menar han att 

kvinnor måste prata ut om sina problem, antingen med sin man/pojkvän eller med sina väninnor. Män 

är raka motsatsen och vill istället dra ”sig undan in i sin inre grotta” (Grey 1992: 41), det vill säga dra 

sig undan från omvärlden och fundera på en lösning på problemet. Först när han har hittat en lösning 

kommer han ut och är sitt vanliga jag igen. Mannen representerar här den rationella som söker 

lösningar och kvinnan den emotionella som söker kommunikationsvägar. Grey har också en mängd 

olika exempel på var det skär sig i kommunikationen mellan marsianerna (männen) och venusianerna 

(kvinnorna) och han kommer också med lösningar på dessa problem, till exempel har han gjort en 

översättningsordbok mellan språken han menar finns på de olika planeterna. I början av boken 

fastställer han att kvinnor måste bli dyrkade och omhuldade och män måste få känna att de är behövda 
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(Grey 1992). För att visa på hur bokens tongångar låter kommer jag här nedan skriva ett citat ur boken 

som jag tycker är träffande.  

 

”Där marsianerna var hårda, var venusianerna mjuka. Där marsianerna var kantiga, var venusianerna 

runda. Där marsianerna var kyliga, var venusianerna varma. På ett magiskt sätt verkade olikheterna 

komplettera varandra perfekt.”  (Grey 1992: 55) 

 

Jag anser att detta är ett utmärkt exempel på hur det i västvärlden finns, i alla fall populärvetenskapliga 

föreställningar som säger att det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors känsloliv. Jag vill 

dock påpeka att jag personligen inte upplever att människor i min omgivning tror på dessa skillnader 

fullt ut, även om jag tror att både män och kvinnor i min omgivning (inklusive mig själv) påverkas i 

ganska stor utsträckning av den bild som populärvetenskapen och media framställer.    

 

Hegemoniskt manlighetsideal enligt Connell 
Jag kommer i denna teoridel utgå ifrån R.W. Connells modell om olika manligheter, den har dock fått 

mycket kritik för att den anses vara för statisk och därför vill jag påpeka att jag främst kommer att 

använda mig av Nordbergs tolkningar, vidareutvecklingar och tillämpningar av modellen. För att 

förklara begreppet hegemonisk manlighet väljer jag att först presentera Connells ursprungliga teori om 

den samma.  

 

Connell menar att det i dagens västerländska samhälle finns fyra olika sorters manligheter. Den första 

är den hegemoniska manligheten, vilken är det ideal som män (och i viss mån kvinnor) i ett samhälle 

förhåller sig till vid en specifik historisk tidpunkt. Den innehåller också den förklaring som legitimerar 

patriarkatet och därmed mäns överordning och kvinnors underordning vid just denna tidpunkt. Connell 

påpekar dock att de individer som innehar den faktiska makten inte behöver vara de individer som de 

mest framträdande representanterna av det hegemoniska idealet, utan den hegemoniska manligheten är 

snarare den manlighetsnorm som är rådande i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt (Connell 1995: 

76-78).  

 

Den andra manligheten är den delaktiga manligheten, vilken består av män som inte riktigt uppfyller 

alla krav för att vara hegemonisk men som ändå drar nytta av de privilegier som män får i vårt 

samhälle genom att vara män. Det är enligt Connell denna manlighet som de flesta män tillhör 

(Connell 1995: 79-80).  

 

Den tredje manligheten är den underordnade manligheten, vilka är de män som är underordnade den 

hegemoniska och i viss mån också den delaktiga manligheten. Här finns till exempel homosexuella 

män. En strategi för att särskilja de underordnade manligheterna från de övriga är att göra den 
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underordnade manligheten feminin, det vill säga tillskriva dessa män kvinnliga egenskaper. Både 

homosexuella män och andra underordnade män tillskrivs dessa egenskaper, till exempel genom 

feminiserade förolämpningar som ”fjolla” (Connell 1995: 79) (Connell 1995: 78-79).  

 

Den fjärde, och sista, sortens manlighet är den marginaliserade manligheten, vilken är de få män ur 

den underordnade manligheten som ändå lyckas. I USA kan detta till exempel vara svarta idrottsmän 

som hyllas för sina insatser inom idrotten men som inte lyfter upp och höjer statusen för gruppen 

svarta män i USA i stort. Det är enbart den enskilde mannen som får förhöjd status gentemot de 

delaktiga och hegemoniska manligheterna (Connell 1995: 80-81).  

 

Jeff Hearn är en maskulinitetsforskare som förhåller sig till Connell teori om hegemonisk maskulinitet. 

Detta gör han genom att han menar att den tenderar att användas som fasta kategorier där den 

hegemoniska manligheten får olika egenskaper tillskrivna sig redan i teorin. En fråga som Hearn 

ställer är på vilken nivå den hegemoniska manligheten befinner sig om det är kulturella 

representationer eller mäns vardagsliv som är relevanta. Hearn menar, trots kritiken, att Connells 

modell är och har varit viktig för maskulinitetsforskningen. Vidare menar han att man istället för att 

använda sig av hegemonisk manlighet som begrepp och analysverktyg, ska börja studera de förgivet 

tagna relationerna mellan män, kvinnor och barn för att på så sätt komma åt vad han kallar männens 

hegemoni. Det vill säga den hegemoni som män internaliserar dagligen i sina liv och som sällan 

studeras just på grund av att den är så normaliserad (Hearn 2000: 24-29). Detta är en hegemoni som 

jag menar skulle kunna tillskrivas den delaktiga manligheten. 

 

Även Marie Nordberg förhåller sig till Connells modell. Hon menar att den hegemoniska manligheten 

riskerar att bli stereotyp och statisk när den tillskrivs egenskaper som till exempel känslokarghet, 

maktlängtan, styrka och självbehärskning, kort sagt en stereotypisering av den rationelle mannen 

(Nordberg 2000: 37-62). Vidare menar Nordberg att det, stundtals inom manlighetsforskningen finns 

tendenser åt att kategorisera in enskilda män i en av de fyra olika maskuliniteterna Connell beskriver i 

sin teori. Nordberg tar delvis avstånd ifrån detta och menar att Connells maskuliniteter istället bör ses 

som idealformer, vilka samtidigt kan internaliseras i samme man (Nordberg 2000: 53-55).  

 

Jag menar, som Hearn och Nordberg, att Connells modell går att använda sig av om de olika 

manligheterna inte tillskrivs bestämda egenskaper i teorin. Jag anser också att den kan användas som 

ett verktyg för att utskilja och sätta namn på strukturer om den appliceras på en viss specifik grupp av 

män vid en viss specifik tidpunkt, istället för att användas som en generell modell att appliceras på 

samhällen. Där menar jag att den har stora brister bland annat genom att det kan finnas en risk för att 

beskrivningen och tillskrivandet av egenskaper till en hegemonisk manlighet blir så generell att i 

princip alla manliga medlemmar i kontexten kan placeras in i denna. Detta skulle göra begreppet så 
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stort och generellt att det inte skulle vara användbart lägre, då det inte skulle kunna användas för att 

beskriva en specifik manlighet. Jag går nu vidare för att beskriva hur Marie Nordberg, en svensk 

maskulinitetsforskare, använder sig av Connells modell om hegemonisk maskulinitet.  

   

Hegemoniskt manlighetsideal i Sverige 
Nordberg identifierar i sitt material om män i kvinnoyrken två olika sorter hegemoniska 

manlighetsideal. Den första är den stereotypa macho- och grabbiga manligheten, vilken kan ses som 

en slags särartsmanlighet som påminner mycket om den stereotypiserade hegemoniska manlighet som 

Connell problematiserar (Nordberg 2005: 27). Jag tycker mig också se denna syn på manlighet i John 

Greys bok Män är från Mars Kvinnor från Venus.  Det andra idealet är den reflekterande 

mjukismannen, vilken enligt Nordberg kan kännetecknas av uttrycket ”jag är mig själv” (Norberg 

2005: 27) (Norberg 2005: 27). Hon menar vidare att denna manlighet kan kopplas till modernitet och 

tanken om att subjektet kan ställa sig själv utanför samhällets kontext och genomskåda och tänka 

rationellt runt sig själv och andra (Nordberg 2005: 16). På grund av tanken att den reflekterande 

mjukismannen kan ställa sig utanför sin position i kontexten menar Nordberg att denna manlighet på 

många sätt tenderar att ses som neutral. Den problematiserade manligheten tillskrivs istället män som 

inte bedöms tillhöra denna manlighet, till exempel de män som framhäver den stereotypa manligheten 

eller ”grabbigheten” i sina liv (Nordberg 2005: 27-28).  

 

Nordberg menar dock att de båda extremidealen, macho- och mjukismannen, levt sida vid sida som 

två motpoler som samtidigt internaliserats i den svenska manligheten sedan 60-talet (Nordberg 2005: 

18-19). Hon menar vidare att för att förstå komplexiteten i hur manlighet skapas och framställs så 

behövs det fler analysmodeller och teorier från en mängd olika vetenskapliga discipliner, detta för att 

få den mångfald på teorierna om män som männen representerar i sina vardagsliv (Nordberg 2005: 

28).   

 

Jag kan, liksom Nordberg, identifiera två olika manlighetsideal i min studie, ett gammalt 

manlighetsideal och ett nytt manlighetsideal. Det verkar som att det gamla idealet ses som mer statiskt 

än vad det nya idealet gör, då variationerna i hur mina informanter ser på den nya mannen är betydligt 

större än deras tankar om hur den gamla mannen är. Även detta går att koppla till Nordbergs studie där 

det nya manlighetsidealet ses som mer neutralt än det gamla. Jag menar att detta kan bero på att det 

nya idealet ses som mer individuellt än det gamla genom att det kännetecknas av att mannen tillåts 

vara sig själv. Det kan också vara så att det nya idealet ses som mer komplext och neutralt i relation 

till det gamla idealet som uppfattas som stereotypt och som i min studie på många sätt uppfattas som 

ett förlegat ideal. Jag anser att ett nytt ideal rimligtvis bör tillföra nya aspekter på manlighet och om 

det gamla idealet då uppfattas som stereotypt och statiskt är det enligt min mening ganska naturligt att 

det nya idealet då ses som komplext, neutralt och friare. Jag håller också med Nordberg när hon 
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menar att idealen samtidigt kan internaliseras i samme man, då jag tolkar det som att detta är 

någonting som mina informanter gör. 

 

Jag kopplar Nordbergs modell till resonemanget om huruvida män har känslor och vilka av dessa de 

får visa och för vem. Jag vill mena att det nya manlighetsidealet har likheter med det gamla med den 

skillnaden att den nya mannen får tycka och tänka runt känslor. Jag menar att även om det nya idealet 

ses som friare än det gamla så innebär detta att mannen använder sig av förnuftet för att reflektera runt 

manlighet. Mannens position som reflekterande utelämnar enligt min mening känslolivet. Detta skiljer 

sig från vad mina informanter uppger när de säger att de kan visa känslor, i alla fall för kvinnorna i 

deras närhet, men vissa av dem även för sina manliga vänner. Jag tycker mig också se en önskan om 

att det är eftersträvansvärt att kunna prata om och visa sina känslor inför sina manliga vänner. David 

och Peter bedömer att de kan göra detta och verkar tillfreds med hur de kan uttrycka känslor. Detta 

tillskillnad från Joel och Niklas som båda uttrycker en längtan om att kunna prata och visa mer 

känslor. Mina informanter har alltså inte enbart ett reflekterande förhållningssätt till känslor utan de 

visar även att de känner, en aspekt jag inte tycker mig se i Nordbergs nya manlighetsideal. 

 

MANLIGA IDENTIFIKATIONSRELATIONER 
Nordbergs identifikationsrelationer kan uppfattas som något statiska, jag ser dem dock som exempel 

på hur kategorier och stereotyper kan införlivas i människors liv. Jag börjar med en kortfattad 

beskrivning av hur kategorier och stereotyper kan användas och vad de kan innebära för att sedan 

beskriva vad Nordberg menar med begreppet identifikationsrelationer.  

 

Kategorier  
Sean Nixon skriver om framställningen av manligheter i reklamens värld i det fristående kapitlet 

Exhibiting masculinity i boken Representation – cultural representations and signifying practices. Där 

menar han att det inte finns någon essentiell manlighet utan att manligheter är en konstruerad kategori 

(Nixon 1997: 300-301). Han ser kategorier som ”the product of the cultural meanings attached to 

certain attributes, capacities, dispositions and forms of conduct at given historical moments.” (Nixon 

1997: 301). Detta menar han inte behöver innebära att kategorierna inte är verkliga utan att 

karaktäristiska manliga egenskaper skapas i en specifik kontext och att dessa sedan införlivas i 

verkliga män. Nixon menar att kategoriseringen är viktig för att vi människor ska kunna lokalisera oss 

i relation till andra i världen. Identiteten hos en enskild individ skapas enligt Nixon utifrån de 

kulturspecifika karaktäristiska som vi tillskriver just den kategorin en viss människa säger sig tillhöra. 

