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Förord 
 
På Forum för genusvetenskap och jämställdhet har vi lång erfarenhet av att arrangera 
konferenser och seminarier om genus och jämställdhet. Vid vårt 15-årsjubileum år 
2000 ordnade vi ett tvådagarsmöte mellan kvinno- och genushistoriker och 
kvinnorörelserepresentanter. Gråt gärna, men forska hette konferensen och rapporten. 
År 2003 hade vi ett symposium om den heliga Birgitta - feminist, politiker och helgon, 
som också resulterade i en rapport. Under det genusmedvetna år 2006 vid Linköpings 
universitet arrangerade vi flera genusdagar tillsammans med genuslektorerna. Den 30 
november 2006 var det dags att fokusera manligheter och män som ytterligare en del 
av den nya genusforskningen och en synnerligen livaktig del här på universitetet. Ett 
av manlighetsforskningens syften är nämligen att motverka den könsblindhet, som 
hittills rått i relation till män och att analysera olika uttryck för varierande manligheter. 
I linje med det startade Forum också hösten 2006 en 5 p-kurs i Manlighetsforskning i 
dag. 
 
Det finns flera duktiga forskare här på universitetet med en teoretisk bakgrund i genus 
och manligheter och som har arbetat med detta under många år. En sådan är professor 
Ulf Mellström, som tidigare var verksam vid Tema Genus och nu vid Tekniska 
högskolan i Luleå.  Här bidrar han med en översikt över manligheter och 
teknikforskning i ett internationellt perspektiv. Förra våren fick vi också en av den 
internationella manlighetsforskningens mest kända företrädare hit till Tema Genus, 
professor Jeff Hearn från Swedish School of Economics i Helsingfors. Hans paper 
handlar om män och våld i ett europeiskt perspektiv utifrån de undersökningar, som 
han redovisat i ett flertal böcker som The violences of men och Gender, Sex and 
Violence in Organizations. Men vi fick också ta hjälp av en forskare utifrån, etnologen 
FD Marie Nordberg från Karlstads universitet, för att kunna problematisera bilder av 
manligheter i olika etniska sammanhang i Sverige. 
 
Konferensen ägde rum 30 november, då Karl Xll stupade vid Fredrikstens fästning 
1718 och en dag som blivit en högtidsdag för firandet av hjälte- och krigarkungen. Den 
konservativa och högernationella svenska manligheten marscherar ännu till minnet av 
den dagen, då det svenska stormaktsväldet slutgiltigt fälldes. ”Buren av en stark 
övertygelse om sitt gudomliga uppdrag, kände Karl inte någon gräns för det kungliga 
enväldet”, står det i Nationalencyklopedin om honom. Det är en våldsam manlighet, 
som vi vill problematisera och som liksom titeln på sången Mandom, mod och morske 
män av Rickard Dybeck 1858 anknyter till en nordisk hegemonisk manlighet, som 
forna tiders elever tvingades lära sig att se upp till i folkskolan på 1800- och 1900-
talen. 
 

Mandom, mod och morske män 
Finns i gamla Sverige än, 
Kraft i arm och kraft i barm, 
Ungdomsvarm i bardalarm. 
Ögon blå, 
Blommor små, 
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Tindra i det fria där. 
Nord, du kraft i liv och lem, 
Nord du milda hjärtans hem! 
 
Toner än från forna dar 
Ljuda där i skog och dal, 
Vilda som en storm i hav, 
Milda som en suck vid grav. 
Lyssnen då,  
vänner, på 
hemländsk, hundraårig sång! 
Lyssnen, älsken, lären den, 
Sjungen, sjung den själve sen! 
 

Denna manlighet har jag mött i min forskning om den gamla 1900-talsanstalten Bona. 
Kjerstin Anderssons forskning om unga män på en modern anstalt och deras bilder av 
våld refererar också till en sådan våldsam manlighet. Andra dominerande manligheter 
beskriver Robert Hamrén utifrån sin forskning om Rotary och homosocialiteten och 
Anna Fogelberg Eriksson om manligt ledarskap i organisationer. Lasse Kvarnström 
bidrar med en artikel om broderskap som strategi och försvar för manligheter i statliga 
organisationer. 
 
Mandom, mod och morske män är emellertid också en filmtitel på ett danskt lustspel 
från 1940-talet med Fyrtornet och Släpvagnen, vilka var väldigt populära och med sin 
naivt godmodiga humor slog an hos publiken i många länder. Dessa komiker uppvisar 
en helt annan manlighet än den krigiska; snarast en manlighetens motbild eller 
omanlighet. Den kan vi se exempel på i den manliga ohälsan, som Stina Backman 
problematiserar och i den medikaliserade manligheten och Viagra-användningen, som 
Ericka Johnson redogör för.  
 
Detta är några av våra resultat från manlighetsforskningen vid Linköpings universitet. 
Medel till konferensen och rapporten har vi fått från Lika villkor-gruppen vid 
Linköpings universitet. För dem är vi mycket tacksamma liksom för alla bidrag till 
konferensen i form av föredrag och artiklar samt hjälp från Lara Hultmark Varejão att 
utforma layouten på rapporten. 
 
Linköping i mars 2007 
Renée Frangeur 
redaktör 
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Vad har genus med teknik att göra? 
 

Ulf Mellström, Institutionen för arbetsvetenskap, genus, teknik och organisation,  
Luleå tekniska universitet och Tema Genus Linköpings universitet 

Inledning 

Har genus något med teknik att göra? Frågor som genusvetenskapen arbetar med 
såsom föreställningar om män, kvinnor, sexualitet, pojkar, flickor med mera har vid en 
första anblick inte speciellt mycket med teknik att göra. Typiska kommentarer när man 
som genusforskare tar upp frågor kring genus med tekniker och forskare vid tekniska 
högskolan kan följdriktigt också vara: ”Jag sysslar med elektroners rörelser. Vad har 
det med manligt och kvinnligt att göra?” eller ”Jag gör beräkningar inom 
hållfasthetslära. Det har väl ingen genusrelevans?” Det äger naturligtvis sin riktighet 
men som genusforskare inom forskningsområdet teknik och genus invänder man då att 
tekniken inte kan förstås utan dess konstruktörer och användare. Teknisk kunskap 
måste förstås i det sammanhang som den skapas och i det sammanhang som den 
används. Accepterar vi en sådan utsaga om teknikens sammanhang och användning 
accepterar vi också att teknikens konstruktörer och användare är män respektive 
kvinnor. Om det sedan har en praktisk betydelse för teknikens utformning och 
användning kan man tvista om men inom forskningsområdet teknik och genus råder 
det ingen tvekan om det har en både praktisk och symbolisk betydelse. Det har 
betydelse för teknikens utformning och det har betydelse för dess användning. 
 
Forskningsområdet kan delas in på flera olika sätt men jag gör här en kortfattad 
presentation av vanligaste forskningstemana när det gäller genus och teknik för att 
belysa några olika sätt som genus har med teknik att göra.  
 

• Kvinnor i teknikens värld 
• Män i teknikens värld 
• Kvinnor och teknik 
• Män och teknik 
• Kvinnor som teknik 
• Män som teknik 

 

Kvinnor i teknikens värld 

Kvinnor i teknikens värld är det vanligaste forskningstemat. Den grundläggande frågan 
har här varit: varför så få kvinnor inom teknikens värld? samt hur skall vi kunna 
rekrytera fler kvinnor till tekniska utbildningar inom ungdomsskolan såväl som de 
tekniska högskolorna? För tekniker och forskare inom exempelvis de tekniska 
högskolorna framstår denna tematik ofta som den mest angelägna. De grundläggande 
frågorna har också en karaktär som ligger nära hur problem förstås inom 
teknikvetenskapen, d v s vi har ett problem som skall lösas. Problemet är hur vi ska få 
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flickor och kvinnor intresserade av teknik och att läsa tekniska utbildningar? 
Lösningen har som oftast stavats mentors- och rekryteringskampanjer. Åtskilliga är de 
program och kampanjer som initierats under de senaste decennierna för att balansera 
den stora dominansen av män inom teknikvetenskapen. I det stora hela har dessa 
program haft begränsad framgång. I början av 1990-talet lyckades man exempelvis 
genom rekryteringskampanjer få upp andelen kvinnliga sökande inom datavetenskapen 
till nästan trettio procent men i slutet av samma decennium sjönk det till det sedvanliga 
tio-femton procent. Den underliggande frågan som ställts inom detta tema har ofta 
varit: vad är det för problem med tjejer och kvinnor som väljer bort teknik och 
naturvetenskap i sin egenskap av kvinnor? 

Män i teknikens värld 

När det gäller området män i teknikens värld ställs knappast liknande frågor, d v s 
varför är så många män intresserade av teknik? Om frågan när det gäller kvinnor i 
teknikens värld var varför så få blir den omvända frågan när det gäller män varför så 
många? Det senare formuleras aldrig som ett problem utan som det självklara och 
naturliga. Forskningen inom temat män i teknikens värld har ställt frågor kring hur det 
kommer sig att den tekniska kunskapens miljöer och kulturer är så präglade av män. Vi 
ser här att egenskaper som värderas högt inom teknikens värld såsom förnuft, logik, 
rationalitet och abstraktion under historiens gång också varit starkt förknippat med 
föreställningar av vad som karaktäriserar manlighet. Forskningen inom det här 
området är betydligt mindre omfattande än när det gäller kvinnor i teknikens värld. Det 
kan synas motsägelsefullt då den tekniska kunskapens miljöer dominerats så totalt av 
män. Förklaringen är att kopplingen mellan teknik och manlighet ofta setts och ses 
fortfarande som fullständigt självklar och därför också oproblematisk.  

Kvinnor och teknik 

På ett liknande sätt som kvinnor i teknikens värld varit ett område där kvinnor setts 
som problematiska har området kvinnor och teknik varit det. Kvinnor och teknik 
handlar mer generellt om kvinnors förhållande till teknik. Det här forskningsområdet 
representeras framförallt av olika angreppssätt inom den tidiga feministiska 
forskningen där den tekniska utvecklingens konsekvenser framförallt ansågs drabba 
kvinnor. Utbyggnad av motortrafikleder på bekostnad av kollektivtrafiken kan vara ett 
sådant exempel eftersom män i mycket högre utsträckning transporterar sig i bil. 
Snedfördelningen av män respektive kvinnor inom exempelvis teknisk utveckling 
kontra teknikens användning kritiserades också tidigt av många feministiska forskare. 
Män är ofta utvecklare av teknik medan kvinnor är användare av teknik. På vilket sätt 
påverkar det den tekniska utvecklingen och vilken teknik som utvecklas? är 
återkommande frågor som ställts inom det här forskningsområdet. Andra viktiga frågor 
som återkommit inom det här området är: vad är teknik och hur definieras teknik? Här 
kan man något överförenklat säga att stora bullriga maskiner är teknik medan 
exempelvis symaskinen sällan kommit att definieras som teknik. Det som definieras 
som manligt eller kvinnligt föregår ofta teknikens användning. Exemplet med 
symaskinen är belysande då denna teknik ursprungligen utvecklades för manliga 
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skräddare men när symaskinen flyttade in i hemmen kom den att betraktas som en 
kvinnlig teknik.  

Män och teknik 

Den s k ’könskodningen’ av teknik är mycket tydlig när det gäller området män och 
teknik. Definitioner och föreställningar av vad som anses som en ”riktig” eller ”sann” 
manlighet går ofta hand i hand med teknisk kompetens. Det finns med andra ord en 
stark symbolisk koppling mellan teknik och manlighet. Det är speciellt framträdande i 
Sverige och de övriga skandinaviska länderna. I denna del av världen har ett 
funktionellt och praktiskt mansideal varit framträdande. Det kan tydliggöras i talesätt 
som ”...har inte tummen mitt i handen” eller ”en riktig man är inte praktiskt rådlös” 
med mera. Att vara teknisk är också att vara manlig. Det är en del av föreställningen 
att vara manlig medan att vara kvinna inte förknippas med teknik. Förvånansvärt lite 
forskning har gjorts på det här området i relation till området kvinnor och teknik. 
Återigen kanske just på grund av att den symboliska kopplingen framstår som så 
självklar. 