Alltså är inte manlighet en förutbestämd manlig kategori utan snarare en kulturell konstruktion (Nixon 

1997: 300-301).     
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Jan Hartman har samma definition på kategorier men har två tillägg utöver Nixons definition. För det 

första menar han att det finns ett egenskapsbegrepp som beskriver vilka egenskaper som en viss 

specifik kategori har. För det andra menar han att kategorierna också har relationer mellan sig, dessa 

kan till exempel finnas som externa eller interna relationer. Externa relationer innebär att relationen 

inte består i att de bestämda begreppen i sig är relaterade utan att det empiriskt sett finns en relation 

mellan dem. En intern relation mellan kategorier innebär tvärtemot den externa att begreppen i sig har 

en relation mellan varandra (Hartman 2001: 47-50).  

 

Stereotyper 
Stereotyper menar Stuart Hall är till för att dela på människor, för att skilja det normala från den 

onormala. Symboliskt sett skapar stereotyper gränser mellan människor genom inkludering och 

exkludering, de skapar alltså gränser mellan vi och dem. Hall menar att stereotyperna gör att vi 

människor klassificerar ”de andra” (Hall 1997: 158) genom vår egen kontexts normer och värderingar, 

något som kan kallas etnocentrism, vilket gör att normalt skiljs från onormalt (Hall 1997: 258-259). 

Definitionen på stereotyper är enligt Hall; 

 

”Stereotypes get hold of the few ‘simple, vivid, memorable, easily grasped and widely recognized’ 

characteristics about a person, reduce everything about the person to those traits, exaggerate and 

simplify them, and fix them without change or development to eternity.” (Hall 1997: 258) 

 

Identifikationsrelationer  
Jag vill börja detta stycke med att säga att nedanstående identifikationsrelationer bör ses som 

konstruerade kategorier eller som stereotyper av grupper av människor och inte som fasta sanningar. 

Nordberg presenterar det hon identifierat i sina analyser av män inom kvinnoyrken och det är inte alls 

säkert att samma identifikationsrelationer eller begreppet i sig självt skulle kunna identifieras i en 

annan studie eller med andra informanter. Jag tycker mig dock se spår av vissa av dessa i mina egna 

intervjuer och har därför valt att ha med den i denna uppsats. 

 

Nordberg har i sin studie identifierat fyra identifikationsrelationer som verkar vara betydelsefulla för 

skapandet och kanske upprätthållandet av manlighet. Identifikationsrelationer består av både positiva 

identifikationer och negativa motidentifikationer. Den första som Nordberg identifierar i sitt material 

är vi män, vilket är kollektivet män och där motidentifikationen sker gentemot kollektivet kvinnor. 

Inom denna identifikationsrelation tillskrivs mannen helt skilda egenskaper från kvinnan och ses ofta 

som rationell, handlingskraftig och som aktiv (Nordberg 2005: 22-23).  

 

Den andra relationen är jag mot dom, i vilken en man har andra män som motidentifikationer. Här 

finns ett likhetsskapande till vissa män och manlighetsideal, men också ett särskiljande där olikheter 
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skapas gentemot andra män och manlighetsideal. Män delas upp hierarkiskt sett mellan varandra och 

den normala mannen kännetecknas i Nordberg studie av att egenskaperna som tillskrivs denna 

manlighet görs könsneutrala och uppfattas av Nordbergs informanter som att ”vara som man är” 

(Nordberg 2005: 24) (Nordberg 2005: 22-24).   

 

Den tredje relationen är positiva identifikationer med kvinnor och femininitet. Här får mannen bejaka 

det kvinnliga och det fokuseras på likheter mellan män och kvinnor. Nordberg menar här att 

”Femininitet, det feminint kodade och att bli mer lik de individer som kallas kvinnor framställs genom 

denna diskurs som att bli en helare, mer lyhörd, mångfacetterad och bättre människa”. (Nordberg 

2005: 25). Feminint kodade egenskaper som till exempel relationsskicklighet framställs inom denna 

identifikationsrelation som mycket positiva egenskaper hos en man och Nordberg menar att dessa 

också tenderar att ses som ”räddningen” (Nordberg 2005: 24) från den traditionella manligheten 

(Nordberg 2005: 22-25).  

 

Den sista relationen är negativa identifikationer med femininitet, där manlig femininitet kopplas 

samman med homosexualitet och ställs som motpol till manlighet (Nordberg 2005: 23). Nordberg 

menar här att när och om, en man bejakar sina feminina sidor så måste han bejaka den på ”rätt sätt” 

(Nordberg 2005: 26). Detta innebär att han ska bejaka den positiva femininiteten som beskrivs ovan 

samtidigt som han inte får vara för feminin. Homofobi fungerar här som en slags gränsvakt där det är 

eftersträvansvärt att ta tillvara på sina feminina sidor men där det samtidigt är ihopkopplat med 

”fjollstereotypen” (Nordberg 2005: 26) om en man framhäver dem på fel sätt. En av Nordbergs 

informanter menar att det går att bejaka femininiteten utan att klassas som ”fjollig” (Nordberg 2005: 

26) eller bög, om mannen samtidigt som han gör detta undviker att förkroppsliga det feminint kodade 

(Nordberg 2005: 25-26).      

 

I min empiri tycker jag mig se spår av tre av identifikationsrelationerna, vi män, jag mot dom och 

positiva identifikationer med kvinnor och femininitet. Det finns en särskillnad mellan män och kvinnor 

där tre av mina informanter menar att kvinnor tillåts visa och kanske även känner mer känslor än män, 

i detta resonemang ser jag identifikationsrelationen vi män. Identifikationsrelationen jag mot dom syns 

kanske tydligast i Joels jämförelser mellan sitt gamla jobb och universitetet, men jag anser att den 

även ligger dold bakom resonemangen om en gammal och ny manlighet. Där den nya manligheten är 

något mina informanter vill bli ihopkopplade med och får representera jag och den gamla manligheten 

som mina informanter tar avstånd ifrån får representera dom. Positiva identifikationer med kvinnor och 

femininitet menar jag finns i det att mina informanter ser den moderna mannen som en man som tar 

tillvara på och visar mer kvinnliga sidor. Jag uppfattar det inte som att identifikationsrelationen 

negativa identifikationer med femininitet finns hos mina informanter. Möjligtvis finns en konfundering 

runt huruvida kvinnor har mer känslor än män, men detta verkar inte ses som något negativt. Något jag 
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tycker är intressant är att det i Nordbergs studie inte verkar finnas det androgyna perspektiv på 

manlighet som mina informanter i ett första stadie uttrycker. Jag skulle dock vilja påstå att detta går att 

koppla ihop med identifikationskategorin positiva identifikationer med kvinnor och femininitet.  

 

VAD ÄR KÄNSLOR? 
Utifrån antropologisk litteratur är jag av den uppfattningen att känslor är kulturella och kontextuella 

konstruktioner, det vill säga en viss kulturs normer och värderingar avgör hur känslor uttrycks och 

accepteras av omgivningen. Det finns en mängd olika sätt att förhålla sig till känslor  och hur känslor 

ska tolkas verkar vara en omfattande debatt inom olika samhällsvetenskaper, inklusive antropologi. 

Jag kommer därför att börja detta stycke med en kortfattad presentation av olika åsikter och 

motsättningar som finns runt känslor som fenomen inom antropologi. Därför kommer jag, för att 

konkret visa på olika sätt att framställa och tolka känslor, kortfattat att presentera några exempel på 

hur olika samhällen kan se på känslor. Jag börjar med att presentera Catherine Lutz syn på 

västerländska känslor, för att sedan presentera ett exempel från Norra Vietnam,. Jag avslutar med att 

presentera känslor utifrån ett nepalesiskt folk som kallas Lohorung Rai. 

 

Olika förhållningssätt till känslor som fenomen 
Catherine Lutz och Geoffrey White identifierar i sin artikel the anthropology of emotions fem olika 

dikotomier som påverkar forskningen om känslor inom antropologi, mellan materialism och idealism, 

positivism och interpretivism, romantik och rationalism, som universella eller relativa och med 

individuellt eller socialt perspektiv (Lutz och White 1986: 406-409).   

 

Jag kopplar själv ihop de materialistiska, positivistiska, rationalistiska, romantiska och de universella 

perspektiven då jag anser att dessa har många likheter. Mycket kortfattat kan man säga att ett 

materialistiskt perspektiv innebär att känslor ses som materiella ting för människor att förhålla sig till 

och där kulturens påverkan på känslor på många sätt ses som sekundär. Med ett universellt perspektiv 

tenderar känslor att ses som biologiska fenomen eller som autentiska mänskliga egenskaper som är 

universella för alla människor oavsett kontext. Det rationella perspektivet innebär att känslor ses som 

negativa och irrationella jämfört med det positiva och rationella förnuftet. Detta till skillnad från det 

romantiska perspektivet som istället ser känslor som en ren och oförstörd del av en individ som 

samhällets korruption och artificiella påverkan inte kunnat förstöra. Ofta ses känslor som individuella 

erfarenheter inom dessa perspektiv (Lutz och White 1986: 406-409).  

 

De idealistiska, interpretivistiska, sociala och relativa synsätten på känslor menar istället att känslor är 

kontextbundna och kulturellt konstruerade fenomen. Det idealistiska perspektivet innebär att känslor 

ses som mentala idéer och att en eventuell kroppslig dimension av känslor är kulturellt konstruerad. 

Relativister ser känslor som socialt godkända beteenden som är konstruerade av samhället, men i hur 
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stor utsträckning känslor tillskrivs relativa egenskaper varierar stort inom inriktningen. Känslor 

uppfattas ur ett interpretivistiskt synsätt som socialt konstruerade fenomen som spelar en central roll i 

meningsskapandet inom en kultur. Att det finns motsättningar runt huruvida känslor bör ses som 

individuella eller sociala fenomen kan man se inom västerländsk socialantropologi, där lösningen är 

att skapa en skillnad mellan känslor och stämningar, där känslor ses som privata och individuella och 

stämningar som sociala eller kulturella symboler och beteenden (Lutz och White 1986: 406-409).  

 

Jag vill börja med att säga att ovanstående teori kan ses som mycket statisk, därför vill jag klargöra att 

jag ser den som en generaliserande bild för att få en överblick över vilka perspektiv som finns på 

känslor inom antropologin. Dock vill jag påstå att det förmodligen finns en näst intill oändlig variation 

inom de olika och att det statiska i överblicken kanske därför inte är så statiskt. Som texten ovan visar 

finns det många olika perspektiv på vad känslor är och hur de uppstår. Jag skulle vilja påstå att vi i 

västvärlden menar att känslor är essentiellt mänskliga passioner (jfr Lutz 1988) men att antropologin i 

stor utsträckning ifrågasätter och testar om dessa tankar stämmer överens med verkligheten. Exempel 

från andra kontexter, i andra delar av världen, visar på att känslor är något som är beroende av synen 

på människan i kosmos i den kontexten. Nedan presenterar jag tre olika exempel på hur känslor kan 

tolkas, utifrån tre olika kontexter, jag återkommer därför till diskussionen om känslor som fenomen i 

slutet av detta stycke. 

 

Känslor i en västerländsk kontext enligt Lutz 
I detta stycke kommer jag att beskriver jag hur Catherine Lutz menar att känslor som fenomen 

uppfattas i en västerländsk kontext. 

 

Lutz menar att diskussionen om känslor har pågått i över 2000 år i den västerländska historien. En 

gemensam grundtanke i diskussionerna är och har varit att känslor ses som något som existerar inom 

individen och inte uppfattas som ett socialt fenomen (Lutz 1988: 53-56). Synen på känslor som 

individuella resulterar också i att känslor tenderar att ses som personliga och subjektiva. Lutz menar 

att det bland annat är detta som gör att individer i en västerländsk kontext uppfattas som unika varelser 

med en egen personlighet (Lutz 1988: 70-72). Vidare menar hon att oavsett om känslor ses som 

positiva eller som negativa så ses de som något essentiellt mänskligt. Samtidigt menar Lutz dock att 

trots att västvärlden tillskriver känslor prekulturella egenskaper så är ändå detta synsätt på känslor en 

kulturell konstruktion (Lutz 1988: 66-70). 

 

Lutz menar i sin analys att det finns en dikotomi mellan känslor och förnuft i västvärlden och att det 

finns två olika sätt att se på känslor, ett positivt synsätt där känslor ses som något som gör människor 

unika individer och ett negativt där känslornas irrationella kaos ställs emot det logiska och rationella 
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förnuftet. Ambivalensen i ovanstående gör enligt Lutz att känslor samtidigt uppfattas som både onda 

och goda för den enskilda individen (Lutz 1988: 53-59).  