Kvinnor som teknik 

Det två sista forskningstemana är teman som växt fram under framförallt de senaste tio 
åren och som i en mening representerar det nya inom forskningsfältet genus och 
teknik. De ligger i linje med den samtida tekniska utvecklingen inom bioteknik, 
genetisk ingenjörskonst och olika former av virtuella världar. De samtida tekniska 
möjligheterna till olika former av ”extreme make-over” tydliggör detta. Möjligheterna 
att omforma kroppen via olika kirurgiska ingrepp är idag en realitet och möjlighet för 
medialt kända såväl som okända människor. När det gäller kvinnor som teknik ser vi 
att exempelvis bröstimplantat eller fettsugning snarare förstärker traditionella och 
konserverande föreställningar om skönhet än tvärtom. På ett liknande sätt omformas 
manliga kroppar enligt konserverande skönhetsideal och föreställningar. Vem har inte 
fått ett erbjudande om penisförlängning i sin elektroniska brevlåda de senaste åren? 
Både den manliga och kvinnliga kroppen har blivit en arena för teknisk intervention. 
Frågor kring vad som är naturligt och artificiellt ställs i nytt ljus av den medicinskt 
tekniska utvecklingen. Möjligheterna att på olika sätt klona människor och djur finns 
idag. Frågan är nu snarare av moralisk art än teknisk. Vad kan och skall tekniken 
användas till? 

Män som teknik 

Fusionen mellan människa och maskin är vidare något som kittlar och har kittlat den 
mänskliga fantasin under lång tid. Det märks inte minst i film, litteratur och media 
alltsedan Mary Shelleys berömda bok ”Frankensteins monster”. Även här verkar 
stereotypa och konserverande föreställningar om manligt och kvinnligt förstärkas 
snarare än upplösas. Moderna filmkaraktärer som är fusioner av människa och maskin 
som exempelvis ”Terminator” är extremmaskulina i utformning och personlighet. 
Olika former av manliga robotar, androider, replikanter, golems, eller under vilket 
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namn dessa människa-maskin än förekommer förstärker ofta det som betraktas som 
manligt, d v s mod, styrka och teknisk kompetens. Kvinnliga dito har ofta en större 
handlingsfrihet när det gäller stereotypa könsroller men förvånansvärt ofta hamnar de 
som fruarna i ”Stepford Wives” i traditionella kvinnoroller. Stepfordfruarna som 
bygger på Ira Levins bok från 1972 med samma namn har filmatiserats två gånger 
(1975, 2004).  I den senare versionen har Stepfordfruarna inopererade datachips i 
hjärnan och uppfyller den klassiska hemmafrurollen utan att knota. De är snygga och 
slanka och uppfyller sina mäns behov av mat, sex och omsorg. Kvinnan som teknik?!  
 

Referenser 
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Men, Violence and Other Challenges 
 

Jeff Hearn, Tema Genus, Linköping University 

Introduction 

In addressing men, violence and other challenges, let me start with some introductory 
and to my mind important issues. In focusing on these questions of men and violence, 
it is may be useful to recognise that one can approach them in different ways, and with 
multiple agendas. This applies in at least two ways: 
 
(1) positionality: we, different people, in this context now different readers, are 
positioned differently, in relation to the topic of ‘men’, violence and men’s violence. 
This is so in terms of positioning: 

• by gender: woman, man, trans ... 
• by sexuality: lesbian, gay, bisexual, straight ...  
• by age, belief, class, disability, ethnicity, language, living situation, 

nationality... 
 
For example, this means that to talk, to think about, men can have very different 
implications and connections, depending if one is a member of the social category of 
‘men’ or not. 
 
(2) locations in different realms of life: we can approach these questions of men and 
violence primarily in terms of several possible realms of life:  

• one’s immediate personal experience – in relation to violence; 
• as work, that is, including working in relation to violence; 
• politics, political change, policy and policy development on violence; and 
• theory and theorising on violence. 

 
However, when we are operating within and relate to one realm, we are also in and 
relate to the other realms. The interconnections between different realms is itself one 
of the key issues in developing new ways of being, working, acting and thinking. We 
thus have different experiences of and relations to men, violence and men’s violences. 

Challenges in studying men and masculinities 

There are many ways of talking about the topic that we are focusing on, as: ‘men’, 
‘males’, ‘male sex role’, ‘the masculine’, ‘masculinity’, ‘masculinities’, ‘manhood’, 
‘manliness’ (and ‘unmanliness’), ‘men’s identities’, ‘men’s practices’. Each of these 
terms has slightly or somewhat different meanings and connotations. These different 
terms and concepts operate differently, and with different implications, in different 
languages and other social contexts. 
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Studying men and masculinities is not anything special or radical or critical in itself. 
For centuries men have been studying men without saying so or realising it. To study 
men critically involves seeing men as gendered, naming men as men (Hanmer, 1990; 
Collinson and Hearn, 1994), and doing so in a critical way that pays full attention to 
men’s power and men’s relations to gender(ed) power, dominance and authority. This 
involves moving beyond just accepting that (men’s) “normal” practices “just happen”; 
it means noticing men’s practices often not seen as men’s practices. 
 
Over the last twenty-five or more years, there has been a significant growth of a sub-
field of critical studies of men and masculinities within women’s studies and gender 
studies. Importantly, one can see that feminist analysis has always involved analysis of 
men; this is apparent even in so-called First Wave feminism. More recent work on men 
and masculinities has engaged with many areas of critique that have been developed in 
feminist and related critical gender scholarship: 

• critique of sex role theory 
• critique of (some forms of) structuralist theory 
• critique of biological determinism 

 
For myself, I see the elaboration of materialist (in several senses) theory of gender 
relations, men and masculinities, with embodied patriarchal structures and agency, as 
very important. Some of the main features of these recent critical studies of men and 
masculinities can be summarized as follows: 

• a specific, not implicit or incidental, focus on men and masculinities; 
• attempts to take account of feminist, gay, and other critical gender scholarship; 
• seeing men and masculinities as explicitly gendered; 
• recognising men and masculinities as socially constructed, produced, and 

reproduced not just ‘naturally’ like that; 
• analysing men and masculinities as variable and changing across time (history) 

and space (culture), within societies, and through life courses and biographies; 
• emphasising men’s relations, differentially, to gendered power; 
• spanning both the material and the discursive; 
• engaging with the intersections of gender and other social divisions in 

construction of men and masculinities. 
 
A significant part of this development of critical studies on men has been a variety of 
analyses of masculinities understood as different forms of ‘configurations of practice’, 
that is, rather than masculinity in the singular (for example, Carrigan et al., 1985; 
Connell, 1995). The development in recent years of what might be called ‘masculini-
ties theory’ has emphasized another key features, in particular: 

• the centrality of gender power relations, and thus the need for a power-laden 
concept of masculinities; 

• recognition of men’s unequal relations to men as well to women; 
• analysis of different forms of ‘configurations of practice’: hegemonic, 

complicit, subordinated, marginalised masculinities; 
• contradictions, resistance; 
• institutional, interpersonal and intra-psychic (psychodynamics); 
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• transformation and change. 
 
It is thus clear that the term, masculinities, has been applied in many, sometimes very 
different, sometimes confusing ways; this can be a conceptual and empirical difficulty. 
The reformulation of masculinity to masculinities is not without problems. The 
concept has served for a wide variety of researchers, activists, commentators, 
journalists, policy-makers and others to have a conversation about “something”, but it 
may not always be the same thing. Furthermore, the concept of masculinities has been 
used in ways that are often not consistent with the framework of Connell and 
colleagues. A number of general difficulties can be noted, including: 

• the wide variety of uses of the concept; 
• imprecision in its many uses; and 
• use as a shorthand for wide range of social phenomena that appear to be located 

in the individual. 
 
Indeed over the last fifteen years or so, there has been a growing debate and critique on 
the very concepts of masculinities, and specifically hegemonic masculinity, from 
various methodological positions. Debates and critiques on the concepts of 
masculinities and hegemonic masculinity have ranged more micro-focused, often 
poststructuralist approaches to more macro-focused historical, materialist approaches. 
The latter have emphasised: the possibility of relativism, especially if the patriarchal 
context is ignored; use as a primary and underlying cause of other social effects; 
tendency towards idealism and anti-materialism/anti-materiality; neglect of historical, 
(post)colonial and transnational differences; and possibility of reproducing hetero-
sexual dichotomies (Hearn, 1996, 2004; Howson, 2006). 

Challenges of men’s violences 

Men’s violences are those violences that are done by men or attributed to men. This 
term is preferred to ‘male violence’ for several reasons. First, it is more precise: it 
attributes the violence to men. Second, it makes it clear that there is not any 
assumption of biological inevitability to the violence or a biological cause of violence. 
Third, it removes the ambiguity that there might be a special form of violence that is 
‘male’ that is only one part of the totality of violence of men. Fourth, it acknowledges 
plurality of men’s violences. 
 
How do the debates on masculinities, and its critiques, relate to men’s violences? For a 
start, we can consider various forms of violent masculinities, as well as various forms 
of non-violent masculinities. More generally, there is a global preponderance of men’s 
violence, especially sexual, heavy physical, collective, corporate and institutional 
violences. Men’s violence is one of the most massive global social problems. It takes 
many and various forms. These include: 

• physical and sexual violence to people known and unknown, emotional and 
sexual degradation, rape and sexual assault, trafficking, homicide, suicide; 

• minimal or extensive and life threatening; 
• one-off or persistent, sporadic or constant, random or highly organised; 
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• more or less damaging. 
 
The range of men’s violences is immense. It spans the very particular and the global; 
the interpersonal and the institutional; the agentic and the structural. It includes 
violence to strangers and to known others, violence to women, children, each other, 
animals, and men’s own selves. It includes physical, sexual, verbal, psychological, 
emotional, linguistic, social, spatial, financial, representational and visual violences. It 
includes violence done, threatened, and potential violence. It includes enacted violence 
in the present, accumulated or consolidated violence in past and present. It includes 
interrelation and overlaps between these kinds of violence. 
 
The links of violence with men and masculinities are also multiple. Some, but by no 
means all, of the relevant connections include: 

• men are members of social group/category invested with power, if only by 
association. Dominance (re)produced in many ways, including persuasion, 
influence, procedures, violence. 

• men are specialists, experts in violence, as the main doers of violence of all 
kinds - to women, children, each other, animals, ourselves; these forms of 
violence reinforce each other. 

• multiple connections of violence and masculinity in media, sport, film, 
‘fantasy’. 

• being violent an accepted, if not always acceptable, way of being a man; 
violence as a reference point for boys, men, being a man, masculinity. 

• men’s domination of violent institutions and state control of violence. 
• can be understood as at centre of patriarchal relations. 

 
However, having recognised such links, men and violence not equivalents; men are not 
automatically violent; despite the preponderance of men’s violence, they cannot be 
equated; some men are anti-violence. 
 
It is very difficult to appreciate the overall scale of violence and men’s violence. 
Estimates of death in the 20th Century caused by humans (i.e. mainly men) are 
between about 188 and over 262 million (about 5% of total deaths) (Brzezinski, 1993; 
Hobsbawm, 1994; Rummel, 1994; White, 2001; Leitenberg, 2006). The World Health 
Organisation (WHO) estimated 520,000 died from homicide, 310,000 from war-related 
acts in 2000 (WHO, 2002). Military spending about 1000 billion USD per year; about 
20 times the development aid given from the rich countries to relieve poverty in the 
poor countries (de Vylder, 2004). In 2002 the increase in US military spending about 
the total of poverty aid from rich to poor countries. 
 
When we focus more on the level of interpersonal ‘domestic violence’, there is a vast 
international research and policy literature, in the form of official records, social 
surveys, national crime surveys, dedicated domestic violence surveys, victim/survivor 
report studies, and policy studies, that chronicles its extent and pervasiveness 
worldwide (for example, Domestic Violence…, 2000). There are several national 
surveys of such violence, based on self-reporting by women, indicating a much higher 
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prevalence of such violence than official figures, which depend on women’s reporting 
to police and police recording of such violence. Despite some contrary media debates, 
such violence is characterised by clear gender asymmetry, especially in terms of men’s 
far greater performance than women of violence that is heavy, causing lasting damage, 
sexual or sexualized, persistent, and not retaliatory or defensive (Kimmel, 2002). Thus, 
I prefer to talk of men’s violence to known women and children, rather than the 
gender-neutral ‘domestic violence’. 
 
Over the last twenty years I have conducted various researches on the problem of 
men’s violences, especially men’s violence to known women and children. These have 
been historical, empirical (qualitative, quantitative), theoretical, policy-directed, 
comparative (for example, Hearn, 1998; Hearn and Whitehead, 2006). Men’s violence 
to known women is an urgent political problem — the kind of problem that is often 
obscured and ignored in dominant constructions of ‘politics’. Over the last seven years 
I have been researching, with many colleagues, men and masculinities in Europe in 
three main projects: (i) EU Framework 5 Research Network “The Social Problem of 
Men” (CROME), coordinated by Professor Keith Pringle, with researchers initially in 
ten, subsequently in 14 countries (Hearn and Pringle, 2006a, 2006b). (ii) EU 
Framework 6 Coordination Action on Human Rights Violations (CAHRV) Sub-
network 2, coordinated by Professor Irina Novikova, with researchers in eleven 
countries, including Sweden. (iii) Academy of Finland project ‘Men’s changing 
organisational practices’, conducted with Hertta Niemi, in Estonia, Finland, Ireland, 
Latvia, Sweden, UK. 
 
Europe provides a social laboratory for the study of many social issues, including 
men’s violences. The European context is complex, with different histories and state 
and welfare traditions, and is increasingly bound up with the development of the EU. 
The situation regarding men’s violence in Europe shows both great consistencies and 
large variations. The recurring theme in research is the widespread nature of the 
problem of men’s violences to women, children and other men, and in particular the 
growing public awareness of men’s violence against women. The dominant social 
form of ‘masculinity’ seems to be recognised as playing a significant role when 
violence against women is the explicit topic, but rather less so clearly recognised in 
men’s violence to men. Men are over-represented among those using violence, 
especially heavy violence. Men’s violence is age-related. The life course variation in 
violence with a more violence-prone youth phase has sometimes been connected to a 
number of social explanations, including increasing exposure to commercial violence 
and to other related social phenomena, but these connections are still rather unclear. 
 
Violence against women by known men is becoming recognised as a major social 
problem in most European countries. The range of abusive behaviours perpetrated on 
victims include direct physical violence, isolation and control of movements, and 
abuse through the control of money. There has been a large amount of feminist 
research on women’s experiences of violence from men, and the policy and practical 
consequences of that violence, including responses by state and welfare agencies, and 
some national representative surveys of women’s experiences of violence.  



 

 16 

 
At the same time, there are significant variations in violence. One clear example of this 
is variations in the homicide rate. Norway 0.95 per 100,000 per year; Sweden 1.42; 
Russian Federation 22. This would suggest that the idea that violence is somehow a 
pre-given biological-driven fact of life should be treated with very great skepticism – 
just as a biological explanation of the Holocaust should be! 
 
The broadly social democratic welfare model that has developed in the Nordic region 
(Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden) has tended to emphasise social 
solidarity and consensus, national citizens’ rights, welfare state provision, corporatist 
labour-state-employer pacts, and gender equality ideology and, to some extent, policy 
orientation. There are clear neo-liberal influences, most obviously in Denmark, which 
has had a right wing neo-liberal government in power since 2001. There are also 
significant differences between all five countries. In recent years there has been 
growing attention to interpersonal violence and men’s violence in the Nordic region. 
One could go as far as saying there has been a Nordic ‘(re)discovery’ of violence. A 
number of national representative sample surveys of women have found significantly 
higher figures of violence against women than expected. These figures are not very 
different from figures in, say, Germany and the UK. Indeed one might also argue that 
there is some degree of ambivalence around facing the extent and impact of violence, 
in the context of Nordic gender equality and welfare policy and rhetoric.  
 
For example, the 1998 Finnish representative national survey of 4,955 women reported 
that ‘22 per cent of all married and cohabiting women have been victims of physical or 
sexual violence or threats of violence by their present partner, 9 per cent in the course 
of the past year’, and ‘violence or threats by their ex-partner had been experienced by 
50 per cent of all women who had lived in a relationship which had already 
terminated.’(Heiskanen and Piispa, 1998, 3) (also see Piispa et al., 2006).  
 
The 2001 representative national survey of 6,926 women in Sweden found that 46 
percent of women had been subjected to violence (physical violence, sexual violence 
or threats) by a man since their fifteenth birthday. Eleven percent of those with a 
present partner reported violence from their present partner, four percent in the last 
year; half of ‘divorced’ women reported violence from a former husband or cohabitant 
partner. Twenty-two percent of women 18-24 years old had been subjected to violence 
in the last year (Lundgren et al., 2001), and “54 % of the women who have children 
and have been subjected to violence by a former husband/cohabitant partner state that 
their children have seen or heard the former husband/ cohabitant partner employing 
violence toward them (women)” (Lundgren et al., 2001, 37).  
 
In interviews with women who have experienced violence from men, many forms of 
violence are often seen as relevant. Women’s views on violence include various forms, 
separate or merged. They encompass: 

• physical and threats 
• sexual – sexual assault; coercive/pressurised sex 
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• emotional/verbal/psychological – psychological degradation; complete 
obedience; undermining; humiliation 

• economic/nutrition - access to money, paid work, food 
• reproductive/medical – forced abortion; attacking whilst pregnant; forced 

having of children 
• social – controlling friends, visiting, telephoning 
• spatial, temporal – control of movement, time, friends 
• representational   

“[How] … violence and abuse suffuse every aspect of women’s lives makes it difficult for 
women to emerge from abusive systems of social relations.”   

(Hanmer, 1996) 

In contrast, men doing violence to women tend to focus on physical violence, and tend 
to separate violence off from the rest of life. Violence is often constructed in relation to 
threats of physical violence or as if ‘incidents’ of physical violence. In interviews with 
men using violence to women, violence was generally constructed as: 

• physical violence that is more than a push – holding, restraint, use of 
weight/bulk, blocking, throwing (things and the woman) often excluded  

• legal convictions for physical violence 
• physical violence that causes or likely to cause damage, visible or considered 

physically lasting 
• physical violence that is not seen as specifically sexual; sexual violence is seen 

as separate 
• separation of violence against women, and child abuse (Hearn, 1998). 

 
In interviewing men who use or have used violence to women they know, I recall two 
sets of words recurring: one is “I’m not a violent man” (when describing various and 
many acts of violence); the other is “Just …”. The latter conveys minimization and 
even sometimes a sense of justice. One man who had not had any contact with the 
police or other authorities in relation to his violence said: 

“I wasn’t violent, but she used to do my head in that much. I picked her up twice and threw 
her against the wall, and said ’Just leave it’. That’s the only violence I’ve put towards her. 
I’ve never struck a woman, never, and I never will. ... When I held her I did bruise her 
somewhere on the shoulder, and she tried making out that I’d punched her, but I never did. I 
never to this day touched a woman.”  

This shows some of the complexity of men’s accounts in this situation. 

Challenges of policy and policies 

In much of dominant policy discourses on men’s violence to women and children, 
several tendencies have persisted, including: 

• not to gender men, to avoid naming men, doing the violence, as men  
• deny and minimise men’s violence 
• define violence in narrow ways limiting it to physical violence of certain kinds 
• see men’s violence as primarily individual problem 
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• explain violence in ways that ’excuse’ men 
• separate violence off from the rest of social life 
• see current social relations between men and women as ‘natural’ 

 
In many countries there have been two linked trajectories in policy development and 
debate on violence against women: provision of woman-centred services, and material 
support of women victims/survivors, including:   

• provision of (more) women-centred services (such as women’s refuges, rape 
crisis centres, incest survivors groups) in the state, community and voluntary 
sectors, and support of women victims/survivors; 

• criminal justice system reforms, including enforcement of law and protection of 
women victims/survivors; 

• provision of safe housing and safer housing alternatives;  
• income support for women and children; 
• inter-agency policy development and co-ordination; 
• education, training and publicity against the problem;  
• recognition of differences in experiences of violence, and need for particular 

services for black and minority ethnic women, lesbians and women with 
disabilities which take account of different needs; 

• attempts to create safer public spaces for all women. 
 
Focusing on men raises many questions and priority measures in general policy 
development in state agencies, third sector agencies and indeed private sector agencies 
and organisations. Research has catalogued the uneven way that state agencies respond 
to the problem, and may contribute to its continuation through inaction or supporting 
the man. Men who have been violent to known women and children generally have far 
less contact with state, community and third sector agencies than do women who have 
experienced such violence. Indeed many men who are violent to known women have 
no or negligible contact with such agencies. For some men it is quite unlikely that they 
will have much sustained contact with agencies, unless they commit murder.  
 
In recent years there has been growing popularity in interventions through group-based 
men’s programmes. These have often adopted and promoted with no clear evidence of 
their effectiveness. The US National Institute of Justice (2003) has summarised 
international evaluation research; the lead author Shelley Jackson writes: 

‘Early evaluations consistently found small program effects; when more methodologically 
rigorous evaluations were undertaken, the results were inconsistent and disappointing. Most 
… later studies found that treatment effects were limited to a small reduction in reoffending, 
although evidence indicates that for most participants (perhaps those already motivated to 
change), “batterer intervention programs” may end the most violent and threatening 
behaviors.’  

In their own research they found no significant differences between men who battered 
in the men’s programme and the control group in one case. In the other case men 
completing the 8-week programme showed no differences from the control group, but 
men completing the 26-week programme had significantly fewer official complaints 
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lodged against them than the control group, but no significant change in attitudes 
towards domestic violence.  
 
More recently, other US research has found that women’s own predictions of risk of 
violence from their partners substantially improved prediction of violence with risk 
factors; and that women’s predictions of risk of violence from their partners were by 
themselves better predictors than several established psychological risk measures 
(Gondolf and Heckert, 2003; Heckert and Gondolf, 2004). 
 
Policy discourses on men’s violence to women and children need to: 

• gender the men, name men doing violence as men 
• recognise, not minimise, men’s violence 
• define violence broadly; not only limit it to physical violence of certain kinds 
• see men’s violence as a social, rather than primarily individual, problem 
• not explain violence in ways that excuse men; give responsibility to men 
• see the relations of violence with the rest of social life  
• not see relations between men and women as ‘natural 
• recognise some (more?) men as against violence 

 
Policy development is needed in all sectors, and not only those labeled as counteract-
ing or intervening against violence. 

Challenges of recognition of violence 

Doing violence, and people’s difficult relationships to that doing, affects the construc-
tion, the very recognition, of violence, of what counts as violence. The more violence 
or the greater the intensity of violence, the more that violence is likely to be taken-for-
granted. The greater the violence, less awareness of violence is likely. This might 
apply to individuals, agencies or whole societies. The greater the awareness of 
violence, the more violence is likely to be identified.  
 
As more men do more violence they are able to diminish previous violences, both in 
terms of their impact and their inclusion in the definition of violence. Doing more 
violence may both diminish awareness and consciousness of violence and may also be 
accompanied by increasing ways of accounting for violence. Apart from those men 
who live by violence and who take their violence completely for granted, for most men 
there is a degree of ambivalence, embarrassment, and even shame in doing and 
disclosing violence. While they may see violence to known women, ‘their’ woman, as 
partly legitimate, it is partly illegitimate. This ambiguity can pervade doing of 
violence, accounting for violence, and reduction and stopping of violence. As men do 
more violence, they tend to raise the threshold of what counts as violence. This is 
partly because with more violence it tends to become more taken-for-granted as part of 
ordinary life rather than as something exceptional and worthy of note. Critical 
incidents thus blur into the background. Habits, in this case violence, become taken-
for-granted. As violence is subject to social disapproval, raising the threshold of what 
counts as violence is one way to discount some acts of violence from consideration. 
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An important aspect of this issue of the moving threshold of violence is to what extent 
it is conscious, unconscious, or less than fully conscious. The doing of violence may 
desensitise and objectify not only the receiver of violence, but also in a different sense 
the doer of violence. For violence to be continued the doer has to become less than 
fully conscious of himself and of his bodily force, it becomes naturalised and 
increasingly, with greater and more repeated violence, taken-for-granted and less 
conscious. Consciousness of violence can of course change with the man’s telling of 
his story about his violence. This may occur with police intervention and arrest, 
prosecution and court appearance, conviction and after sentence. It may follow an 
ultimatum in the relationship with the woman, for example, leaving or threatening to 
leave. It may occur with the movement of the man towards his own personal 
confrontation with his own violence, for example, in a counseling or therapeutic 
context. Greater consciousness of violence can occur through being interviewed about 
violence, when men may sometimes reflect on their actions and experiences for the 
first time. Consciousness of violence may be centred around the re-telling of his story, 
usually around a specific event or series of events. In this, specific violences, or more 
accurately men’s accounts of specific violences, become critical incidents with the 
telling of his story and the development of his consciousness of his violence. 
 
However, re-telling his story may lead to distancing from violence; talk can be a 
defence. In some contexts re-telling may involve the man taking professional accounts 
and recounting them ‘in his own words’. Professionalisations of men’s accounts and 
re-telling of violence are especially important in psychiatric agency contexts. 
Processes of re-telling critical incidents are even more important when the violence 
concerned is defined as ‘serious’ or ‘very serious’, and when the man’s life is 
transformed through the violence. This most obviously applies with a man’s arrest, 
prosecution and conviction for murder, and life imprisonment. The specific series of 
events before, during and after violence, construct the recognition of those violences. 