 

Lutz menar att känslor när de ses som negativa tenderar att uppfattas som irrationella i relation till det 

positiva förnuftet och det rationella tänkandet. Detta eftersom rationellt tänkande ofta ses som 

någonting objektivt medan känslor ses som någonting subjektivt. Rationellt tänkande kan därmed leda 

fram till sanningar och logiska slutsatser på hur en individ ska agera eller lösa ett problem, något som 

ofta kopplas ihop med intelligens, vilket Lutz menar värderas mycket högt i en västerländsk kontext. 

Känslor uppfattas därför också ofta som ett okontrollerbart fenomen som bara ”händer” (Lutz 1988: 

63). Det är endast med logiskt tänkande som en individ kan vakna upp ur känsloruset och ”ta sitt 

förnuft till fånga” (Lutz 1988: 63). Känslor uppfattas med detta synsätt som försvagande egenskaper 

för individen och irrationaliteten i känslorna gör att de också ses som kaotiska till skillnad från 

förnuftet som då får representera ordning (Lutz 1988: 59-64). Psykologen James Averill menar i likhet 

med Lutz att känslor ofta ses som passioner och att de därmed tenderar att ses som något 

okontrollerbart, vilket också gör att enskilda individer står fria från ansvar under ett känslomässigt 

tillstånd (Cornelius 1996: 157; Lutz 1988: 63). Att känslor uppfattas som okontrollerbara innebär 

också att de kan ses som farliga och skrämmande då de enligt detta tänkande inte går att förutsäga hur 

en emotionell person kommer att reagera eller vad han eller hon kommer att göra. Detta återigen till 

skillnad från en rationell person som med sitt logiska tänkande blir förutsägbar (Lutz 1988: 64-72).  

 

När känslor istället uppfattas som positiva ses de som naturligt mänskliga egenskaper och Lutz menar 

att en person som då inte uttrycker några känslor alls kan uppfattas som alienerad eller ”död” (Lutz 

1988: 57). Enligt romantikens synsätt framställs känslor som någonting mystiskt, rent, ärligt och 

ursprungligt i relation till den förstörda och korrumperade civilisationen. Känslor kan också ses som 

en personligt stärkande egenskap istället för att ses som något farligt eller som ett tecken på svaghet, 

genom att en individ då har tillgång till sitt ”sanna jag” (Lutz 1988: 68) och till ”livets makter” (Lutz 

1988: 65). Känslor kan också ses som en kreativ faktor som förstärker en persons identitet, vilket kan 

vara positivt för den enskilda individen (Lutz 1988: 55-72).  

 

Lutz menar att även om det både finns ett positivt synsätt och ett negativt på känslor i den 

västerländska kontexten så är det negativa synsättet på känslor det dominerande (Lutz 1988: 57). Då 

ovanstående beskrivningar av känslor som fenomen kan uppfattas som något bestämda och statiska 

vill jag påpeka att Lutz också skriver att hon anser att komplexiteten i fenomenet känslor inte går att 

förklara med den dualistiska förklaringsmodell som finns inom den västerländska kontexten (Lutz 

1988: 53-59). 
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Jag vill mena att känslor i en västerländsk kontext ses som underordnade det rationella förnuftet och 

inte att de nedvärderas helt. Snarare skulle jag säga att det finns olika sfärer i kontexten där känslor 

lämpar sig mer eller mindre. Utifrån det mina informanter säger vill jag mena att känslor ses som 

något privata och som något en individ delar med sina närmaste. Kanske är det så att känslor kan ses 

som något negativt att ta med sig i produktionssfären men positivt att erkänna i reproduktionssfären. 

Jag uppfattar det, liksom Lutz, att det ses som positivt och som en god personlig egenskap för en 

individ att ha tillgång till sitt känsloliv. Jag skulle dock vilja påstå att det främst är en slags rationell 

känslosyn som uppfattas som positivt. För att visa vad jag menar vill jag presentera EI (emotionell 

intelligens) som exempel. EI är ett relativt nytt begrepp som bara har funnits sedan 1990-talet och är 

därför under förändring men i dagsläget kan det förklaras som ”förmågan att identifiera emotioner hos 

sig själv och andra, och att agera på framgångsrikt sätt i förhållande till dem” (Sjöberg och Engelberg 

2003: 15). Med detta menar jag att känslor och emotionella egenskaper på ett sätt verkar blir 

accepterade först när de omvandlas till att bli en slags intelligens från att ha varit oförnuft.  

 

Tinh Cam 
Helle Rydstrøms fältarbete i byn Thinh Tri i norra Vietnam handlar om hur pojkar och flickor 

uppfostras till att bli moraliska medborgare i samhället (Rydstrøm 2003). Invånarna i Thinh Tri lever i 

ett patrilinjärt samhälle, vilket för dem innebär att sönerna ses som de som för släkten vidare. När 

kvinnorna föder barn tillhör dessa hennes mans patrilinje, medan en mans barn tillhör hans egen släkts 

patrilinje, detta då blodet i patrilinjen enbart kan föras vidare genom sperma. Detta gör att pojkars 

kroppar, och framförallt penisen, blir symboler för generationer tillbaka i patrilinjen. Eftersom 

pojkarnas kroppar i sig förkroppsligar den patrilinjära släktens moral, genom att penisen är symbolen 

för patrilinjen, blir det desto viktigare för flickorna att lära sig Tinh Cam (Rydstrøm 2003: 83-93). 

Detta för att kompensera att de i det patrilinjära samhället föds som moraliskt tomma blad, Tinh Cam 

skulle kunna sägas vara inlärd och förkroppsligad moral (Rydstrøm 2003: 54-55).  

 

Då flickor saknar penisen som symbol representerar de inte patrilinjen genom sina kroppar och de 

representerar inte heller generationer tillbaka i släkten då de saknar det patrilinjära blodet. Därför 

behöver flickor uppfostras till att lära sig Tinh Cam i högre utsträckning än pojkar, som i sin kropp 

redan anses ha en förkroppsligad moral. Ansvaret för uppfostran av flickorna ligger på kvinnorna i ett 

hushåll (Rydstrøm 2003: 54-57) och dessa uppfostrar de unga flickorna till att lära sig Tinh Cam redan 

från tidig ålder. Rydstrøm har exempel på hur detta kan ske genom rollspel mellan hushållets kvinnor 

och flickorna redan när de är fjorton månader gamla (Rydstrøm 2003: 65-73).   

 

Rydstrøm menar att Tinh Cam skulle kunna översättas till känslor eller åsikter men att detta kan leda 

till föreställningen om att Tinh Cam handlar om psykologi vilket hon, med utgångspunkt i hur 

lokalbefolkningen förstår känslor, menar inte är fallet. Istället bör Tinh Cam ses som social kompetens 
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som alla flickor (och i viss mån pojkar) förväntas behärska. Tinh Cam handlar alltså inte om 

individens innersta känslor utan snarare om hur väl en individ hanterar och uppför sig i sociala 

situationer och i relation till andra. Om individen har bra Tinh Cam har denne också hög moral. 

Rydstrøm menar att det i Thinh Tri inte är relevant huruvida en individ verkligen känner det som 

uttrycks, istället förutsätter medlemmarna i samhället att om en individ uttrycker sig enligt Tinh Cam 

så finns de känslor som är lämpliga för situationen med i detta (Rydstrøm 2003: 52-54). 

 

Då Rydstrøm visar att känslor i Thinh Tri ses som sociala fenomen och att liten vikt läggs vid 

föreställningar om individens autentiska känslor blir känslolivet således en aktivt social 

uppfostringsprocess, där lämpliga beteenden lärs in. Jag tolkar detta som att känslor dels ses som 

väldigt viktiga för att en individ ska kunna fungera i det sociala livet och dels som att det inte finns 

något intresse för den enskilda individens autentiska känslor. Detta betyder inte att jag tror att 

invånarna i Thinh Tri inte har några känslor utan enbart att de konstruerar uttryckandet, förståelsen 

och kanske tänkandet runt känslor på ett annat sätt än i en västerländsk kontext (se Lutz ovan). För att 

förtydliga vill jag göra en koppling till min studie där detta resonemang kan jämföra med vad mina 

informanter säger om kvinnors känsloliv. De menar att kvinnor tillåts uttrycka och kanske också känna 

mer än vad män får göra. Alla mina informanter tror dock att detta beror på att sociala konstruktioner 

av känslor tillåter känslouttryck olika för män och kvinnor och inte på att kvinnor har mer essentiella 

känslor än vad män har. Männen i min studie har alltså en föreställning om hur manliga och kvinnliga 

normer kring känslor är olika, men känslorna i sig tolkar de som samma hos både män och kvinnor. 

Detta och Rydstrøms resonemang går att koppla ihop med det perspektiv Lutz och White presenterar 

som rådande inom västerländsk socialantropologi där känslor ses som privata och individuella medan 

stämningar är sociala uttryck av känslor. Jag menar att fokus enligt detta synsätt ligger på stämningar i 

Thinh Tri medan det i min studie snarare ligger på känslor. 

 

Att pojkar inte behöver uppfostras i Tinh Cam i lika stor utsträckning som flickor går enligt min 

mening att tolka på två olika sätt. Dels att pojkar har mer känslor från början och att flickor då måste 

lära sig känna i högre utsträckning för att kompensera för detta och dels att flickor måste lära sig Tinh 

Cam i högre utsträckning då det ställs högra krav på att de ska vara socialt kompetenta eller ha en väl 

utvecklad Tinh Cam. Tinh Cam blir därmed en moralisk kompetens.  

 

Lohorung Rai 
Charlotte E Hardmans fältarbete hos Lohorung Rai, en östnepalesiskt folkgrupp, handlar om hur de 

uppfattar sig själva, sina känslor och sin tillvaro. Lohorung Rai lever i, vad vi i västvärlden skulle 

kalla, ett holistiskt eller delaktigt samhälle (jfr Tambiah 1990). Detta innebär att allting i naturen är 

sammanlänkat med varandra. Vilket gör att den enskilda individen, andra individer i samhället och 
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förfäderna (sammang) utgör en helhet i kosmos. Allt i samhället genomsyras av relationerna mellan 

ovanstående, så också känslorna (Hardman 2000).  

 

Hardman menar att relationerna ovan är beroende av niwa. För att förstå hur Lohorung Rai ser på 

individen vill jag kortfattat och något förenklat förklara niwa, vilken finns i två former. Hardman 

menar att den ena delen av niwa kan jämställas med västerländska begreppet förnuft och den andra 

delen kan jämställas med känslor. Det finns också en personlig och en social aspekt på niwa. Den 

sociala innebär att en individ lär sig de normer, värderingar och lämpliga beteenden som krävs i det 

sociala livet. Liksom hos invånarna i Thinh Tri (se stycket Tinh Cam) ställs högre krav på att flickorna 

ska utveckla denna förmåga än vad pojkarna bör göra. Den personliga är istället de personliga 

karaktäristiska en individ har. Den personliga och den sociala niwa kopplas samman och överlappar 

varandra i det att individen ska kunna kontrollera sin personliga niwa för att uppfattas som en individ 

med god social niwa (Hardman 2000: 191-204).  

 

För att konkretisera hur Lohorung Rai ser på känslor har jag valt att låna ett av Hardmans exempel, 

ilska. Lohorung Rai menar att det finns fyra olika sorters ilska. Den första kallas sinti’kheme och 

utagerandet av denna sorts ilska innebär snabba utbrott och humörsvängningar. Ilska av detta slag 

tillskrivs framförallt små barn som ännu inte utvecklat niwa och till sammang, men kan enligt 

Hardman i vissa fall också ses hos kvinnor. Den övriga tre sorterna ilska är till skillnad från 

sinti’kheme beroende av niwa. Den första är en slags rättfärdig ilska som kallas sirda yakcha’bokme. 

Denna ilska uttrycks när en individ anser sig ha blivit utsatt för orätter och kan innefatta både utbrott 

och förolämpningar. Den andra kallas siri khangme och är liknande ovanstående i utbrott och 

förolämpningar men har inte den positiva rättfärdighetstanken som finns i sirda yakcha’bokme. Den 

sista sortens ilska kallas som khepok och innebär förutom aggressionsutbrottet också fysiska reaktioner 

från den som blir arg (Hardman 2000: 229-232).  