Challenges of knowledge  

The general distribution of violence also has profound implications and effects on the 
differential experiences of women and men that in turn contribute to, or even lay the 
basis for, the construction of what is called knowledge. Violence, and experiences of 
violence, are of great significance for both the understanding of knowledge, and the 
nature of being, including whether we exist at all. The extent and acquisition of 
knowledge, both about violence and other areas of life, is itself affected by violence. 
These constructions provide criteria for judging reliability of further other knowledge, 
whether about violence or not. The experience of being, of being alive, similarly 
effects what counts as valid knowledge, whether about violence or not.  
 
Violence is a form of knowledge, for both violator and violated. In doing violence, the 
man knows violence, has knowledge of and in violence; and similarly, in receiving 
violence, the woman knows violence, has knowledge of and in violence. In such 
situations, the man knows the woman through his violence; the woman knows the man 
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as violence. In considering the differential experiences of women and men in relation 
to violence, and the processes of possible knowledge formations, distinctions need to 
be drawn between, first, the direct experience of a particular (kind of) event or 
particular (kind of) effects, and second, the experience of being a part of a particular 
social category. In the first, I would not want to argue that people have to have direct 
experience of a certain kind of event or effect for that kind of event or effect to be 
understood or for knowledge to be formed in relation to such events or effects. In the 
second, being part of the social category of ‘women’ or ‘men’ places people in a 
different relationship to not only dominant social arrangements but also dominant 
forms of knowledge, including knowledge on violence.   
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Moderna mansbilder i olika etniska sammanhang i Sverige 
– En exkursion bland gäckande begrepp och konkurrerande 

manlighetsnormer 

 
Marie Nordberg, Centrum för genusforskning, Karlstads universitet 

Inledning 

Ibland utmanas ens tänkande när man får en redan fastställd rubrik att utgå ifrån. Som 
poststrukturalistiskt inspirerad genusforskare och etnolog är jag van att dekonstruera 
kategorier och benämningar som fixerar individer till vissa beteenden och egenskaper. 
Den rubrik som satts på min föreläsning, som innehöll särskiljandena ”moderna 
mansbilder” och ”olika etniska sammanhang”, tedde sig därför problematisk, men 
utgjorde också en spännande utmaning. Genom att ringa in och beskriva grupper av 
individer och hänföra dem till olika kulturer, bidrog de tidiga etnologerna till att 
upprätta ett ”vi” och ”dom”-tänkande, som dagens etnologer tagit som sin uppgift att 
problematisera. Snarare än att hänföra individer till vissa manlighetsideal och knyta 
dessa till vissa etniska sammanhang – vilket i och för sig kan te sig lockande för en 
kulturforskare – har valt att ge min presentation formen av en mer öppen forsknings-
resa som jag vill bjuda med dig på. Under resan som är utformad som en exkursion, 
kommer jag att stanna vid några hållplatser där vi ska bedriva forskning. Då min 
utgångspunkt är att ord och indelningar som vi ärvt och använder oss av konstituerar 
och formar våra upplevelser och förståelser, har jag funnit det intressant att närmare 
undersöka vad orden i rubriken står för. Med hjälp av Nationalencyklopedins 
nätupplagas eminenta sökfunktion kommer vi därför börja exkursionen med att 
närmare undersöka de två begreppspar – ”moderna mansbilder” och ”etniska samman-
hang”– som genom att ingå i föreläsningsrubriken formar och avgränsar vår 
forskningsuppgift. Härigenom kan vi ringa in vad det egentligen är som vi ska studera. 
Med denna begreppsutredning och några mansforskningsredskap i bagaget kommer vi 
så att stanna till vid några empiriska hållplatser för att med hjälp av några intervjucitat, 
observationer och bildanalyser försöka besvara frågan om vilka moderna mansbilder 
som framträder och utrycks i några olika etniska sammanhang i Sverige. Materialet 
som analyseras är hämtat från Jämställdhetens spjutspets?, min avhandling om 
manliga arbetstagare i kvinnligt kodade yrken (Nordberg 2005a), Den dekorerade 
mannen, en transnationell studie av män, mode och frisyrer (Nordberg 2005b, Mörck 
& Nordberg 2007), Welfare, Masculinity and Social Innovation, en nordisk studie 
inriktad på familjeinriktade män (Holter 2007) samt en pågående studie om pojkar, 
maskulinitet och skola, Att göras till ”riktig” pojke (Nordberg 2006).1 

                                                
1 Den dekorerade mannen och Att göras till ”riktig” pojke är finansierade av Vetenskapsrådet, Welfare, 
Masculinity and Social Innovation finansierades av Nordiska Ministerrådet och Jämställdhetens spjutspets? 
finansierades av Rådet för arbetslivsforskning. 
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Exkursionen startar – en associationsövning 

Inledningsvis vill jag be dig att sluta ögonen. Vi skall starta exkursionen med den bild 
som framträder när du tänker på ordparet ”Moderna mansbilder”. Försök att fixera 
bilden. Vad ser du? Om du tänker på en man, vilken ålder har han och var befinner han 
sig? Hur är han klädd och vilken frisyr och vilket yrke har han? Vilket språk talar han 
och vilken hudfärg har han?  
 
Tänk nu på ordparet ”Etniska sammanhang”. Vad framträder nu? Ändras bilden? Vilka 
män och/eller kvinnor ser du? Hur är de klädda och vad gör de? Vart finns detta 
sammanhang? Öppna nu dina ögon. Var det månne en vit, svensktalande, värmländsk 
småbarnspappa som framträdde när du ombads tänka på ett etniskt sammanhang? Eller 
vad var det för män och/eller kvinnor som frammanades? Var det samma man eller 
män som framträdde här som tidigare, när begreppsparet var ”moderna mansbilder”? 
 
Som sociologen Richard Dyer (1997) har påpekat, så är det sällan som vi kopplar ihop 
vitfärgade män och kvinnor med ordet etnicitet och/eller beskriver vithet som en etnisk 
kategori. Det samma gäller, menar jag, svenskhet. ”Svensk” framstår ofta som ett 
normaliserat och icke-etnifierat center och utsätts sällan, genom sin förmenta 
normalisering, för etnicitetsanalyser. Det etniska placeras, precis som den problema-
tiska och omoderna maskuliniteten, ofta någon annanstans och förläggs till andra 
grupper än de män och kvinnor som vi benämner ”riktiga svenskar”. Detta trots att alla 
som bor och är folkbokförda i det landområde som avgränsats genom att kallas Sverige 
rimligen borde kallas ”riktiga” svenskar. Även bland dem som fötts och växt upp i 
Sverige och folkbokförts som svenskar, särskiljs och avgränsas dagligen vissa 
individer från andra genom att betecknas som andra- eller tredjegenerationsinvandrare. 
När blir man egentligen svensk? Och vad är egentligen etnicitet? För att reda ut dessa 
frågor ska vi göra ett första stopp på vår forskningsresa och bruka nätupplagan av 
Nationalencyklopedin, där information om det mesta kan inhämtas. Här kan följande 
läsas:  

Etnicitet 

(från etymologi jfr etnisk), identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp. 
Termen kommer ursprungligen från grekiskans ethnos, vilket kunde användas i relation till 
hedningar, en grupp människor, en stam eller ett folk. Gemensamt för den gamla grekiskans 
användning av termen är att den användes för att referera till och kategorisera andra folk, 
medan grekerna utgjorde ett genos ('släkte'). Denna etnocentriska användning av begreppet 
"etnisk" levde länge kvar, så att västvärlden tenderar definiera sig själva i nationella termer, 
och minoriteter eller folkgrupper i tredje världen i etniska termer.(Nationalencyklopedin) 

Här får vi alltså veta att grekerna, som anses vara den västerländska civilisationens 
vagga, såg sig som ett släkte, medan etnicitet tillskrevs och användes för att skilja ut 
andra från detta släkte. Vidare får vi veta: 

Nutida definitioner ser etnicitet som ett dynamiskt begrepp, vilket innebär att gruppers 
självidentifikation är föremål för förändring i relation till historiska, ekonomiska, sociala 
och politiska processer. Förhållandet mellan etniska grupper bör förstås som sociala 
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processer. Etnicitet har därmed att göra med social klassificering och grupprelationer. 
(Nationalencyklopedin) 

Men vad är då en etnisk grupp? Vad säger Nationalencyklopedin? 

Etnisk grupp 

Etniska gruppformationer existerar således inte i isolation, utan i relation med andra 
grupper. Etniska grupper kan vara mycket varaktiga i tid och ha en lång historisk kontinuitet 
av självidentifikation som etnisk grupp. De kan emellertid också upplösas och nya grupper 
kan bildas. Termen betecknar både minoriteter inom en nationalstat och 
majoritetsbefolkningen inom landet. (Nationalencyklopedin) 

Etnicitet kan alltså, precis som maskulinitet och femininitet, förstås som en socialt och 
kulturellt konstruerad självidentifikation, som enbart framträder och blir till i relation 
till något annat. Som framgår kan både minoriteter och majoritetsbefolkningen i ett 
land ses som etniska grupper. Låt oss därför inrikta vår analys på de ”moderna 
manlighetsbilder” som framträder i några olika etniska sammanhang där vi kan hitta 
pojkar och män som hänförs till den etniska majoritetsgruppen ”vitfärgade svenskar”. 
Med andra ord skall vi nu undersöka skapandet av ”normalitet” genom att ”fånga in”, 
fixera och sätta förstoringsglaset på några av de normaliserade ”mansbilder”, som de 
män, pojkar, flickor och kvinnor som exkluderas från denna underförstådda normalitet 
ofta jämförs, mäts och bedöms emot. Men stopp, för att kunna gå vidare med vår 
forskningsuppgift måste vi först stanna till vid en ny hållplats och undersöka det andra 
ordpar i föreläsningsrubriken som ringar in vår forskningsuppgift. Vad menas 
egentligen med ”moderna mansbilder”? Vad är det egentligen för bilder som vi skall 
leta efter i några sammanhang hos denna etniska grupp och dess subgrupperingar? Och 
hur vet vi att de är moderna? Vad innebär det egentligen att vara modern? Låt oss 
återigen göra bruk av Nationalencyklopedin. 

Moderna mansbilder – en ny djupdykning 

Modern 

som sammanhänger med nutiden med vag gräns bakåt; ofta i fråga om tiden fr.o.m. den 
industriella revolutionen, det demokratiska genombrottet e.d.(Nationalencyklopedin) 

Modern? Vid en snabb titta på ordet skulle man ju kunna förledas att tro att det är 
kvinnan och det kvinnliga som står i fokus för vår undersökning. Men så är ju inte 
fallet. Vårt ord blir i pluralis blir moderna och inte mödrar och syftar, genom en annan 
betoning, på något annat. Av nationalencyklopedins författare får vi veta att det 
”moderna” är något som finns nu. Det moderna avgränsas, knyts till demokratins 
framväxt och skiljs ut från en förindustriell, omodern och icke demokratisk tidsepok. 
Då måste begreppet modern definitivt handla om något manligt. Den franska 
revolutionens var ju inriktad på frihet, jämlikhet och broderskap – inte systerskap. Vi 
verkar alltså vara inne på rätt spår… Men ”manlighetsbilder” vad är det då? Moderna 
manlighetsbilder?  
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Inga uppslagsord börjar på mansbilder. Därför har en utökad sökning gjorts. Träfflistan 
visar de artiklar där mansbilder nämns. Din sökning i NE gav 1 träff. 

Kan du ha menat: månadsbilder, madonnabilder, mansålder 

1.Ambjörnsson, Ronny Mansmyter (1990) är en undersökning av skönlitterära mansbilder, 
och Mitt förnamn är Ronny (1996) är en självbiografisk essä Läs mer... 
(Källa:Nationalencyklopedin.) 

Aj då, det gick ju inte så bra… Eller är det kanske ”Madonnabilder” som är den 
moderna mansbilden? Nu börjar det dock brännas ordentligt. Här hittar vi ju faktiskt 
ett tidigt svenskt mansforskningsverk, idéhistorikern Ronny Ambjörnssons 
Mansmyter. Nu återstår endast att ta reda på vad som menas med ordet ”samman-
hang”. Sen kan vi påbörja vår forskning. 

samm`anhang subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: samm-an--hang-et 

1 anknytande eller omgivande omständigheter ofta mycket abstrakt, om företeelser som 
hänger ihop på något sätt 

2 system av logiska förbindelser vanl. av typen orsak-verkan: kausalsammanhang; orsaks-
sammanhang; 

”Moderna mansbilder i olika etniska sammanhang” kan alltså definieras som manliga 
företeelser som hänger ihop på något sätt. Moderna mansbilder kan då vara bilder på 
män har något gemensamt, som till exempel män i kostymer eller pappor med barn.  
 