 

Hardman menar att ilska hos Lohorung Rai ses som något naturligt och individer uppmuntras till att 

uttrycka sina aggressioner offentligt. Det ses allmänt som att en person som får utbrott och uttrycker 

sin ilska är arg under en kortare tid än någon som går och bär på ilskan, vilket gör att uttryckande av 

ilska uppfattas som positivt. Utbrotten, slagsmålen och skällsorden är inte okontrollerade (ens vid siri 

khangme) eller ses som passioner som i en västerländsk kontext, utan snarare resonerar Lohorung Rai 

så att om ilskan är offentlig finns också utrymme för andra individer i samhället att avbryta eller visa 

sitt missnöje om de inblandade bryter mot normerna för vad en individ får säga till eller göra emot en 

annan person. Hardman menar att ilskan kontrolleras av ett omfattande normsystem som talar om vem 

ilskan kan uttryckas emot och på vilket sätt den ska uttryckas. Att en individ följer detta ses som ett 

tecken på god niwa. Kortfattat kan ilska som känsla och utagerande ses som en medveten handling 

som inbegriper förnuft, känslor och kroppsliga reaktioner (Hardman 2000: 229-242).   

 20



 

Min tolkning av Lohorung Rais syn på känslor är att de inte går att separera från någon av livets 

arenor, de ses som en del av helheten och hör ihop med allt annat i Lohorung Rais liv. Känslor ses som 

förnuftiga handlingar, känslomässiga utbrott och fysiska reaktioner på samma gång. Detta anser jag 

går att hänvisa till den holistiska syn som råder inom detta samhälle. Detta till skillnad från en 

västerländsk kontext där det kanske framförallt råder ett kausalt förhållningssätt till kosmos, vilket 

innebär att det finns en tro om att det enbart är genom att objektivt studera delarna av verkligheten 

som en bild av helheten framträder. Detta synsätt präglas av positivism och att individen står i fokus 

(Tambiah 1990: 105-110). 

 

Som avslutning på känsloavsnittet vill jag säga att jag kan förstå de motsättningar som finns inom 

antropologin, eller inom samhällsvetenskaperna i stort, rörande känslor som fenomen. Det verkar vara 

ett oerhört komplext begrepp som innehåller en mängd olika förklaringar till vad känslor är. Jag har ett 

mycket litet material på fyra informanter och även där sprider sig förklaringarna till vad känslor är för 

något. Jag är personligen av den åsikten att uttryckandet, förståelsen och tänkandet runt känslor är 

något konstruerat och måste ses i sin rätta kontext för att kunna förklaras och förstås. Detta påstående 

bygger jag både från min empiri och min teori runt känslor. Mina tre exempel på hur känslor kan 

tolkas och uttryckas tyder på att människor i olika kulturer ser väldigt olika på känslor som fenomen. 

Detta bedömer jag som ett starkt argument för att känslor, eller i alla fall människors tolkningar av 

känslorna, är någonting socialt konstruerat. De talar också emot att känslor skulle vara universella 

såvida inte känslor tolkas som essentiellt mänskliga och de skillnader som finns mellan kulturer 

benämns som stämningar. 

 

METOD   

Induktiv metod 
Jag har i min studie arbetat efter ett induktivt arbetssätt och därför vill jag kortfatta beskriva vad detta 

innebär. När en induktiv metod används inom forskning så börjar den med datainsamlingen, till 

skillnad från den deduktiva metoden som alltid utgår från en hypotes. Datainsamlingen styrs utifrån en 

eller flera frågeställningar som rör intresseområdet för forskningen. Kortfattat och något förenklat sker 

den induktiva metoden i tre faser. Den första fasen är att bestämma sig för ett intresseområde och 

formulera en eller flera frågeställningar som ska besvaras, det görs också upp en plan för hur frågan 

ska besvaras genom att till exempel identifiera en potentiell informantgrupp och välja hur materialet 

ska samlas in. I den andra fasen görs själva datainsamlingen, där det ofta används ostrukturerade eller 

semistrukturerade intervjutekniker. Målet är att öppna upp så mycket som möjligt för informanterna 

att svara utifrån sig själva och att de inte ska vara styrda av vare sig intervjufrågor eller teori. Därför 

ska strävan vara att hålla intervjun så neutral från teori och utan förutfattade meningar som är möjligt. 

I ett sista steg analyseras materialet från datainsamlingen. Målet är att få svar på frågan eller frågorna 
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som formulerades i första fasen utifrån sina informanters åsikter och tankar om fenomenet i fråga. I 

detta steg kan också en teori skapas utifrån den analys som gjorts (Hartman 2001: 24-26).  

 

Deltagande observation 
Deltagande observation kan ses som grunden för antropologisk forskning och detta innebär att 

forskaren lever tillsammans med informanterna i den kontext som studeras, samtidigt som han eller 

hon ska kunna ställa sig utanför kontexten för att kunna genomföra en studie (se Agar 1996: 53-55, 

Bernard 1988: 148-149, Emerson Fretz Shaw 1995: 1-4). Bernard menar att det finns en skillnad 

mellan fältarbete och deltagande observation där han ser fältarbete som all antropologisk forskning där 

det finns en direkt kontakt med informanter. Han menar vidare att deltagande observation kräver att 

forskaren ska vara på plats under en period för att studera skiftningar i vardagslivet hos den grupp som 

studeras (Bernard 1988: 148-149). Jag valde att inte göra någon deltagande observation för min studie 

då mitt mål med den är att studera hur män resonerar och tänker runt manlighet och känslor och inte 

att se hur de agerar ut känslor eller framställer manlighet. Istället valde jag att göra fältarbete. 

 

Intervjumetoder  
Russell Bernard beskriver i sin bok Research methods in cultural anthropology fyra olika 

intervjumetoder; informell intervju, strukturerad intervju, ostrukturerad intervju och semistrukturerad 

intervju (Bernard 1988: 204-205). Jag går inte djupare in på de första tre metoderna då jag bedömde 

att dessa inte lämpade sig för min studie. Den första metoden valde jag bort för att jag inte har gjort 

någon deltagande observation. Den andra metoden valde jag bort för att jag bedömde att den inte 

lämnar tillräckligt mycket utrymme åt informanterna att själva styra intervjun. Den tredje metoden 

valde jag bort för att jag inte hade obegränsat med tid för att göra intervjuerna då arbetet med 

uppsatsen är tidsmässigt begränsat. Jag bedömde också att det hade blivit svårt att hitta informanter 

om jag skulle ha använt denna metod då den inte enbart kräver mycket av min tid utan också av 

informanterna. Eftersom mina informanter också studerar vid universitetet kändes det som orimliga 

krav att ställa på dem då de också hade mycket skolarbete då intervjuerna behövde göras.  

 

Istället valde jag att använda mig av, vad Bernard kallar semistrukturerad intervju, där intervjuaren 

använder sig av en intervjuguide för att få svar på de frågor som är relevanta för att kunna få svar på 

frågeställningar till studien som görs. En semistrukturerad intervjumetod lämnar dock fortfarande stort 

utrymme för informanten att svara på frågorna med egna ord samt att denne får utrymme att reflektera 

runt det som frågas. Denna intervjumetod lämpar sig bäst om intervjuaren endast har ett specifikt 

tillfälle att göra intervjun på (Bernard 1988: 204-205). Eftersom jag hade ett tillfälle att göra mina 

intervjuer på var det en semistrukturerad intervjumetod som jag använde mig av i mina intervjuer.   
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Hur jag gått tillväga i min studie 
Jag valde att intervjua fyra män som studerar vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. De 

är alla mellan 20-30 år, heterosexuella och har studerat i mer än ett år vid universitetet i Linköping. 

Jag valde att göra alla mina informanter anonyma och kommer kalla dem Joel, Niklas, David och Peter 

(jfr Agar 1996: 231). Jag fick kontakt med mina informanter på olika sätt och kontakten var 

framförallt över mail fram tills intervjutillfället. Jag gjorde en enskild intervju med var och en av mina 

informanter. Intervjuerna gjordes på olika platser, två av intervjuerna gjordes hemma hos 

informanterna och två av intervjuerna gjordes på café. Jag bedömer att det inte är någon skillnad i hur 

öppet eller fritt informanterna pratade beroende på vilken plats intervjun inträffade.  

 

I intervjuerna har jag utgått ifrån två grundfrågor och bett informanterna göra en egen definition av 

manlighet och av känslor. Efter detta bad jag dem, med hjälp av ett antal frågor, att diskutera vad de 

tycker och tänker runt mäns känslor i relation till andra män, kvinnor i sin nära omgivning och till sig 

själva. Mina intervjufrågor rörde de teman som empiridelen består av. Jag började varje intervju med 

att ge en ram åt intervjun där jag beskrev hur mina frågor var upplagda, att jag först skulle fråga om 

manlighet sen om känslor och slutligen om manlighet kopplat till känslor. Jag var också noggrann med 

att påpeka att de var i sin fulla rätt att inte svara på någon fråga om de inte ville det och att de om de 

efter intervjun kom på något de ville säga mer eller om det var något de ville ta bort var varmt 

välkomna att kontakta mig (jfr Bernard 1988: 205-206), vilket ingen av dem gjorde. Jag förklarade 

också att jag efter intervjuerna skulle maila transkriberingarna till alla för att på så sätt ge mina 

informanter en chans att ändra eller lägga till information samt rätta mig om jag hade misstolkat något 

de sagt, detta för att säkra mitt material.  

 

Under intervjuerna spelade jag in det som sades på minidisc samtidigt som jag antecknade, därefter 

transkriberade jag dem. I intervjun med Joel spelades dock inte intervjun in på bandet, men då jag 

antecknat flitigt gick jag direkt hem och satte mig och skrev ned allt jag kom ihåg som sades från 

intervjusituationen (jfr Emerson, Fretz och Shaw 1995: 40). Detta mailade jag sedan till Joel och bad 

honom att maila om det var något i min tolkning som han inte höll med om eller som jag missat. Så 

var inte fallet och då jag bedömde det som att jag hade tillräckligt med material valde jag att inte göra 

en ny intervju. När intervjuerna efter transkriberingen fanns i pappersform läste jag igenom dem ett 

flertal gånger. Efter detta gick jag igenom dem igen och vid detta tillfälle strök jag under allt som 

kunde vara av intresse, och skrev kommentarer vid sidan av intervjutexten för att komma ihåg varför 

jag tyckte att detta var viktigt (jfr Emerson, Fretz och Shaw 1995: 150-151). I fältarbetet är det 

nödvändigt att skriva ner sina funderingar runt materialet i anteckningar, ofta görs detta separerat från 

utskrifterna av intervjun. Jag valde dock att skriva ner funderingarna direkt i utskrifterna av 

intervjuerna, då mitt material var hanterbart litet (jfr Emerson, Fretz och Shaw 1995: 155-157). Utifrån 

dessa funderingar och reflektioner av materialet valde jag ut fem teman som jag sedan gick tillbaka till 
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materialet och letade mer specifikt efter. Detta mynnade ut i de fem teman som empiridelen består av, 

det vill säga; Manlighet, Känslor, Manlighet och känslor, Män, kvinnor och känslor och En 

idealsituation (jfr Emerson, Fretz och Shaw 1995: 157-160). Efter detta skrev jag ner en första 

empiritext, som var riktad till mig själv för att få en överblick över mitt bearbetade material. I ett sista 

steg finputsade jag empiritexten för att även andra ska kunna läsa den och förstå innehållet (jfr 

Emerson, Fretz och Shaw 1995: 162). 

 

Styrkor och svagheter 
En styrka med min empiri är att jag gjort en informantvalidering där jag mailat de transkriberade 

intervjuerna till mina informanter för att på så sätt minska risken för missförstånd. På grund av jag 

gjorde detta redan i ett tidigt stadie i processen så bedömer jag mitt material som mycket tillförlitligt.  

 

En svaghet med min studie kan vara att jag har ett oerhört litet material i relation till hur många män i 

åldern 20-30 år som studerat i mer än ett år vid Linköpings universitet. Däremot så skulle jag vilja 

säga att mina informanter tillhör en relativt stor kategori människor vid Linköpings universitet. Enligt 

statistiska centralbyrån (SCB) fanns det under studieåret 2005/2006 5701 stycken manliga studenter 

mellan 20-30 år vid Linköpingsuniversitets grundutbildning inom ämnena övrig utbildning, 

humaniora och teologi, juridik och samhällsvetenskap och inom området för konst (SCB:s 

indelningsområden) (www.scb.se 2007-05-22). Jag har här sammanställt de områden som SCB 

använder sig av och som jag bedömer kan falla in under filosofiska fakulteten vid Linköpings 

universitet. Att alla dessa män skulle uttrycka sig på samma sätt om manlighet och känslor ser jag som 

otroligt då det redan i mitt material på fyra personer finns stora variationer i åsikter. Om målet är att 

skapa en generell teori runt vad dessa män tycker och tänker om känslor behövs det alltså enligt min 

mening ett betydligt större material än det jag har, men detta är inte heller mitt syfte med uppsatsen.  

 

En svaghet, eller kanske snarare en svårighet, är att jag inte kan relatera mina informanter till en liten 

och specifik grupp. Så här i efterhand kan jag tänka att det kanske hade varit lättare om jag hade valt 

att till exempel studera fyra män som studerar ett visst ämne eller som är engagerade i en viss 

fritidsaktivitet. Detta för att jag då hade kunnat vara mer specifik i mina slutsatser genom att säga att 

”den här specifika gruppen med män tycker och tänker såhär runt manlighet och känslor…”.    

 

MANLIGHET 
I mina intervjuer framkommer det tydligt att det finns olika sorters manlighetsideal som på olika sätt 

verkar påverka mina informanter. Dessa ideal finns framförallt på en generell nivå och i intervjuerna 

så hänvisas det oftast till media. Peter hänvisar dock också tillbaka till sina föräldrar och farföräldrar. 

Joel menar att de olika sätten att framhäva manlighet är beroende av den miljö som individen befinner 

sig i för tillfället. Det ser ut som att olika ideal löper parallellt med varandra i nuläget och mina 
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informanter verkar alla ha internaliserat framförallt två av dem i sina liv, dock i lite olika utsträckning. 

De båda är dels ett gammalt stereotypt ideal och dels ett nytt känslosammare och medvetnare ideal. 

Peter säger till exempel att han gärna pratar om känslor och han själv funderat mycket över sitt egna 

känsloliv, medan Joel uppger att han, även om han vill kunna vara spontan och kunna prata om sina 

känslor har mycket svårt för detta och därför försöker kompensera med att se manlig ut. Niklas menar 

att en idealman för honom är någon som är framgångsrik men som ändå kan prata om känslor och 

David säger att manlighet är att vara balanserad och med det menar han att mannen ska ha kontakt 

med, och kunna uttrycka, sina känslor.  

 

På frågan vad som är manlighet för mina informanter menar alla, i första skedet, att gränserna mellan 

manligt och kvinnligt håller på att suddas ut, det är först senare i intervjuerna när mer specifika frågor 

ställs som jag kan se att vissa gränser finns kvar även om mina informanter menar att de inte är lika 

stora skillnader längre (se kapitel 3). Alla menar att det numera är accepterat för en man att visa sina 

mer kvinnliga sidor och att det var mycket större skillnad mellan män och kvinnor förr i tiden. Vad 

förr i tiden innebär skiljer sig något åt från informant till informant. David hänvisar till exempel 10-15 

år tillbaka i tiden, medan Joel stundtals syftar till nästan hundra år tillbaka. Han menar vidare att 

manlighet är de krav som samhället sätter upp för hur en man ska vara och agera för att uppfattas som 

en man, framförallt jämfört med andra män. Peter menar att det är de senaste åren som det skett 

mycket förändring i manlighetsidealet i och med att det kommit många nya olika sorters 

familjekonstellationer. Niklas verkar ha ganska lika bilder av manlighet, med den skillnaden att män 

idag får visa mer känslor än vad män fick förr. Han menar att manlighet är att lyckas, ekonomiskt, 

stilmässigt, framgångsrikt och gärna vara familjeförsörjare.  

 

Det manlighetsideal som de flesta av mina informanter verkar vilja ta avstånd ifrån och som uppfattas 

som något förlegat, uttrycks i olika termer beroende på vem jag har pratat med. På en generell nivå så 

uttrycks det första av de två idealen i termer som ”det gamla idealet” (David), ”den gamla stereotypa 

manligheten” (Peter), ”ett manligt machoideal” (Joel). Det framgår dock att oberoende av vad mina 

informanter kallar det så tillskriver de detta ideal ungefär samma egenskaper. Jag väljer att beskriva 

detta ideal i termerna den gamla mannen eller det gamla idealet, då dessa är de beskrivningar som 

främst framkommer i mina intervjuer. 

 

David menar att den gamle mannen inte gärna visar känslor, att han står ganska oberörd inför de flesta 

situationer. Han gråter inte eller visar att han är ledsen utan istället blir han sur eller arg. Joel fokuserar 

mer på kroppen i sin definition av manlighet och menar att det är viktigt för den gamle mannen att 

vara stark och vältränad. Det är inte enbart på ett fysiskt plan denna manlighet ska vara stark dock utan 

han ska även visa på en personlig styrka och ta hand om sig själv och sin familj, han ska också kunna 

försörja familjen och definitivt inte vara svag. De främsta kännetecknen menar han är att mannen inte 
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ska visa några känslor och ha en hård fasad, han ska visa alla att han klarar av alla situationer. Joel 

menar att det viktigaste är att mannen inte visar någon svaghet. Niklas beskriver den gamla mannen 

som en man i runt 50 år med fin bil som han åker på söndagsutflykter med sin fru i, han visar inte 

gärna känslor och framförallt inte gråt, skratta kan han göra när han kollar på fotboll med polarna men 

överlag är den här mannen ganska allvarlig till sin läggning. Peter sammanfattar på ett sätt de övrigas 

svar när han menar att det gamla idealet kännetecknas av att mannen är den som försörjer familjen, 

han är heterosexuell och lever tillsammans med sin fru som lagar maten och tar hand om barnen. Den 

gamle mannen är stor och stark och tar hand om sin familj. Inte heller Peter tillskriver detta ideal något 

direkt känsloliv och menar att för den gamle mannen är det framförallt de svaga känslorna som till 

exempel gråt som är förbjudna. Peter menar att det är de känslor som vi på något sätt tar förgivet för 

att vara kvinnliga som ses som svaga. 

 

Det andra idealet beskrivs inte lika homogent av mina informanter som ovanstående gör, det verkar 

finnas mer komplexitet i vem denne mannen är och vilka egenskaper som tillskrivs idealet. Oavsett 

hur det beskrivs så ställs det dock hos alla mina informanter emot den gamla mannen eller det gamla 

idealet. Jag väljer därför att benämna de nya idealen som den nya mannen eller det nya idealet och 

låter mina informanter själva definiera vad de menar med detta. Gemensamt för mina informanter är 

att de alla verkar föredra den nya mannen oavsett vilka egenskaper de tillskriver detta ideal. Det 

framgår tydligt utifrån intervjuerna att den gamla mannen fortfarande påverkar dem, dock i olika stor 

utsträckning beroende på vem jag pratat med.  

 

Peter riktar in sig ganska mycket på olika former av familjekonstellationer när han beskriver den nya 

manligheten. Han menar att numera finns det olika sorters sexualiteter och sexuella orienteringar som 

är socialt accepterade i mycket större utsträckning än vad de var tidigare. Detta får enligt Peter 

konsekvenser för manlighetsidealet, som på många sätt blir friare. Han menar att det i dagens 

samhälle finns ett utrymme för att de stereotypa gamla idealen kan revideras och förändras. Den nya 

mannen har också känslor i en annan utsträckning än vad den gamla mannen har, han får prata och 

visa känslor även om gråt fortfarande är något känsligt att visa.  

 

Med den nya mannen menar David en man som kan prata om känslor och visa att han blir berörd av 

något, till exempel en bra film. Samtidigt säger han också att det kanske inte är hundra procentigt 

accepterat än men att det är betydligt mer accepterat idag än vad det var förut. Istället för att vara helt 

oberörd som den gamla mannen var så menar han att den nya mannen kanske överdriver något vad 

gäller att visa känslor, att det är lite av en övergångsperiod där mannen går från att ha inga känslor alls 

till att ha alla känslor på samma gång. Den nya mannen får också, till skillnad från den gamla mannen 

visa att han är ledsen, David definierar inte ledsen vidare. Han menar att på ett personligt plan att 

känslor för honom är en del av att vara människa och även män får visa dem. Vidare säger han att 
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kontrasten mellan de båda manlighetsidealen kan vara jobbig ibland på grund av att de båda finns där 

samtidigt och är varandra väldigt motsägelsefulla. Han menar då att det gamla idealet hela tiden finns 

någonstans i bakhuvudet, även om han som den nya mannen kan, och bör, försöka ignorera det. 

 

Niklas har inte riktigt så stora kontraster i sina svar som David och Peter utan menar att även den nya 

mannen ska vara framgångsrik, lyckas ekonomiskt och stilmedvetet och vara den trygghet som övriga 

familjen kan luta sig tillbaka på. Skillnaden gentemot den gamla mannen är att känslor är tillåtna att 

känna och visa i något större utsträckning, gråt är dock fortfarande mer eller mindre förbjudet.  

 

Joel menar att den nya mannen är en medveten man som ska tycka att det är bra med jämställdhet och 

att kvinnor kommer ut i arbetslivet. Han ska också vara medveten om sitt yttre. Utseendemässigt så 

menar Joel att det fortfarande är machoidealet, det vill säga att vara vältränad, som dominerar. Han 

lägger till att det är ett slags intelligentare machoideal dock. Den nya mannen ska också kunna ha och 

våga framföra egna åsikter. Joel verkar något kluven i vad han tycker om det nya idealet. Han säger att 

det är svårt för män att erkänna jämställdhet, även om alla vet att det ska vara jämställt vill mannen 

vara den som kommer först, han vill vara nummer ett. Därför menar Joel att det är svårt för män att 

erkänna jämställdhet individuellt, i sitt egna liv. 

 

Det finns många likheter mellan mina informanter men också många olikheter. Peter och David är 

ganska lika i sina svar och verkar vara något mer positiva till det nya idealet än vad Joel och Niklas är. 

Joel och Niklas är fortfarande inne på att manlighet är att lyckas, vara framgångsrik och vältränad, 

medan jag får uppfattningen av att Peter och David är lite mer av den åsikten att det är viktigt att ha 

god kontakt med sitt känsloliv och erkänna nya, och kanske mer nyanserade, manlighetsideal. Detta 

bygger jag dels på vad de faktiskt säger men också på en känslorna jag själv hade när jag pratade med 

dem.   

 

KÄNSLOR 
Efter att jag frågat runt manlighet i mina intervjuer bad jag mina informanter svara på frågan vad 

känslor var för dem och det visade sig att svaren skilde sig mycket åt. Alla verkade ha sin egen 

definition av känslor.  

 

David menar att känslor är att en person påverkas på något sätt, de saker som gör att en människa till 

exempel vill gråta är det han kallar för känslor. Det är inte gråtandet i sig som är en känsla utan det 

som framhäver gråtandet. Det samma gäller för andra känslouttryck som skratt eller ilska. Att skratta 

och gråta ser David ungefär som symtom på känslor. David menar vidare att känslorna sitter i psyket 

eller i hjärnan. Vidare säger han att hur känslig en person är beror på vilken personlighet han eller hon 
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har, vissa människor är väldigt känsliga och andra inte är det eller i alla fall försöker framstå som att 

de inte är det.  

 

Niklas menar att känslor är tårar och att de sitter i magen.  

 

Joel definierar känslor som någonting en person känner inför något. Vidare säger han att personen 

också måste visa att han eller hon känner, detta för att på så sätt erkänna inför sig själv att de finns. 

Han tror precis som David att känslorna sitter i huvudet, i hjärnan. När han går djupare in och 

beskriver känslor menar han att känslor är alla känslouttryck som en individ har, de svåra och svaga 

känslorna tillskriver han kvinnan och de ytliga och lätta känslorna tillskriver han mannen (se vidare i 

kapitel 3). Han menar att extrema känslor som till exempel finns i machoidealet på mansdominerade 

arbetsplatser inte alls existerar inom till exempel universitetsvärlden, där är det väldigt lite känslor och 

lite extremer. Joel verkar definiera känslor utifrån två olika skalor, en som så att säga mäter 

utagerandet av känslor och en som mäter svårighetsgraden av känslor. Joel tror också att det finns en 

kulturskillnad i hur mycket känslor som får utageras och säger att han tror att varken män eller kvinnor 

i norra Europa visar lika mycket känslor utåt som de gör i sydligare delar av Europa.  

 

Peter menar att känslor är ett sätt att uttrycka de innersta upplevelser som en individ varit med om och 

som har påverkat denne väldigt starkt. Det kan vara glädje, sorg, aggressioner eller liknande, men kan 

också vara händelser, minnen eller förnimmelser som påverkat individen så starkt att de är lätta att ta 

fram. Han menar att känslorna sitter i själen, eller i minnena och förnimmelserna men säger samtidigt 

att det beror på vilket vetenskapsperspektiv han väljer att se det utifrån. I en psykologisk inriktning är 

känslor nervbanor som påverkar andra nervbanor i hjärnan, ur ett socialt perspektiv är det stimuli – 

respons. Peter säger också att känslor är något som hela tiden skapas i sociala situationer.  