Men går det verkligen att avgränsa och ringa in moderna mansbilder och avgränsa 
mäns praktiker från varandra? Män i kostymer kan ju också vara pappor. Tänk om det 
inte går att entydigt avgränsa och hänföra de moderna mansbilder som vi 
förhoppningsvis hittar på de kommande hållplatserna till olika etniska sammanhang 
eller att knyta dem enbart till vissa grupper av män.  
 
Sociologen och maskulinitetsforskaren R.W. Connell (1995), menar att manlighet inte 
enkelt kan fixeras och beskrivas eftersom det hela tiden ”görs”, omvandlas och 
förändras. Maskulinitet och femininitet kan enligt Connell förstås som livslånga och 
aldrig avslutade genusprojekt Detta gör vårt uppdrag besvärligt. De ”moderna 
mansbilder” som vi skall undersöka befinner sig ju utifrån denna tanke hela tiden i 
rörelse.  Connell varnar också för förenklingar och typologier som syftar till att 
avgränsa olika manligheter från varandra. Han skriver: [Recognice multiple 
masculinities] risks another kind of over simplification. It is easy in this framework to 
think that there is a black masculinity or a working-class masculinity /../ ( s.76). 
 
Men kategoriindelningens kraft är stor och även Connell fastnar i att upprepa 
normaliserade och särskiljande indelningar. Några rader längre ner faller han själv in i 
den kategoriseringsiver och det normalitetsskapande som han just varnat för när han 
vill visa på avvikelser och variationer: ”There are after all, gay black men and 
effeminate factory hands, not to mention middle-class rapist and cross-dressing 
bourgeois (s. 76). Män delas genom denna beskrivning på nytt in i grupper, 



 

 27 

typologiseras och avgränsas från andra män genom att kategoriseras och betecknas 
som ”gay, black men”, ”middle-class rapist” och ”cross-dressing bourgeoise”. Genom 
dessa indelningar och markeringen ”after all” skapas och upprepas de normer som 
konstituerar normaliteten; svarta män är inte vanligen gay, medelklassmän våldtar 
vanligen inte kvinnor eller cross-dressar och en del mäns händer görs till en anomali 
genom att betecknas som ”effeminate” och skiljas ut som omanliga. Samtidigt som 
syftet är att visa på variationer och därmed underminera de särskiljande normerna, 
upprepas alltså genom Connells indelning och sätt att beskriva variationen de 
reglerande, historiskt uppkomna och exkluderande normer som pekar ut vad en normal 
man är.  

Normer och normaliserad maskulinitet 

Innan vi fortsätter forskningsexkursionen kan det vara en idé att stanna vid ytterligare 
en hållplats och ta reda på vad en ”norm” är. Nationalencyklopedin, vår trogne 
följeslagare, har naturligtvis svaret. Norm definieras som: ”Regel, förebild, måttstock, 
direktiv” och beskrivs som: ”handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om 
hur något bör vara beskaffat eller organiserat.” Vidare får vi veta att ”norm” handlar 
om: ”det "normala" eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, 
praxis.” 
 
Denna definition stämmer väl överens med Connells (1995) tanke om att det i 
samhället finns en maskulinitetshierarki och en övergripande och kulturellt och 
kollektivt upprätthållen manlig norm och praktik som utgår från en historiskt 
föränderlig idealbild av hur en ”riktig man” bör se ut och bete sig. Detta 
manlighetsideal är så normaliserat att det framstår som mer eller mindre givet och 
utgör en i samhället institutionaliserad norm som både män och kvinnor dagligen 
bedöms och bedömer sig emot. Connells maskulinitetsmodell bygger på tre hierarkiskt 
ordnade manlighetspositioner, där den överordnade och ”hegemoniska maskuliniteten” 
utgör den normaliserade manlighetsdefinition som för tillfället bäst säkerställer mäns 
privilegierade ställning. Denna maskulinitetsposition förkroppsligas till fullo av få män 
och de normer och praktiker som är knutna till denna position omvandlas och justeras 
när samhället förändras och nya krav ställs på män. Denna position, som främst 
hänförs till den manliga makteliten, skiljs ut från ”den förhandlande maskuliniteten”, 
som är den position och praktik som Connell tillskriver det stora flertalet män. Denna 
position handlar om ett mer försiktigt understödjande av de normer som är knutna till 
den hegemoniska manlighetspositionen. ”Den underordnade maskuliniteten” utgör 
slutligen motpolen till den hegemoniska positionen. Det är till denna position och 
grupp av underordnade och ofta även marginaliserade maskuliniteter – där Connell 
bland annat placerar homosexuella män och män som betraktas som feminina – som 
förändringspotentialen förläggs. Det är män i dessa positioner som tillsammans med 
kvinnorörelsen skall utmana och förändra den rådande hegemonin. Härigenom skiljs 
maktelitens män ut som problemet. De förtryckande normer och problematiska 
praktiker som repeteras av män som hänförs till de underordnade och marginaliserade 
maskuliniteterna tenderar därmed att förbises. Connell pekar dock på hur den sociala 
och ekonomiska underordningen i sig skapar en överkommunicering av en stereotyp 



 

 28 

maskulinitet, en praktik som Connell betecknar som ”Protesterande maskulinitet”. 
Denna överkommunicering av en överdriven och stereotyp maskulinitetskonstruktion 
för att – trots underordningen – framstå som ”en riktig man”, kan ses som ett av de få 
sätt som de pojkar och män som marginaliseras i andra sammanhang kan vinna status. 
Och kanske är detta överdrivna manlighetsskapande en av de moderna manlig-
hetsbilder som vi kan skönja runt omkring oss. Maskulinitetsforskaren Michael 
Kimmel (1997) kopplar bland annat detta överdrivna manlighetsskapande till 
nynazistiska rörelser, som glorifierar och hyllar en stereotyp manlighetskonstruktion 
byggd på styrka, hjältedyrkan och förakt för svaghet, där den ”riktiga manligheten” 
också ges nationella förtecken genom att till exempel knytas till beckningen ”svensk”. 
 
Vi ska nu med de redskap som vi införskaffat analysera några mäns och pojkar 
berättelser för att undersöka vilka manlighetsnormer och moderna manlighetsbilder 
som uttrycks och materialiseras i dagens manliga praktiker. En kritiskt inriktad 
forskning på jakt efter moderna mansbilder bör lyfta fram såväl problematiska normer 
som positiva förändringsrörelser (Johansson 2000, Nordberg 2005a, 2007). Män 
fixeras annars lätt i en stabiliserande oföränderlighet, medan kvinnor konstrueras som 
föränderliga och nytänkande. Härigenom skapas en särskiljande dikotomi, som det är 
viktigt att problematisera. Genom att fokusera flera olika tendenser och diskursflöden i 
de moderna manlighetsbilder som vi nu ska närma oss, kan denna dikotomi utmanas. 
Låt oss börja med att uppmärksamma förändringspotentialen och undersöka några av 
de nya manliga positioner som möjliggjorts genom jämställdhetsdiskursen, diskursen 
om den problematiska och skadliga manligheten, diskursen om den närvarande pappan 
och diskursen om att sätta barnet och familjen i centrum. 

Den autentiske mannen” och ”Den normale mannen” 

Hegemonisk maskulinitet kan alltså ses som en praktik och förstås som något som 
iscensätts i vissa situationer, där det uppfattas som viktigt att framstå som en ”riktig 
och normal man”. 18-årige Hampus, som gick mediaprogrammet på gymnasiet när jag 
intervjuade honom för något år sedan, beskrev manlighetsgörandet på följande sätt: 

Jag sjunger i ett rockband, men det är ganska soft. Alla tror ju att det är den där killiga 
miljön att spela rock. Att man kommer dit och spelar karl. Det är väl så till att börja med, 
man var lite osäker. Kom in i lokalen och så bara ”knulla!” och ”supa!”, såna grejor, 
liksom vara vulgär. Det ska vara så hårt då hela tiden. Det ska liksom inte vara att man har 
mjukare sidor. När man inte känner folk, så spelar man den rollen först. Den är vägen till att 
lära känna folk. Ju längre det går, ju mer känner man sig avslappnad. (I: Nordberg 2006) 

Av Hampus berättelse framgår hur jämställdhetsdiskursen och könsrollsteorin öppnat 
för en distansering och ett avståndstagande ifrån en stereotyp manlighet. Det framgår 
också hur det i positionen ”riktig man” är viktigt att framstå som heterosexuell. Med 
orden ”knulla” och ”supa” positionerar Hampus sig, när så påkallas, som en ”normal 
man” för killar som han möter. Hampus markerar då genom tal och gester att han är 
”en normal man” som är intresserad av kvinnor, sex och sprit. Genom könsrollsteorin, 
som pekar ut manlighet som en roll och ett manuskript, kan han distansera sig och 
kliva ur det stereotypa könsgörandet. Den manlighetsskapande som äger rum utanför 
denna könsrollsstereotyp blir däremot oreflekterat och osynligt för Hampus, eftersom 
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manlighet endast knyts till handlingar som ligger i linje med den stereotypa 
manlighetsdefinitionen.  
 
Konstruktionen av manlighet är dock inte alltid så framträdande. Ofta sker den mer 
subtilt, presenteras endast som att ”vara normal” och framställs som en kulturellt 
opåverkad och könsneutraliserad autenticitetsposition, vanligen beskriven som att 
”vara sig själv” eller ”vara som jag är”. Vi ska nu närmare analysera hur förskolläraren 
Staffan under en intervju om att vara man i ett kvinnligt kodat yrke positionerar sig 
som en normal man och vilka intressen och beteenden som han knyter till beteckningar 
som ”normala män” och ”att vara som man är”: 

Dom här velourkillarna som jobbade på sjuttiotalet. De ville visa killar som jobbar, men det 
var liksom att det skulle vara mjuka män som jobbar. Jag vill hellre att det ska vara normala 
män. Man kan ju vara idrottsintresserad och behöver inte vara mesig. Just det här att man 
skulle vara ömsint. Jag, menar visst det kan man ju vara, men man behöver ju inte vara 
överkänslig och väldigt ömsint. Det räcker att vara som man är. (I. Nordberg 2005a) 

Den normalitet som skapas i denna situation konstituerar en normal man som en man 
som är idrottsintresserad, inte för mesig och lagom ömsint och som klart skiljer sig 
från 1970-talets ”mjukismän”, här benämnda som ”velourkillar”. Genom att likställas 
med en förmodad autentisk och kulturellt position som Staffan beskriver som ”att vara 
som man är”, normaliseras, stabiliseras och neutraliseras denna maskulinitetsposition 
ytterligare. Som framgår är dock position ”att vara som man är” lika kulturellt 
impregnerad som den stereotypa manlighetsposition som Hampus i citatet ovan både 
situationellt praktiserade och tog avstånd ifrån. 

Moderna mansbilder – ett flöde av konkurrerande positioner och 
diskurser  

Istället för den Connellska maskulinitetspyramiden – där makteliten särskiljs från de 
mer radikala och förändringsbenägna underordnade maskuliniteterna – vill jag föreslå 
en alternativ modell som jag menar bättre kan fånga den komplexitet och de 
mångfaldiga konkurrerande och ibland motsägelsefulla diskursflöden och förvänt-
ningar som konstituerar dagens manliga subjekt. Manlighetsskapandet är som 
diskuterats föränderligt och kan som framgått av Hampus och Staffans berättelser 
ovan, beskrivas som en ständigt pågående rörelse mellan en mängd, ofta föränderliga 
och situationellt betingade identifikationer och motidentifikationer. För Staffan ovan 
utgjorde till exempel ”velourkillarna” en negativ identifikation och en manlighets-
praktik som han under intervjun såg det som viktigt att distansera sig ifrån, medan han 
i andra situationer talade igenom och praktiserade den ”mjukismannaposition” som 
han ovan tog avstånd ifrån. 
 