 

Alla mina informanter har olika svar på vad känslor är för något och var de sitter vilket gör att jag 

tolkar det som att definitionen på vad känslor är och var de sitter är något väldigt individuellt. Likheter 

finns i att alla menar att känslor är något som påverkar en människa, Joel menar också att känslor kan 

vara hur en människa agerar. Det verkar också som att platsen för känslorna hänvisas till huvudet, 

minnena, själen eller hjärnan hos de flesta av mina informanter. Niklas menar dock att känslorna sitter 

i magen. Vad känslor är och var känslorna sitter någonstans skiljer sig alltså åt beroende på vem av 

mina informanter jag frågat. 

 

MANLIGHET OCH KÄNSLOR 
Det verkar som att alla mina informanter ser sig själva som den nya mannen, oavsett vilka egenskaper 

de tillskriver denna manlighet. Detta speglas också till viss del i hur de lever sina liv tillsammans med 

sina vänner.  

 28



 

Joel menar att ytliga och lätta känslor är manliga känslor och menar med detta att aggression eller 

upprördhet är lättare att visa än till exempel sorg. Han säger också att det kan vara så att de här ytliga 

känslorna är ett sätt för män att upprätthålla en machofasad, men att det skulle kunna vara äkta 

känslor. Känslor som inte är manliga menar han är svåra känslor som sorg, glädje och kärlek, han 

vidareutvecklar resonemanget med att säga att det inte är manligt att visa sådana känslor som inte är så 

vanligt att folk visar, som att gråta offentligt eller att vara jätteglad. En man får dock visa glädje 

offentlig, i de undantagsfall där han har presterat bra eller lyckats med något. Innan han började 

studera jobbade Joel på en arbetsplats där det enbart jobbade andra män och i många av sina 

resonemang gör han därför en jämförelse mellan arbetet och universitetet. Han menar att det på 

arbetsplatsen var en ganska hård, aggressiv och macho stämning, något som han menar är extrema 

känslor. På universitetet menar han att det istället ska visas så lite extrema känslor som möjligt. Utom 

i de fall när det anordnas bastukvällar eller grabbkvällar, vilket han tror är ett sätt att behålla en slags 

gammal sed eller tradition. Joel säger dock att machoidealet på universitetet skapas som en plojgrej, 

som ett spel. Han lägger dock till att vissa män som spelar spelet inte verkar veta att machogrejen är 

ett spel. Slutsatsen Joel drar utifrån de två olika miljöerna han befunnit sig i är att vilka känslor en man 

kan visa i stor utsträckning beror på i vilken miljö han befinner sig i. När han tar resonemanget till en 

mer individuell nivå säger han att mannen inte ska prata om hur han känner inför något eller någon 

och försöka hålla upp en fasad om att han klarar sig även om det är stressigt eller jobbigt. Han får inte 

visa sin sårbara sida för andra. Det finns dock vissa undantag från detta, en flickvän eller sambo kan 

en man visa känslor för och eventuellt så kan han också visa känslor för en riktigt nära vän.  

 

När Niklas pratar om manliga känslor menar han ungefär att män får skratta men inte gråta. Att män 

idag får visa känslor, men enbart inför djupare vänner. För hans egen del så handlar känslokallheten i 

kompisgänget om att inga av hans polare pratar om djupa saker inför honom och därför känner han att 

han inte kan öppna sig inför dem. Samtidigt säger Niklas att han är en känslosam person och att han 

ofta känner att han behöver gråta, men återigen så kan han inte visa sina kompisar, då de inte visar sin 

gråt för honom. Han tror inte att det är så att killar inte har några känslor, utan att de helt enkelt inte 

visar dem öppet. När Niklas beskriver situationen så säger han att inom hans kompisgäng så kan de 

prata om det mesta, men att det tar stopp precis innan någon kommer ner på djupet av något, precis 

innan man till exempel börjar gråta. Niklas menar att de han kan prata om känslor med är en flickvän 

eller syster och möjligen någon riktigt bra manlig vän. Gråta kan han i princip enbart göra inför 

flickvän eller syster. 

 

David menar att känslor är något naturligt i hans vardag och att han kan prata om allt med sina vänner. 

Han anser att en man får vara ledsen och nere, men samtidigt säger han också att det gamla 

manlighetsidealet, som enligt honom innebär att en man inte får gråta, fortfarande finns kvar. Detta 
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menar han kan göra att det ibland kan kännas jobbigt att prata om känslor med manliga vänner. Vidare 

säger han att om en man ska gråta så ska det ha hänt något väldigt allvarigt eller så är det mycket saker 

som byggts upp under en lång period. David säger att när han pratar om känslor med sina vänner så är 

det inte ”de små och obetydliga känslorna” som de pratar om. Sådana känslor funderar han själv över. 

Han menar att när det pratas om känslor i ett manligt kompisgäng så handlar det om allvarliga saker, 

om något problem som en person inte kan lösa själv eller om han inte riktigt vet vad han ska göra i en 

situation eller liknande, det är viktiga saker som det pratas om. Vidare säger David att han känner att 

han kan prata om allt med sina vänner men att det hela tiden finns en gradskala. Om han blir sårad 

över något kan han säga det till personen som sårat honom, men han sätter sig inte och gråter över det 

inför personen. Fast detta tror han inte att kvinnor skulle göra heller. På frågan om vem han skulle 

kunna gråta inför svarar han att han kan gråta inför sin flickvän och att han skulle kunna gråta inför 

sina närmaste vänner, men han lägger till att det har han aldrig gjort. 

 

Även Peter menar att det går jättebra att prata om känslor med sina vänner, fast det är något som har 

förändrats de senaste åren, under gymnasieperioden var det helt enkelt inte tillåtet. Han menar att han 

nu kan prata om allt som tillhör det vardagliga känslolivet med sina vänner, i alla fall med vissa av 

dem. Däremot så säger han att det, i killgäng, kan vara problematiskt att visa att han är ledsen och 

kanske också att visa lite mer kärleksfulla känslouttryck. Han menar att detta går emot den sociala 

situationen och stämningen som ofta finns i killgäng. Jag bad honom utveckla ”stämningen” och med 

denna syftar han på att man ska agera tuff och inte prata om känslor utan istället prata om vad en 

person kan och inte kan göra, vad en person vill göra och så vidare. När han pratar om stämningen i 

killgäng refererar han mycket tillbaka till när han gick i gymnasiet. Numera upplever han att det inte är 

riktigt så förbjudet att prata med manliga vänner om känslor, men han säger att det fortfarande kan bli 

lite stelt. Han ser dock en fördel med att ändå prata med män eftersom han menar att han då får ett 

manligt perspektiv på saken. Med ett manligt perspektiv menar Peter att diskussionen är ganska kort, 

rakt på sak och odiskutabel. Peter säger att det går att prata med män i hans egen ålder men att det kan 

kännas obekvämt, lite trögt och något begränsat. Det är en ovan situation och han antyder att det 

kanske är någon sorts social struktur som går in och inte riktigt tillåter det. Han säger att det är mycket 

lättare att prata med kvinnliga vänner, i sådana situationer kan han sitta och prata om känslor i fler 

timmar.   

 

Mina informanter har lite olika synsätt på manlighet och känslor. David och Peter verkar vara de som 

kan prata och visa mest känslor inför sina vänner. Joel är den av mina informanter som verkar kunna 

visa minst känslor, både utåt men också för sig själv. Dock verkar han har funderat mycket över de här 

frågorna och därmed erkänner han också sina känslor. Niklas säger att han är väldigt känslosam som 

person och har på så sätt influenser från den nya mannen som beskrivs i första temat, men samtidigt 

verkar det som att stämningen i både hans och i Joels kompisgäng lutar lite mer åt det gamla idealet. 

 30



Även om både Peter och David säger att de kan visa känslor och prata med sina vänner så verkar det 

som att de föredrar att prata med flickvän eller i Peters fall med kvinnliga vänner. Att alla mina 

informanter pratar allmänt om känslor men också vad de personligen tycker och tänker runt känslor 

tycker jag tyder på att de internaliserat den nya mannen i sina liv. 

 

Om jag tittar på hur mina informanter svarat på frågorna om manlighet så vill jag mena att Peter och 

David har större skillnader i sina definitioner mellan den gamla mannen och den nya mannen än vad 

Joel och Niklas har. De verkar också kunna visa och prata mer om känslor än Joel och Niklas som 

kanske lutar mer åt det gamla manlighetsidealet i något större utsträckning.  

 

KVINNOR, MÄN OCH KÄNSLOR 
I mina intervjuer så framgår det dels att det finns en skillnad mellan den gamla mannen och den nya 

mannen, men det finns också en skillnad i hur mina informanter ser på kvinnors känsloliv och hur de 

förhåller sig till det i relation till manligt känsloliv.  

 

Peter menar att i det gamla manlighetsidealet där mannen inte skulle ha några känslor, där var det 

istället kvinnan som var den omhändertagande personen med ett känsloliv. Han menar också att detta 

resonemang till viss del finns kvar idag även om det håller på att förändras. På frågan om kvinnor och 

män pratar lika mycket om känslor svarar han nej och hänvisar tillbaka till när han gick på gymnasiet, 

där han menar att tjejerna pratade mycket mer om känslor än vad killar gjorde. Han utvecklar dock 

resonemanget och säger att detta jämnats ut något sedan dess. När jag frågar vidare inom området 

manliga och kvinnliga känslor så visar det sig att även om han pratar med både kvinnor och män om 

känslor så är det fortfarande de kvinnliga vännerna som är i majoritet. Det är också dessa som han 

helst pratar med om han har problem, detta för att han menar att det är mycket lättare att prata med 

kvinnor än vad det är att prata med män. Peter menar att detta är socialt betingat beteende i den 

bemärkelsen att han inte tror att kvinnor har mer känslor än män, utan bara att det finns ett socialt 

utrymme och sociala normer som säger att kvinnor får prata om känslor och visa sig känslosamma. 

Han säger vidare att han har svårt att tro att män inte skulle ha samma slags känslor inom sig. När 

Peter gör en jämförelse mellan hur kvinnor och män pratar så säger han att kvinnor kan prata i flera 

timmar om något medan män är mer rakt på sak. Detta menar han också är socialt betingat och kan 

bero på att det finns en plats och förväntningar att kvinnor ska vara empatiska och prata om känslor. 

 

David gör ofta en jämförelse mellan sig själv och sin flickvän när vi pratar om manliga och kvinnliga 

känslor och han menar att hans flickvän är en ganska känslosam person. Som exempel säger han att 

om hon har haft en dålig dag så kan hon sätta sig och gråta i tio minuter och sen är allt bra medan han 

själv lagrar jobbiga dagar tills det blir för mycket. David tror att det finns en stor skillnad mellan 

kvinnors och mäns känsloliv. En skillnad som han menar är inpräntad i oss från början och som i 
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ganska stor utsträckning är en accepterad skillnad, det vill säga många tar den förgiven. Detta härleder 

han tillbaka till resonemanget om den gamla och den nya mannen, som han menar har stora skillnader 

i hur känslolivet uttrycks och tillåts mellan dem. Vidare säger han att det i relation till kvinnor finns en 

jättestor skillnad i känsloliv gentemot den gamla mannen. Han menar att klyftan mellan kvinnors och 

mäns känsloliv har minskat men att det fortfarande finns en skillnad i känsloliv även gentemot den nya 

mannen. David menar att när han utgår ifrån sina egna kvinnliga och manliga vänner så verkar det som 

att kvinnor pratar mer, djupare och oftare om känslor än vad män gör. Han tycker dock att det verkar 

skumt att kvinnor skulle ha mer känslor men säger samtidigt att han i vissa fall börjar undra om det 

inte är så ändå. Han menar att kvinnorna i hans umgängeskrets pratar om varenda liten känsla som 

finns, medan männen pratar om de viktiga känslorna. Att kvinnor pratar oftare om lätta känslor tror 

David gör att de även har lättare att prata om känslor som är lite svårare, de har så att säga tränat inför 

det.  

 

Niklas menar också att det finns skillnader i hur män och kvinnor pratar om känslor och han säger 

precis som Peter att det är mycket lättare att prata med tjejer för att de har lättare att prata om känslor 

och lättare för att visa utåt vad de känner. Fast han säger också att det förmodligen inte är så att 

kvinnor har mer känslor än vad män har, då han själv bedömer att han behöver gråta minst lika mycket 

som kvinnor. Han tror dock att kvinnor pratar mer om känslor än vad män gör. För att exemplifiera 

beskriver han att i ett killgäng där någon är ledsen eller nere tar kompisarna med honom ut och gör 

något skoj för att på något sätt skoja bort det jobbiga. Han menar att i ett tjejgäng så sätter de sig ner 

och pratar ut om det, att kvinnor stöttar på ett annat sätt. Niklas stämmer in i Peters och Davids svar på 

att det verkar konstigt att kvinnor skulle ha mer känslor än vad män har, men han säger också att 

eftersom killar visar mindre känslor så finns det kanske anledning att tro att det faktiskt är så att de har 

mindre känslor. Niklas menar att de skillnader som finns beror på att kvinnor har mindre press på sig 

att lyckas. Som exempel hänvisar han till film, där han menar att även om en film handlar om en 

framgångsrik karriärkvinna så finns det alltid en man som hon kan luta sig tillbaka mot. Han lägger till 

att den omvända situationen där mannen lutar sig mot kvinnan inte existerar i filmens värld. Han tror 

att detta gör att en man känner mindre stolthet gentemot en kvinna, vilket i sin tur gör att han kan 

öppna sig mer för henne än vad han kan inför sina manliga vänner där alla i viss mån måste hålla upp 

en fasad.  