Vi ska nu fortsätta att undersöka dagens ”moderna mansbilder” genom att närmare 
fokusera några av de konkurrerande diskursflöden och hegemoniska normer som 
konstituerar dagens manliga subjekt och moderna mansbilder. De motstridiga 
positioner och konkurrerande förväntningar och intressen som skapas då dessa flöden 
möts kan, menar jag, förklara de många gånger motsägelsefulla uttalanden och 
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praktiker som framträder i de intervjuer och observationer som jag utfört de senaste 
åren (Nordberg 2007).  De motstridiga normer som konstituerar dagens moderna 
mansbilder kan delas in i två block, som när de förenas skapar ambivalenser och 
lojalitetskonflikter. Se följande exempel på motsatta flöden: 
 

Den närvarande pappan   Mannen som huvudförsörjare 
 
Barnet i centrum     Den högpresterande och lojale arbetstagaren 
 
Jämställdhetsdiskursen    Heteronormerna 

 
Vi skall börja med att undersöka hur jämställdhetsdiskursen och det mer förändrings-
inriktade normflödet, till vänster i uppställningen ovan, öppnat för nya manliga 
positioner. Först ska vi möta projektledaren Fredrik och taxichauffören Ahmet. 

Bilden av den moderne och jämställde pappan 

När jag ringer på dörren öppnar Fredrik med vällingflaskan i handen. Han håller just 
på att lägga sin lille son. Frun är på sitt gympapass och Fredrik fixar kaffe och plockar 
fram några kakor. Därefter visar han in mig i ett av de rum i villan som han inrett. ”Jag 
har sytt gardinerna och de fyrtio hällorna själv” förklarar han stolt och berättar i 
förbifarten att det är han som använder symaskinen och även står för huvuddelen av 
matlagningen i hemmet, vilket hans fru inte vågar berätta när hon går på tjejträffar och 
hör andra kvinnor diskutera sina män. Något år senare åker jag taxi i Malmö med 
Ahmed. Medan han kör mig genom Malmö för det facila enhetspriset av 59 kr och 
stolt pekar ut sevärdheter, berättar han inlevelsefullt om barnen och sitt liv, där han och 
hustrun delar både på ansvaret för barnen och på de flesta rutingöromålen i hemmet. 
Han berättar att han mestadels kör taxi på kvällen och är hemma på dagen med barnen 
för att underlätta tillvaron för sin fru och tillägger stolt att frun just nu pluggar till 
lärare. Han ler mot mig i backspegeln och konstaterar med en humoristisk biton: ”Om 
min pappa såg mig, så skulle han tänka att jag inte var någon riktig karl!”  
 
Frågan är om dessa två män, trots sin skilda uppväxt, sociala position och bakgrund, 
egentligen är så olika. Positionen som närvarande, barncentrerad, jämställdhetsivrande 
och familjeinriktade fader, som upprepas och praktiseras av både Fredrik och Ahmet, 
är en av de moderna mansbilder som återkommer i min forskning både i Sverige och 
utomlands.  Jämställdhetsdiskursen, diskursen om den närvarande pappan och diskur-
sen som sätter barnet i centrum verkar – trots en mängd rapporter om problematiska 
manliga praktiker och en feministisk backlash – de facto ha öppnat för en övergång till 
mer radikalt förändrade manliga positioner och praktiker.  
 
Förskolläraren Sven beskrev till exempel under en intervju för några år sedan hur 
jämställdhetsdiskursen förändrat hans liv och gett hans tillvaro nya dimensioner:  

Det var kanske Susanne som väckte det. Hon ställde krav på att vi skulle dela på tvätt och 
matlagning och allt det där, städning. Och under en bra lång period så var det nog jag som 
skötte väldigt mycket av det /../ Det pratas mycket om mansroll idag, och just att man som 
karl blir nedtryckt i sin mansroll. Men jag vet inte, jag tror inte jag har någon så tydlig 
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mansroll. Jag är inte så macho, ingen ledartyp. Susannes och mitt sätt att se på fördelning av 
dom här traditionella jobben har kanske gjort att jag nog är lite av den här velourgubben 
från 70-talet fortfarande. Och jag har lite svårt när det ses ner på det idag /../ Jag tror 
fortfarande att man var viktig för sina barn när man var hemma. För det här med nattning 
och matlagning till dom det har vi också delat på mycket. (I: Nordberg 2005a) 

Fritidspedagogen Hans, som när jag intervjuade honom i hemmet, nyligen hade blivit 
pappa för andra gången, repeterade under vårt samtal om hans livssituation och 
drömmar ofta diskursen om den närvarande och familjeinriktade fadern (Nordberg 
2007). Pappablivandet beskrevs av Hans som en metamorfos, varigenom en självisk 
yngling omvandlats till en empatisk, osjälvisk och barncentrerad familjefader: 

Jämfört med var jag står idag tvåtusentre, så har jag ju mognat otroligt på dessa tre år och 
inser ju mer och mer att min familj är ju det viktigaste som finns. Familjen får aldrig komma 
i kläm. Strunt samma om jag får ett välbetalt jobb borta någonstans. Ligga borta flera dagar, 
nej tack! Jag vill liksom komma hem till min familj varje dag. Jag vill liksom känna mitt barn 
bättre och det får jag göra genom att jag är hemma en arbetsdag i veckan. Inte genom att 
komma hem från jobbet klockan fyra och det är tre timmar till läggning. Nu får jag liksom 
vara med om frukost och lunch och hela dagen.  

Genom de förändringsinriktade diskurserna kunde Hans ta avstånd från positioner och 
praktiker som tidigare normaliserats för manliga individer. Tandläkaren Ivar beskrev 
på samma sätt hur pappaledigheten förändrat hans liv och hur andra saker än tidigare 
kom att te sig viktiga:  

Det var ju ett väldigt avbrott i livstakten, för jag tog mig verkligen rätten att koppla av. Då 
hade jag ju jobbat heltid i nästan tio år. När man går hemma med ett barn så har man ju till 
att börja med en inre drift att man ska prestera och klara saker eftersom man har det i 
arbetslivet. Man tycker att det händer ingenting. Men efter en tid så kommer man ju in i den 
här lunken och det är ett brott i tiden. Det är ju sådana här små öar i tillvaron. När jag 
tänker tillbaka så känner jag det som avbrott mot det vanliga livet. Allt får en helt annan 
innebörd och fokusen på vad som är viktigt flyttas.  

En mer modern och familjeorienterad manlighetsbild och manlig position mejslade 
fram, där den egna fadern ofta utgjorde en negativ motidentifikation som de intervju-
ade männen distanserade sig ifrån. Ivar menade: 

Min pappa är läkare. Under hela min uppväxt har jag som ett minne av honom att han 
jobbade väldigt mycket, så jag såg inte så mycket av honom. Vanliga dagar så var det nästan 
ingenting och på helgerna så var han ganska trött. Som familj så har vi inte gjort så mycket 
tillsammans. Vi gjorde egentligen ingenting. På det viset har jag ingen relation till honom. 
Vi gjorde saker och han gjorde saker.  

Ivar bedömde sin pappas prioriteringar genom diskursen om den närvarande och 
familjeinriktade fadern och de framstod därmed som orimliga. 

Bilden av den moderne, lojale och högpresterande arbetstagaren 

När fokus i intervjun förflyttades till jobbet och männen ombads att berätta om sitt 
arbete var det andra diskurser och andra manliga bilder och normer som trängde fram 
och talade genom männen. Axel, som jobbade på en evenemangsarena och tidigare 
under intervjun ofta återkom till sin känsla av svek när han lämnade sin dotter för att 
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åka till jobbet, beskrev nu med stolthet i rösten hur han kunde jobba tretton, fjorton 
timmar om dygnet för att klara målen som arbetsgivaren ställde upp: 

Vi skall förbereda allt och täcka upp driften så det kan bli rätt tufft. Men jag försöker få 
någon timme eller två, när jag kan gå hem under dagen. Våra chefer säger till oss att lösa 
uppgiften och sen disponerar vi vår tid själva. Vi jobbar ju mycket under vintern och då har 
vi det lugnare under sommaren, så vi kan ta många halvdagar, åka och bada och jobba så 
sent som möjligt.  

I Axels berättelse repeteras diskursen om ”den lojale och högpresterande arbetstaga-
ren”. Prestationsnormerna flödar också in i familjelivet och pekar ut det som viktigt att 
prestera synliga och mätbara resultat. Projektledaren Fredrik konstaterade: 

De här perioderna, när jag varit hemma, då har jag ibland känt att jag fått spelet (skratt). 
Vad är det här? Jag får ju ingenting gjort. En hel dag har ju bara gått utan att man varit. 
Och det har varit ganska många dagar som har varit ganska enformiga. Nej, jag behöver få 
en mix så där (skratt), så jag får se lite synliga resultat. Ja, när min fru kommit hem så har 
jag kanske sugit tag i något då. Tapetserat nåt rum eller nåt. Jag vet inte om det är typiskt 
manligt eller vad det är. Jag skulle inte vilja vara hemmapappa för alltid, det skulle jag inte 
klara. 

Hemmapappan var varken för männen eller för deras fruar någon tänkbar permanent 
manlig position. En längre pappaledighet var okej, men inte att vara hemmapappa för 
gott. En modern och normal man förväntas fortfarande jobba heltid och göra karriär.   
 
Gunnar, som tidigare jobbat i chefspositioner och även haft eget företag, berättade om 
de motstridiga förväntningar och lojalitetskonflikter som många av dagens familje-
inriktade män, precis som kvinnor, har att hantera:  

Jag prioriterade nog familjen. Samtidigt kunde man ju jobba hemifrån en hel del redan då. 
Och ja, det är klart att det tär på en. Familjen gav signaler, att kan du inte vara hemma lite 
mer. Och på jobbet fick jag väl någon signal emellanåt att jag borde synas lite mer på jobbet 
nu när jag ändå var sektionschef. Jag har lämnat alla lite missnöjda genom att jag 
egentligen inte räckte till, så är det nog. Det har ju stegrats det här skruvstädet, ända sen 
dess egentligen. Då i karriären på Ericsson, och inte minst när jag hade eget företag. Min 
kollega var av den äldre generationen som fokuserar på jobbet och tyckte liksom att ”Man 
skall arbeta så mycket som det krävs. Och dessutom eget företag också, då får man fan i mej 
ställa upp!” Och det var vad han tyckte innerst inne och jag tog ju motståndarargumentet: 
”Det här kommer jag att lägga ner fyrtio timmar i veckan på, en heltidssysselsättning för 
mig, för jag har familj.” Det gjorde jag klart redan från början, men vi nådde aldrig 
varandra där. Så detta var tärande hela tiden. Det var nog så att oavsett om jag var färdig 
på jobbet eller ej så gick jag hem. Det var nog inte så uppskattat.  

Motsättningen mellan positionen som familjeinriktad far och positionen som lojal och 
högpresterande företagsledare skapade en olöslig konflikt. När Gunnar i samband med 
Ericssonkraschen dessutom tvingade säga upp anställda och göra dem arbetslösa 
orkade han inte mer. Efter en längre sjukskrivningsperiod sadlade han om och började 
plugga igen. Pluggandet var lättare att förena med ett fungerande familjeliv. 
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 Manliga bilder av jämställdhet 

De intervjuade männen hade alla införlivat jämställdhetsdiskursen, men den 
jämställdhet som eftersträvades handlade främst om en rättvis fördelning av sysslor, 
inte om att korsa könsgränser – förutom gällande hushållsarbete, där mäns andel av 
arbetet sågs som ett mått på jämställdhet och modern manlighet. 

Det är lika viktigt att man gör hushållsarbetet eller att man sköter sitt jobb. Att alla i 
familjen och på arbetsplatsen bidrar med vad de kan. Man kan naturligtvis gå in i varandras 
uppgifter. Jämställdhet är inte att man städar lika ofta eller lika mycket, utan att man bidrar 
med olika saker, att man lägger ungefär samma energi. Men om man inte går in i varandras 
uppgifter, att jag som man försöker vara delaktig i hem och familj och hushållsarbete, det 
räcker ju inte till riktigt. Det går inte att vara lika värd och inte delta, det tycker jag inte.  

Gunnars, vars fru var bästa väninna med en radikal feministisk aktivist blev uppbragt 
när jag frågade om också manligt kodade sysslor i hemmet delades och läxade lite 
magisteraktigt upp mig: 

Om mannen går in i kvinnas områden, om han tar över en del av hennes, då kanske han till 
slut närmar sig fifty-fifty i mängd. Men det var det nog inte innan. Så det är klart att hon kan 
pröva på att hantera de här grejorna som han traditionellt gör, men då skulle inte jämvikten 
bli. (Gunnar) 

Medan de män som jag intervjuade i detta projekt flexibelt förflyttade sig mellan 
manligt och kvinnligt kodade sysslor, så hade deras fruar inte utvecklat samma 
genusflexibilitet eftersom jämställdhetsproblematiken främst förlades till de kvinnligt 
kodade rutinsysslorna. 
 