 

Joel är lite kluven i sitt svar vad gäller kvinnors och mäns känsloliv, han menar att kvinnor har lättare 

för att visa känslor två och två medan män har lättare att visa känslor i grupp. Han menar då att de 

känslorna som kvinnor visar för varandra är djupa och äkta medan de känslor män visar är mer ytliga 

och oäkta. Han tror att kvinnor pratar och diskuterar mer om känslor och att män pratar mer ytligt och 

har mer fasad gentemot varandra. Han säger också att kvinnor har färre vänner som de kan visa 

känslor för och att män har fler men att de inte visar lika djupa eller äkta känslor. Överlag så tror Joel 
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att män har väldigt få personer i sina liv som de kan visa äkta känslor för. Han menar att kvinnor har 

tillgång till hela känsloregistret medan killar visar mycket av några få känslor, han lägger till att det är 

så i lite mer machoinspirerade sammanhang i alla fall. Detta tror han beror på olika uppväxt och 

uppfostran, att kvinnor ser upp till sin mamma och män ser upp till sin pappa. Han menar att detta är 

ett ideal som vi skapat under lång tid och att det började när vi gick från jordbrukarsamhälle till 

industrisamhälle då det kvinnliga hemmafruidealet och det manliga försörjaridealet skapades. 

Skillnaderna i hur kvinnor och män uttrycker sina känsloliv gör att det, för Joel, är lättare att visa sina 

egna känslor inför en kvinna. Detta för att Joel menar att känslor överlag känns som en kvinnlig 

egenskap. Sammanfattningsvis kan man säga att Joel menar att män visar lätta och starka känslor 

medan kvinnor visar svåra eller svaga känslor. Han lägger dock till att han tror att män och kvinnor 

har samma känslor inom sig och att ovanstående resonemang handlar om vad man väljer visa utåt.  

 

Det framkommer i mina intervjuer att mina informanter ser en skillnad mellan kvinnliga och manliga 

känslor även om de flesta menar att det gränserna mellan kvinnlighet och manlighet är på väg att 

försvinna. De ser det som mer jämlikt nu än vad det har varit tidigare men att det fortfarande finns en 

skillnad kvar i hur män och kvinnor uttrycker, visar och tillåts visa känslor. Joel menar att det finns en 

stor skillnad i hur män och kvinnor visar och förhåller sig till känslor men att det är samma inom en 

person på ett personligt plan och skiljer sig därmed från de övriga som funderar över om det inte är så 

att kvinnor kanske har mer känslor än män. Jag uppfattar det dock som att funderingarna kring detta 

finns eftersom de upplever känslomässiga skillnader mellan män och kvinnor i sitt vardagsliv. Det 

verkar som att alla tror att skillnaderna är socialt betingade och samtidigt som Peter, David och Niklas 

funderar över om det kanske finns skillnader ändå, så kan de inte koppla ihop detta till sig själva och 

sina egna känsloupplevelser även om de hellre pratar känslor med kvinnor än män. 

 

EN IDEALSITUATION  

För att avsluta empiridelen av denna uppsats vill jag beskriva hur mina informanters idealsituation ser 

ut för dem på ett personligt plan. Mina informanter uttrycker en slags längtan till att kunna prata 

känslor, vissa mer än andra.  

 

Joel menar att han gärna skulle vilja visa mer känslor och kunna vara mer spontan med känslor men att 

det är svårt, eftersom han känner att han bara kan visa känslor för dem som visar känslor för honom. 

Och då hans kompisar inte visar känslor så kan han inte heller göra detta. Sen menar Joel att det också 

handlar om personlighet och att han föredrar att visa känslor för personer som står honom närmast, 

vilket framförallt är flickvännen. Han menar att det i stor utsträckning är en förtroendefråga.  

 

Niklas är inne på samma spår när han säger att han verkligen vill kunna visa mer känslor och att det är 

något han verkligen har saknat inom killgänget. Han skulle vilja att det var lite mindre ”en dunk i 

 33



ryggen” och lite mer lyssna, prata och försöka förstå varandra i ett killgäng, istället för att göra allting 

så enkelt. Han menar dock att någon måste bryta isen och visa djupare känslor för att han ska kunna 

göra det, detta tror han leder till att andra också kommer visa mer känslor. 

 

David säger att han är nöjd med den situationen som är nu, han säger att han kan visa känslor och 

prata om känslor i hans umgängeskrets på ett sätt som är tillfredsställande för honom. Han verkar 

tycka att han själv står ganska nära det balanserade ideal som han ser som en ideal ny manlighet. Med 

balans menar han en balans mellan kvinnlighet och manlighet. David ser det också som ganska 

individuellt hur mycket känslor som en person vill och kan uttrycka och det verkar som att han har 

hittat sin balans inte bara i umgängeskretsen utan också personligt.  

 

Peter ser den ideala manligheten som en man som kan tillskriva sig det motsatta genuset, en man som 

kan ta vara på och visa sina kvinnliga sidor och han verkar tro att det kommer att bli så mer och mer i 

framtiden. Han menar att bland annat på grund av de många olika sexualiteterna som finns just nu så 

tänjs gränserna för manligt och kvinnligt och att det idag finns ett utrymme för att experimentera med 

sitt genus. Som exempel menar han att pappor numera kan ta pappaledigt utan att bli utsatta för 

negativa sociala sanktioner, han efterlyser dock lite mer öppenhet med det och skulle gärna se ett gäng 

med pappor gå på promenader med sina barn och så vidare. Han beskriver också hur han själv lärt sig 

att ta tillvara på sina känslor, men säger också att detta kan ha med att göra att han umgåtts mycket 

med kvinnor i sitt liv. Peter antyder att han skulle önska att det inte var så stelt och trögt när han pratar 

med sina manliga vänner men säger samtidigt att han personligen inte har ett behov av att det blir mer 

öppet, då han redan har människor runt omkring sig som han kan prata med, även om majoriteten av 

dem är kvinnor.   

 

David och Peter är de av mina informanter som är mest tillfreds med sättet de själva kan uttrycka och 

känna på. De har också hittat en balans i hur de hanterar sina egna känslor och verkar helt enkelt nöjda 

med situationen. Niklas och Joel är lite mindre nöjda och uttrycker båda två att de gärna skulle vilja 

kunna visa mer känslor och att de skulle vilja att det var möjligt att prata mer om känslor i sina 

vänskapskretsar. Här vill jag återigen gå tillbaka till resonemanget om att det verkar som att Peter och 

David har internaliserat den nya manligheten mer i sina liv än vad Niklas och Joel har gjort. Det 

verkar dock som att Niklas och Joel funderar mycket på känslor och detta gör att jag anser att de också 

har internaliserat den nya manligheten i sina liv. 

 

SAMMANFATTNING  

Holter och Aarseth menar att patriarkatet under modern tid har funnits i tre olika faser, paternatet, 

maskulinatet och androgynatet, där två faser i övergångarna mellan de samma existerar parallellt med 

varandra. Paternatet kännetecknas av att mannen tenderar att ses som fadern som auktoritärt styr över 
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fru och barn. Maskulinatet kännetecknas av att samhället är indelat i två olika sfärer, produktion och 

reproduktion, där produktionen är den manliga sfären och därmed också den sfär som räknas. 

Androgynatet kännetecknas av jämlikhet och individtänkande. Holter och Aarseth menar att den just 

nu dominerande fasen i Sverige är androgynatet. Då faserna existerar parallellt i övergångarna emellan 

dem skulle jag vilja hävda att maskulinatet fortfarande påverkar den svenska kontexten i stor 

utsträckning. 

 

Jag presenterar tre olika sätt att se på manlighet. Ett populärvetenskapligt där män, enligt 

tvåkultursmodellen, ofta uppfattas som känslokalla och som motsatser till de emotionella kvinnorna. 

Det andra är enligt Connell, som delar in manligheten i fyra olika kategorier; hegemonisk, delaktig, 

underordnad och marginaliserad manlighet. Connell har dock fått kritik för att dessa fyra ses som 

statiska och framförallt för att det förutsätts redan finnas fastställda egenskaper till de olika 

manligheterna, framförallt till den hegemoniska. Det tredje sättet att se på manlighet är enligt 

Nordberg som förhåller sig till och använder sig av Connells begrepp i sin studie där hon menar att 

hon kan identifiera två hegemoniska manlighetsideal i den analys hon gjort över manlighetsideal inom 

kvinnoyrken; den stereotypa manligheten eller ”grabbigheten” och den reflexiva mjukismanligheten.  

 

Jag anser att ovanstående teorier innebär att en kategorisering och kanske även en stereotypisering av 

människor. Kategorier är något vi människor behöver för att kunna skapa oss en medvetenhet om 

omvärlden. Stereotyper är däremot när man reducerar en människa till att uteslutande vara de 

egenskaper som tillskrivs en viss kategori. Vilka kategorier människor i en viss kontext har beror i stor 

utsträckning på vilka normer och värderingar som finns i kontexten. Nordberg menar utifrån sin studie 

att det finns olika identifikationsrelationer som män använder sig av för att skapa manlighet; vi män, 

jag mot dem, positiva identifikationer med kvinnor och femininitet och negativa identifikationer med 

femininitet. Jag väljer att se dessa fyra som konstruerade kategorier som beskriver hur manlighet kan 

skapas i relation till andra män och kvinnor.  

 

Det finns många olika sätt att se på känslor och motsättningarna mellan olika perspektiv på detta är 

inom antropologin (och samhällsvetenskaperna) stora. Enligt Lutz ses känslor dels som något 

irrationellt, farligt och okontrollerbart och dels som något positivt, naturligt och 

personlighetsförstärkande i en västerländsk kontext. De ses också ofta som personliga och 

individuella. I Thinh Tri uppfattas känslor istället ett socialt fenomen och föreställningar om 

individens autentiska känslor uppfattas inte som relevant. Hos Thinh Tri uppfostras flickor och i viss 

utsträckning pojkar till att ha och uppföra sig enligt Tinh Cam, som är det socialt accepterade sättet att 

föra sig på. Hos Lohorung Rai är känslor både individuella och sociala fenomen, ett holistiskt synsätt 

på kosmos gör att känslorna är en del av allt dagligt liv och individer uppmuntras att visa känslor som 

till exempel ilska offentligt. Om uttryckandet av känslor i en västerländsk kontext innebär frånvaro av 
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förnuft och om de i byn Thinh Tri innebär övervägande förnuft så innehåller känslor hos Lohorung Rai 

både aspekter av den västerländska synen på känslor, aspekter av invånarna i Thinh Tris syn på 

känslor och fysiska reaktioner.  

 

Mina informanter menar att det finns två olika manlighetsideal att förhålla sig till, ett gammalt 

stereotypt manlighetsideal och ett nytt medvetet manlighetsideal. De har i olika stor utsträckning 

internaliserat dessa två idealen i sina liv. De menar också alla i ett första stadie att gränserna mellan 

manlighet och kvinnlighet är på väg att suddas ut. Känslor har de alla olika definitioner på och det 

verkar som att det är svårt att samtala om känslor på en generell nivå, istället kopplar de ihop känslor 

med manlighet och kvinnlighet. Där menar de att kvinnor tillåts visa mer känslor än män och tre av 

mina informanter filosoferar också runt om det är så att kvinnor har mer känslor än män. De kommer 

dock fram till att det förmodligen är sociala normer som tillåter kvinnor att visa och kanske känna mer 

känslor.  

 

Vad gäller manlighet och känslor så menar alla att män idag får visa mer känslor än vad det gamla 

idealet fick, även om det fortfarande finns vissa känslor som är mindre tillåtna. Att gråta verkar 

fortfarande vara något olämpligt för män i mina informanters resonemang. Det finns dock variationer 

emellan dem hur mycket känslor en man får visa. Även om den nya mannen får visa mer känslor än 

den gamla så anser de flesta av mina informanter att kvinnor fortfarande får visa känslor i större 

utsträckning än män och det är också kvinnor i sin närhet som mina informanter främst vänder sig till 

om de har problem eller vill prata. Även här finns dock en variation mellan mina informanter där Peter 

och David uppger att de kan prata om och visa känslor inför sina manliga vänner medan Joel och 

Niklas uppger att de inte kan göra detta då ingen av deras vänner pratar om eller visar känslor inför 

dem.  