Vilka mansbilder formuleras då idag bland pojkar i sex till elvaårsåldern? Låt oss göra 
ett nytt stopp på vår resa för att undersöka det. 

Bilden av den populäre, moderne och ”normale” pojken, barn 6-11 år 

Mikael, sex år, beskrev under en intervju för något år sedan hur en riktig pojke bör 
agera om han blir hotad på skolgården (Nordberg 2006): 

Då buttar man ju tillbaks. Man kan göra så här (sätter händerna i sidorna och stirrar argt) 
’Hm, vad vill du mig!/../ Jag brukar bli rädd ibland när dom större kommer emot mig. Dom 
kan ju dänga mig med bara en arm, så  då blir jag lite rädd. 

Och Jens, sex år, konstaterade: ”Man måste vara väldigt snabb och inte rädd för så 
mycket.” Men det finns också pojkar som ger uttryck för en annan position. Fredrik, 
även han sex år, menar:   

 Ibland så försöker killarna att vara tuffa. Det är jättemånga på skolan som försöker vara 
det. Dom säger fula ord och gör dumma saker. Det är därför jag inte vill… Jag tycker inte 
om att vara tuff. 

De normer som av både pojkar och flickor knöts till den normale pojken handlade om: 
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Att våga ta risker och visa mod, vara fysiskt stark och duktig i sport, kunna försvara 
leksaker och kompisar, kunna uthärda smärta och kunna lära kompisar knep och 
försvarsstrategier mot andra pojkars provokationer. Dessutom skall en riktig pojke 
vara snäll och inte bråka med pojkar som inte provocerar honom, vara bra i skolan, 
men inte skryta över provresultat och kunskaper och sist men inte minst, inte uppträda 
för feminint. 
 
Heteronormerna – den sanktionerade, naturaliserade och för-givet-tagna hetero-
sexualiteten – normaliserar vissa sätt att prata, skämta, röra sig, klä sig och pekar ut 
lämpliga positioner, sysslor och partners för flickor och pojkar. ”Horan”, ”Bögen” och 
”Fjollan” fungerar idag som effektiva gränsvakter, som pekar ut vad som är möjligt 
och omöjligt och håller flickor och pojkar på plats i de rådande könsordningarna. Den 
position som normaliseras för en pojke i min pågående forskning om pojkar och 
maskulinitetsskapanden i skolan överensstämmer i mycket med de tre drag som 
Kimmel (1997) pekat ut som centrala i maskulinitetsgörandet: 

1. Rädsla för att ifrågasättas, inte ses som manlig  

2. Projektion. De ”problematiska” egenskaperna hänförs till andra grupper och 
individer 

3. Flykt. Erövra och bevisa manlighet genom manlighetsskapande aktiviteter 

Sista hållplatsen - två linjer i saluförandet av maskulinitet 

Avslutningsvis skall vi stanna till och ta del av vilka positioner som erbjuds män i 
dagens frisyrmagasin (Nordberg 2005b). Två linjer framträder tydligt. Den första kan 
betecknas som ”Könsbråkande” eller ”Genderbending”. Denna position kan beskri-
vas som ett intresse för att utmana könsgränser genom ett överskridande och en 
underminering av den könspolaritet som dikotomiserar det manliga och det kvinnliga 
och upprättar mode som feminint och bögigt (Mörck & Nordberg 2007). Positionen 
innebär en ironisk accentuering av vissa drag i den stereotypa maskuliniteten korsad 
med ett flörtande med det feminint kodade och med gaymodet. Manligt kodade och 
kvinnligt kodade element förs samman i nya kombinationer. En svinryggsfrisyr länkas 
exempelvis samman med en mustasch och en strikt kavaj lättas upp med en stor rosa 
tygblomma och håret förföriskt struket bakom öronen. Det handlar alltså inte om en 
accentuering av androgynitet, vilken istället bygger på ett gränssnitt där köns-
kategorierna suddas ut. 
 
Den andra positionen är Den nya ”grabbigheten”. Denna position utgör en motpol och 
motreaktion mot ”mjukismannen” och positionen som ”stilmedveten yuppie”. 
Positionen bygger på en accentuering av en stereotyp och könspolariserad maskulini-
tet, ett uttalat särartstänkande och förordandet och skapandet av nya manliga och 
homosociala nischer. Positionen handlar också om ett avståndstagande till det prydliga 
och flörtar med och iscensätter en stereotypiserad arbetarklassmaskulinitet, där tuffhet, 
grabbighet, råhet och aggressivitet korsad med viss ironi utgör huvudelementen. En 
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ostyrig frisyr och en orakad haka knyts samman med en skitig nättröja eller en strikt 
kostym och en uppkäftig och arrogant blick. 
 
Och kanske utgör de manliga modeller som, iklädda bikinis i vitt kaninskinn och 
högklackade silversandaler och med sina långa blonderade hårsvall konstfullt 
arrangerade i fantasiska uppsättningar, bestämt vandrade fram över scenen på 2006-års 
frisörmässas sista visning och emellanåt vant stannade en stund och poserade inför 
publiken, den slutliga kommersialiseringen, saluförandet, exotiseringen och 
varugörandet av den moderna manligheten. Eller också så kanske det kan förstås som 
ytterligare ett försök att utvidga den idag rigida manliga normaliteten. 
 

”Performansen” kan förstås på 
många sätt. Dels kan den ses som ett 
uppvisande att den enda möjliga 
positionen för en modern man är att 
till fullo förkroppsliga positionen 
kvinna. Dels kan det ses som att 
mannen nu fullständigt tagit över 
skönhetsindustrin och kvinnliga 
modeller inte ens längre behövs på 
scenen när nya säsongens nya 
damfrisyrer visas upp. Och från en 
reklampelare blickar några väl-
klippta män i försäljarfrisyr. Här där 
nya moderna manliga positioner 

prövas fram framstår de som tämligen passé, men i styrelserummen och bland 
maktelitens män är den klassiska och mer könspolariserade manligheten som försäljar-
frisyren och kostymen utgör delar av fortfarande mer gångbar. Även om de 
mångfaldiga diskurserna också drar i dem. Det är nu dags att konkludera och samman-
fatta vår exkursion. 

Moderna mansbilder i dagens Sverige  
– slutsatser efter genomförd exkursion 

Vad är då ett modernt mansideal? Vilka moderna manliga bilder har egentligen 
framträtt under vår exkursion? Och vilka är egentligen de moderna mansbilderna och 
männen och vilka är de andra, de traditionella?  Istället för att ringa in olika grupper 
män och hänföra dem till olika manlighetsideal har jag under denna exkursion valt att 
peka på några av de manlighetsideal som erbjuds och upprepas av män i Sverige idag, 
utan att givet hänföra och fixera dessa mansbilder och positioner till vissa grupper av 
män. Manlighetsskapandet är som framgått av de ”manlighetsbilder” som presenterats 
i det material som vi har undersökt mer komplext än så. Snarare än avgränsade 
manligheter, som enkelt kan typologiseras och beskrivas, handlar de moderna 
mansbilder som vi analyserat fram under vår exkursion mer om en ständig rörelse, där 
olika och ibland konkurrerande manlighetsideal möts, praktiseras och aktualiseras i 
olika situationer och ibland förenas eller ställs emot varandra och skapar ambivalenser 

Bild 1. Från 2006 års frisörsmässa 
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och lojalitetskonflikter. Därför kan vi i dagens Sverige möta såväl en våg av ”ny 
grabbighet” som en ökad önskan om ett intimiserat familjeliv, där omsorg om både 
barn och partner utgör viktiga element, en inriktning på att göra karriär, prestera och 
vara lojal med arbetslivets krav och förväntningar, en antifeministisk rörelse och ett 
samtidigt bejakande av jämställdhetssatsningar och kvinnors möjligheter, en ökad 
acceptans för mångfald, homosexuella, funktionshindrade, färgade och individer 
uppväxta i andra länder samtidig som bögfobi och våld mot homosexuella och 
individer som kategoriseras som invandrare ökar.  
 
Det är viktigt att utmana och dekonstruera de maktordningar och kategorier som 
särskiljer och rangordnar individer genom att skapa och peka ut dem som ”de andra”.  
Det är därför viktigt att problematisera de diskurser och handlingar som framställer 
vissa grupper av män som mer jämställda, moderna och bättre än andra. För som vår 
forskningsexkursion visat repeteras och praktiseras både stereotypa och mer nyoriente-
rande diskurser av pojkar och män oavsett vilken etnisk kategori och vilket etniskt 
sammanhang som vi naglar fast dem i. Den problematiska manligheten finns inte 
enbart på landsbygden, i arbetarklassen, i tidigare generationer eller bland de individer 
som vi kallar invandrare. Lika lite som de mer nyorienterande manlighetspositionerna 
enbart praktiseras av stadsbor, män verksamma i kvinnligt kodade yrken, individer 
som kategoriserar sig som ”svenskar”, den yngre generationen och medelålders män 
som hänför sig till medelklassen, vilket ofta hävdas. Att inse detta och tillsammans 
problematisera och visa på effekterna av de normer som reglerar oss och även peka på 
de motdiskurser som manar till förändring kan på sikt göra det möjligt att underminera 
de reglerande normer som hierarkiserar och delar in oss och som skapar det feminint 
kodade som statusmässigt underordnat.  
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Prästerna och pedagogiken på Bona – ett doing-genderperspektiv 
 
Renée Frangeur, Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet 

Inledning 

På den statliga tvångsuppfostringsanstalten Bona skulle pojkar mellan 15 och 18 år 
lära sig arbetsdisciplin och gudsfruktan. Anstalten fanns under åren 1905 till 1948 och 
skulle erbjuda ett alternativ till fängelsestraff för stölder och snatterier eller till 
skyddshem för ”svår vanart”. Prästerna var ansvariga för det pedagogiska arbetet och 
för den religiösa fostran på anstalten. Totalt blev de åtta till antalet under anstaltens 43 
år. I detta kapitel refererar jag först några teorier om och metoder för analys av 
manlighetsskapande, därefter vad prästerna tilläts göra och vad de inte tilläts göra 
enligt stadgorna och för det tredje hur de skapade genus/klass/nationalitet genom sina 
praktiker och interaktioner med andra. Till sist sammanfattar jag genom att analysera 
hur prästerna kan uppfattas i en Connellsk maskulinitetshierarki - som medlöpare/ 
delaktiga i den hegemoniska ordningen eller som förhandlande med makten?2 Mitt 
källmaterial är anstaltens årsberättelser, styrelseprotokoll, kungliga stadgor samt 
prästernas Dagbok över underhållningen 1923 – 1948, en kortfattad redogörelse för 
kulturaktiviteter, som prästerna höll i vissa år på anstalten . 
 
De delfrågor jag ställer mig är: kunde svaghet och känslighet hos bonapojkarna ingå i 
prästernas manlighetsfostran eller var enbart styrka och arbetsduglighet manliga ideal? 
Hur skildrades sexualiteten och kroppen i prästernas undervisning och fostran till 
manlighet? Vad var omanligheter enligt prästerna?3 Hur utformade de pojkarnas 
aktiviteter i ett föränderligt perspektiv - som kontrast till eller bekräftelse av under-
givenhet och foglighet?  