 

I en idealsituation vill både Joel och Niklas kunna visa mer och prata om känslor inför sina manliga 

vänner, Joel menar också att han skulle vilja vara mer spontan med känslor överlag. David och Peter är 

nöjda med sin situation och bedömer det som att de kan prata om känslor med sina manliga vänner och 

även att de kan visa vad de känner inför vänner och sig själva, Peter skulle dock önska att det var 

mindre stelt att samtala om känslor med sina manliga vänner.  

 

ANALYS 
Mina informanter menar alla att gränserna mellan manligt och kvinnligt håller på att suddas ut. De 

menar att det idag är tillåtet för en man att erkänna sina kvinnliga sidor och att ta tillvara på sina 

känslor. Det varierar dock mellan dem i hur stor utsträckning de menar att detta bör göras. Niklas har 

till exempel inte så stora variationer i hur den gamla och den nya mannen ska vara, han menar att 

manlighet är att lyckas. Det verkar dock som att den nya mannen lyckas delvis genom att ta tillvara på 
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sitt känsloliv. Samtidigt säger Niklas att han längtar efter att kunna prata om känslor med sina manliga 

vänner. Även Joel menar att det kan vara svårt för en man att erkänna den nya manligheten, med 

jämställdhet mellan könen och att ta tillvara på sitt känsloliv då mannen vill vara den som är nummer 

ett. Själv säger han att han gärna skulle kunna visa mer känslor. David menar att det finns betydligt 

mindre skillnader mellan könen nu eftersom den nya manligheten ska ta tillvara på sina kvinnliga 

sidor, han anser själv att han kan prata om känslor med sina manliga vänner och att han har hittat 

balansen mellan det gamla och det nya idealet även om han säger att det ibland kan vara svårt att 

hantera de båda idealen samtidigt. Peter är också nöjd med sättet han kan prata och leva ut sitt 

känsloliv och han menar att han har både kvinnliga och manliga vänner som han kan prata öppet med, 

även om han säger att det ibland kan vara lite stelt att prata med sina manliga vänner.  

 

Ovanstående resonemang från mina informanter tolkar jag som tecken på att androgynatet är den 

rådande patriarkatfasen just nu i Sverige. Det verkar dock som att den gamla manligheten fortfarande 

påverkar mina informanter. Detta tycker jag mig bland annat se i det att mina informanter hela tiden 

reflekterar över det gamla idealet, de säger alla att det är något förlegat men att det fortfarande finns 

kvar. En av förklaringarna till detta anser jag skulle kunna vara att det nya reflexiva manlighetsidealet 

och det gamla stereotypa manlighetsidealet härstammar från två olika patriarkatfaser. Det mina 

informanter menar är den gamla mannen och det Nordberg väljer att kalla den stereotypa macho- och 

grabbiga manligheten har, enligt mig tydliga anknytningar till tvåkultursmodellen. En modell som jag 

ser som karaktäristisk för maskulinatet snarare än för androgynatet. Det nya idealet, som mina 

informanter menar är den nya mannen och som Nordberg väljer att kalla den reflexiva 

mjukismanligheten har enligt min mening istället starka kopplingar till androgynatet och dess ideal. 

Att de båda idealen finns sida vid sida tror jag beror på att maskulinatet fortfarande är en stark 

patriarkatfas som influerar den svenska kontexten. Detta dels för att om androgynatet är 

sammankopplat med ett postindustriellt informationssamhälle så är det inte alltför länge sedan denna 

fas blev aktuell i Sverige och dels för att det verkar som att maskulinatets tvåkultursmodell fortfarande 

lever inom populärkulturen och i media.  

 

Att det finns två manlighetsideal som lever parallellt med varandra och som påverkar mina 

informanter tycker jag blir tydligt i mina intervjuer där alla mina informanter pendlar mellan den 

gamla manligheten och den nya manligheten i sina svar. I jämförelsen mellan de båda extremidealen 

tycker jag mig se Nordbergs identifikationsrelation jag mot dom, då mina informanter ställer en slags 

manlighet emot en annan. Jag tycker mig också se en kategorisering i mina informanters resonemang 

runt manlighet och kvinnlighet. Här ställs kvinnorna som de har i sin omgivning emot dem själva eller 

deras manliga vänner, men det finns även ett mer generaliserande resonemang där kollektivet kvinnor 

ställs emot kollektivet män. Jag vill härleda detta resonemang till Nordbergs identifikationsrelation vi 

män. Samtidigt verkar det som att de är medvetna om att de pratar om kategorier och stereotypa bilder 
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av både kvinnor och män vilket de försöker undvika. Det finns hela tiden en reflexivitet i mina 

informanters svar där de säger att resonemanget inte behöver gälla alla män eller alla kvinnor. Även 

detta ser jag som en indikation på att vi idag lever i ett androgynat där individtänkandet är det rådande 

idealet och där det kanske till och med kan ses som negativt att koppla ihop människor i kollektiva 

kategorier.  

 

Jag har i denna uppsats utgått ifrån att känslor är ett kontextbundet fenomen. Mina informanter har alla 

olika definitioner av känslor på en generell nivå men i deras resonemang runt manliga och kvinnliga 

känslor framträder en bild där känslor framförallt ses som en positiv egenskap. Jag tycker mig se detta 

då alla mina informanter ser det som positivt att ha kontakt med sitt känsloliv och att kunna uttrycka 

sina känslor. Denna egenskap tillskrivs också den nya manligheten. Detta gör att mina informanter 

skiljer sig något från det resonemang som Lutz för vad gäller västerländsk syn på känslor, där hon 

menar att känslor ses som både positivt och negativt. Jag bedömer det som att mina informanter inte 

har en negativ syn på känslor och de verkar inte heller se känslor som någonting irrationellt jämfört 

med förnuftet, utan snarare får jag intrycket av att de ser känslorna som en del av förnuftet. Platsen för 

var känslorna finns någonstans är det mina informanter har mest gemensamt i sina definitioner av 

känslor, där tre av dem menar att platsen för känslorna är i huvudet, hjärnan eller minnena. Niklas 

skiljer sig från de andra och menar att känslorna finns i magen.  

 

Jag vill jämföra ovanstående resonemang med en tidigare diskussion jag haft om emotionell intelligens 

(EI) och vill med detta visa på hur jag tror att den negativa bild som Lutz presenterar av känslor i 

västvärlden är under förändring. Mina informanter verkar se känslor som en del av att vara en hel 

människa, vilket stämmer överens med Lutz resonemang om en positiv aspekt av känslor. Jag 

bedömer, liksom Lutz, att rationellt tänkande och kompetens fortfarande värderas högt och att det 

fokuseras på detta i hög utsträckning och kopplar även ihop detta med tanken om en hög 

intelligenskvot. Att det numera finns en intelligens (EI) som fokuserar på känslomässig kompetens 

anser jag tyder på att känslor inte längre behöver ses som så negativa i relation till förnuftet som Lutz 

menar i sin analys. Jag vill dock påstå att det finns ett slags rationellt tänkande runt känslorna i denna 

aspekten och att det inte är de rena, oförstörda och naturliga känslorna som Lutz bland annat ser inom 

romantikens vetenskapstradition och som jag kan tycka mig se mycket av inom populärkulturens 

tvåkultursmodell. Med risk för att dra förhastade slutsatser vill jag ändå mena att det kanske är så att 

det inom västvärlden numera finns en tredje definition på känslor, där känslor ses som ytterligare en 

aspekt på eller som en del av förnuftet där människor reflekterar och resonerar runt sitt känsloliv och 

kanske inte fokuserar så mycket på att känna sina känslor. Jag vill också i relation till detta påpeka att 

variationerna i hur människor uppfattar känslor i en västerländsk kontext förmodligen är stora och att 

ovanstående resonemang befinner sig på en mycket generell nivå. Då jag har ett litet material är det 

dock svårt för mig att dra dessa slutsatser på en generell nivå men jag vill ändå mena att jag tycker mig 
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se tendenser åt att känslor ses på detta sätt i min teori, bland annat i Nordbergs analys av den reflexiva 

manligheten. 

 

Om jag tittar till vad mina informanter säger om känslor visar olikheterna i svaren om vad känslor är 

och var de sitter någonstans på att känslor är någonting individuellt hos mina informanter. När jag ser 

på känslor på detta sätt ser jag därför inte så stora likheter gentemot invånarna i Thinh Tri, där känslor 

är sociala fenomen som uttrycks enligt Tinh Cam. Om jag däremot tittar till Davids resonemang om 

gråt och skratt som symtom på känslor så kan uttryckandet av dessa symtom ses som sociala fenomen. 

Detta är något jag tycker mig se i alla mina informanters resonemang, att känslor är individuella men 

uttryckandet av känslor och vilka känslor som är tillåtna att visa och för vem ses som socialt betingat. 

Jag anser att detta går att relatera till Lutz och White när de skriver att de individuella känslorna inom 

västerländsk socialantropologi betecknas känslor medan det sociala utryckandet av dessa och 

kulturella variationer i synen på känslor betecknas stämningar. I min empiri kan jag till exempel se 

detta i Niklas resonemang när han menar att han personligen är en känslosam människa men han 

upplever att han inte kan visa dessa känslor i sin vänskapskrets. Jag menar att Niklas känslor endast 

uttrycks genom stämningar i hans vänskapskrets. 

 

Det verkar som att känslor är något som enbart delas med de närmaste personerna mina informanter 

har i sin omgivning, en eventuell flickvän, syster eller en riktigt bra vän. Jag uppfattar detta som att 

känslor ses som någonting privat och lite förbjudet att visa. Tre av mina informanter menar att kvinnor 

kan visa och kanske känna mer än män och Joel menar att de har tillgång till hela känsloregistret, 

medan han menar att män har tillgång till mycket av några få känslor. Niklas och David menar att även 

kvinnorna framförallt visar känslor inför sina vänner och inte offentligt som till exempel sker hos 

Lohorung Rai.  

 

Vad gäller tvåkultursmodellen som kanske framförallt finns inom populärkulturen i en svensk kontext 

vill jag mena att den är under förändring. Detta utifrån att mina informanter menar att gränserna för 

hur en man kan visa känslor förändras och ger mer utrymme för den enskilde mannen att uttrycka 

känslor. Det verkar inte som att mina informanter ser kvinnor och män som de komplimenterande 

varelser tvåkultursmodellen menar att de är. Det verkar istället som att de ser de båda som människor 

och även om de funderar över om kvinnor eventuellt kan ha mer känslor så konstaterar de alla i 

slutändan att känslorna är samma hos både män och kvinnor men att kvinnor tillåts visa dem i större 

utsträckning. Även här ser jag en skillnad gentemot både Lohorung Rai och invånarna i Thinh Tri där 

kvinnor ses som det kön som bör lära sig niwa och Tinh Cam i högre utsträckning än män. Att mina 

informanter reflekterar över kvinnors och mäns situation ser jag dels som ett tecken på ett mer 

androgynt samhälle där könsrollerna är under förändring.  
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Sammanfattningsvis vill jag säga att mina informanter verkar leva med två manlighetsideal i sina liv 

som påverkar i olika stor utsträckning beroende på vem av mina informanter jag pratar med. Det som 

verkar vara mest aktuellt är ett nytt reflekterande manlighetsideal där mina informanter ställer sig 

utanför strukturerna och analyserar manligheten objektivt. Samtidigt ser jag dock att de båda idealen 

verkar påverka mina informanter på en mer subjektiv nivå. De menar alla att det är sociala 

konstruktioner som gör att de båda könen får visa och känna på olika sätt. Mitt material är mycket litet 

men jag vill ändå mena att det utifrån detta material verkar som att manligheten är under förändring, 

vilket gör att mina informanter har en komplex bild av manlighet att leva upp till. Även om 

manligheten håller på att förändras så verkar det dock som att bilden av kvinnan som den empatiska 

och känslosamma fortfarande lever kvar i viss utsträckning. Jag bedömer det som att om målet inom 

androgynatet är att förändra synen på, och maktförhållandena mellan, män och kvinnor så är det min 

mening att vi måste börja studera känslorna och hur de spelar roll i görandet av manlighet och 

kvinnlighet. För även de av mina informanter som säger att de är mycket känslosamma har en bild av 

att kvinnor får känna och uttrycka mer känslor än män. Utifrån min uppsats anser jag att manlighet och 

känslor är ett område som kan och bör studeras vidare. Framtida forskning inom antropologi kan också 

med fördel göras på både en svensk kontext och på andra  samhällen, detta för att få en tydligare bild 

av hur manlighet skapas och framställs i relation till känslor inom olika kontexter.  
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