Kroppskultur och manlighetsskapande 

Manligheten har i regel varit intimt relaterad till produktionen. Arbetande, aktiva och 
kraftfulla manliga kroppar har idealiserats i bildkonst och skulptur. Män har oftast 
framställts som aktiva och som aktörer, menar Thomas Johansson, och tecken på 
svaghet och bräcklighet har framställts som omanligt. Defekter, känslighet och 
sexualitet har uppfattats som feminina. Den starka homofobin som män ofta utvecklat 
vid närmandet till andra mäns kroppar, har skapat svårigheter vid analysen av deras 
kroppslighet och sexualitet. I dag har däremot många män även tvingats se sig som 
sjuka, drabbade av impotens och andra svårigheter och blivit objekt för andras blickar. 
Numera förekommer även estetiska manliga kroppar i reklam och konsumtions-
                                                
2 Enligt  Thomas Johansson i Det första könet?  Mansforskning som reflexivt projekt (Lund, 2000) s 39, bör man 
skilja mellan en mer medlöpande och en mer förhandlande position för R. Connells delaktiga/ medlöpande 
maskulinitet, i idem, Masculinities (Berkeley, 1995). I vardagen tvingas många män i denna position förhandla 
om makten både med kvinnor och andra män. 
3 Jonas Liliequist diskuterar manlighetens motbild, omanligheten, i ”Från niding till sprätt. En studie av det 
svenska omanlighetsbegreppets historia från vikingatid till sent 1700-tal” i Manligt och omanligt i ett historiskt 
perspektiv. FRN. Rapport 1999:4. Anne Marie Berggren(red.). 
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industri. Den manliga kroppen är inte längre en given storhet utan är utsatt för nya 
reflexiva konstruktioner.4  
 
Ett flertal organisationsteoretiker har sett förändringar i organisationer som köns/ 
genusrelaterade t ex genom att studera bilder och symboler och internt mentalt arbete. 
De menar att dessa förändringar, som kan avläsas inte bara av könssegregeringen, inte 
är symmetriska utan asymmetriska dvs de kan se olika ut på olika arenor i 
organisationen.5 Elin Kvande hänvisar till Sandra Harding i det att hon även hälsar en 
teoretisk instabilitet i analysmetoden som befriande. Därför vill hon sträva efter att 
omfatta mångfalden och skillnaderna i förståelserna av genus och inom kategorierna 
manligt och kvinnligt.6 I stället för att skapa fasta kategorier för vad som är kvinnligt 
och manligt i organisationer, ”substantivanalyserna”, vill Elin Kvande peka på 
möjligheterna att integrera klass, sexualitet, genus och ras i analysen. Hon syftar då på 
ett perspektiv, som hon kallat Doing gender in organizations, som ett svar på dessa 
utmaningar. Detta uppfattar genus som något som skapas kontinuerligt och inte som 
något vi är. Genus ses med andra ord inte som något som är bestämt utan något som 
skapas i olika mellanmänskliga relationer. 
 
Elin Kvande har fyra synsätt i sitt doing-gender perspektiv. Först ett interaktionellt 
synsätt. Med det menas att människor konstruerar genus i sociala situationer och 
därmed reproducerar eller förändrar sociala strukturer. I en myriad av tillfällen ”gör vi 
genus”, vi gör en ”genusuppvisning”. Vi kan konstruera genus på sätt som upprätthål-
ler existerande genusrelationer eller vi kan utmana dem. Den dagliga konstruktionen 
och ibland dekonstruktionen av genus görs inom materiella och ideologiska staket som 
sätter gränser och möjligheter för radikal förändring.7  
 
Vidare nämner Elin Kvande praktiksynsättet genom vilket människorna i organisatio-
nerna blir mer synliga. Joan Acker talar om gendered practices för att peka på att dessa 
är aktiviteter beroende av situationen, ”situerade”. Genom att de vanliga sakerna folk 
gör i sina dagliga aktiviteter ständigt upprepas skapar de också nya/gamla system. 
Praktiker är lokala, situerade och föränderliga. Genuspraktiker är alltså konkreta 
aktiviteter, det som folk gör och säger och vad de tänker om detta inom de materiella 
och ideologiska gränser som t ex könssegregeringen skapar. 
 
I ett förhandlingsperspektiv kan man för det tredje fokusera konflikter och samarbeten 
i organisationer. Kvinnor och män tillåts att göra vissa saker i organisationen beroende 
på konflikter, makt och intressen inom organisationen. Det symboliska synsättet till 
slut visar på hur vi tänker om genus när vi skapar genus och hur vi leds av uppfatt-
ningar och bilder av maskulinitet och femininitet. Kulturella uppfattningar av genus 

                                                
4 Thomas J s 71 f. 
5 Ewa Gunnarsson, ”I skuggan av dominerande diskurser - Konstruktioner av kön bland nomader och ´jordade´ i 
flexibla organisationslandskap” i Manlighetens många ansikten - fäder, feminister, frisörer och andra män  red. 
Thomas Johansson/Jari Kuosmanen( Stockholm, 2003) s 140. 
6 Elin Kvande, ”Doing gender in Organizations - Theoretical Possibilities and Limitations” i Where have all the 
structures gone?  Doing Gender in Organisations, Examples from Finland, Norway and Sweden  ed. Ewa 
Gunnarsson m fl (Stockholm 2003) s 15. 
7 ibid. s 21- 25. 
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uppvisar oftare en större stabilitet än de på en interaktionell nivå. Man kan fokusera 
språk, symboler, myter, historier och ritualer och undersöka hur en organisation 
skapas. Även genom att se på de underliggande reglerna i en organisation kan en 
forskare analysera hur denna producerar symboler, mening och identitet. 
 
Elin Kvande understryker att dessa perspektiv inte är oberoende av varandra utan kan 
kombineras på ett fruktbart sätt. Fördelarna är att aktiviteter syns, att 
varjedagspraktiker gör det, att både stabilitet och förändring kan framträda, att 
perspektivet flyter ihop med andra perspektiv som klass och etniskt perspektiv och det 
tillåter pluralitet och variationer. Hon arbetar på det sättet att hon flyttar sitt fokus från 
strukturer till aktörsskap och tillbaka till strukturer, därför att hon tror att  det är viktigt 
att se hur aktörer påverkar och utmanar  strukturer genom sina praktiker. Samtidigt 
påvisar hon vilka begränsningar som strukturer representerar. Kvande refererar även 
till Connell vad gäller strukturkonceptet och hans påpekanden av det ömsesidiga 
beroendet mellan strukturer och praktik i genusrelationerna. Men dessa relationer är 
dock ingen logisk enhet, som inte kan förändras historiskt.8  

Prästernas positioner enligt stadgorna för anstalten.  

I den kungliga stadgan för anstalten 1904 med direktiv för de olika befattningshavarna 
beskrivs predikantens och förste lärarens åligganden. Han skall som präst handha 
religionsvården på anstalten och bedriva kristendomsundervisning. Dessutom skall han 
som lärare ha hand om undervisningen i övriga läroämnen tillsammans med den andre 
läraren. Varje söndag/helgdag skall han förrätta gudstjänst och fullgöra de kyrkliga 
förrättningar som kan förekomma. Vidare skall han genom enskilda samtal med 
eleverna skaffa sig ”noggrann kännedom” om varje elev och verka för elevens sedliga 
förbättring samt föra kyrkobok och minnesbok över eleverna och skriva en 
årsberättelse till styrelsen om religionsvården på anstalten. Slutligen skall han ställa sig 
till efterrättelse efter vad som är föreskrivet för präst i svenska kyrkan.9  
 
Det är tydligt att prästerna hade en särställning i arbetshierarkin på Bona. Det står inte 
någonstans i direktiven att prästen lyder under direktören, men däremot under svenska 
kyrkan och styrelsen. Över övriga anställda utövade direktören husbondevälde eller 
förmansskap.10 Prästerna hade sålunda en egen maktposition på Bona; genom sitt 
inflytande över elevernas själsliv och bokföringen av deras uppförande och brottsliga 
gärningar. Därför är det viktigt att analysera hur prästerna konstruerade genus, hur de 
utövade sin manlighetsfostran i sina dagliga gärningar. Jag delar in analysen här i 
följande underrubriker: det interaktionella planet - den personliga samvaron, prakti-
kerna - skolan, konfirmationsundervisningen, gudstjänsterna, söndagsprogrammen, 
teatern, musiken och idrotten/utflykterna samt det symboliska planet - prästernas 

                                                
8 ibid. s 26 -39. 
9 SFS 41 , 26 september 1904, s 8. I minnesböckerna, ett slags elevmatriklar i folioformat över eleverna, infördes 
alla uppgifter om elevernas tidigare liv, deras brott och straff, deras skolgång på Bona och deras arbete eller 
straff efter Bona. 
10 Styrelseprotokoll 30/3 1905 och 8/6 1925.Bonaarkivet, VLA. (Vadstena Landsarkiv) 
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åsikter om pojkarna. Förhandlingsplanet anknyter till frågan om prästerna som eventu-
ellt delaktiga/medlöpare i den hegemoniska manligheten.  

Den personliga samvaron – interaktionen 

 För att återknyta till Elin Kvandes teori om det interaktionella planet och hur vi 
konstruerar genus i sociala situationer och därmed både skapar och normaliserar 
skillnader mellan män och kvinnor, så handlar prästernas pedagogik om enbart 
relationer till och konstruktionen av skillnaden mellan män, men där kvinnliga 
egenskaper och omanligheter används som avskräckande exempel.11 Kvandes uttryck 
”genusuppvisning”, passar bra på Bona. Mina källor för genusuppvisningen är primärt 
de officiella årsredovisningarna, där det gällde för prästerna att visa upp vad de 
åstadkommit under året med pojkarna. En av de viktigaste uppgifterna både enligt 
stadgorna och som prästerna själva tolkade dem var den personliga samvaron. Man 
kan då räkna med att prästerna gärna framhöll sina goda resultat/ideal i samvaron med 
pojkarna och att dessa i huvudsak var i linje med anstaltens stadgar. Jag rör mig alltså 
både på ett diskursivt och ett narrativt plan liksom Johanna Esseveld beskriver 
konstruktionen av kön som social praktik i en artikel 2004.12 Pojkarnas reaktioner på 
den personliga samvaron kan jag däremot inte uttala mig om utom i ett fall: Bildsköne 
Bengtssons.13 

 

                                                
11 I Doing Gender, Doing Difference. Inequality, Power and Institutional Change, ed. Sarah Fenstermaker & 
Candace West (New York, London 2002) s 31 och 37 understryks emellertid att homosociala sammanhang kan 
utgöra de mest intensiva och explicita arenorna för genusskapandet.  
12 Se Johanna Esseveld,”Kön/genus och sociologi i ett historiskt perspektiv” i Sociologisk forskning nr 3: 2004, s 
6. 
13  Att samvaron med prästen Bergwall var viktig bekräftas av den s k Bildsköne Bengtssons berättelse  ur 
sinnesundersökningsjournalen på Fångvårdsanstalten i Norrköping, VLA.  Prästen under hans tid på Bona 1910 
var en av de få han fann sympatisk; en vistelse som för övrigt mest inbegrep prygel, isoleringsstraff och 
rymningsplaner. Se också Malin Arvidsson, Den bildsköne ( Malmö, 2005). 

Bild 2. Bonapojkar i lagårdsarbete 



 

 43 

Arbetsdugligheten som ett av anstaltens mål och resultat av fostran både från präster 
och andra anställda på Bona framhävdes av flera av prästerna framför allt från den 
första tiden. Holger Bergwall kontrasterade ”det socialistiska klasshatet” som han fann 
hos pojkarna mot en uppskattning av böndernas arbete. Bergwall framhöll de 
borgerliga manliga dygderna att vara artig, ren, punktlig och tänka på sin framtid, vara 
ärlig och hålla ut i ett arbete. Sven Sundberg framförde arbetskarlen, den 
disciplinerade nyttige arbetaren, som ett ideal. Bertil Mogård betonade respekt för 
arbetet, präktighet och skötsamhet som ideal. Även Theodor Carlsson nämnde kärlek 
till arbetet som ett mål för fostran av pojkarna. John Edvin Svanteson kritiserade 
bristen på uthållighet i arbetet hos bonapojkarna. 
 
Gudsfruktan var det andra officiella målet och det nämndes också som ett ideal, men 
inte lika frekvent som det förra. Holger Bergwall försvarade sovcellerna med att där 
kunde eleverna hålla enskild andakt. Sven Sundberg framhöll ånger, skuld och 
syndernas förlåtelse, som skulle ge kraft åt bonapojkarna. Bertil Mogård betonade 
moral och religion i stället för innehållslös fritid och Theodor Carlsson hade förtroliga 
samtal om religionen som en förebild.  Svanteson lyfte fram Jesus som en modig man, 
som en manlig förebild för pojkarna. 
 
Självbehärskning framhöll flera av prästerna som en god manlig egenskap. För 
Sundberg var viljefostran och viljans herravälde över kroppen ett mål, där idrotten togs 
till hjälp. Mogård klagade på bristen på självbehärskning som ett kardinalfel hos 
bonapojkarna, medan Theodor Carlsson framhöll självbehärskning i samband med 
tobak, sprit och sexualitet som ett led i medborgarfostran. Svanteson kritiserade 
bonapojkarnas kraftuttryck och de sexuella skrytsamheterna. Som bland annat David 
Tjeder uttrycker det så var självkontrollen grunden för den borgerlige mannens makt 
över sig själv och över andra män. Makten även över omanliga typer som ”drinkaren, 
förföraren, onanisten, lättingen”14 - omanligheter som prästerna Bergwall, Mogård, 
Carlsson och Svanteson gärna använde i avskräckande syfte.15 
 
I alla dessa exempel kan man säga att skapandet av manligt genus hos bonapojkarna 
låg väl i linje med de önskvärda borgerliga manliga egenskaperna vid framför allt 
anstaltens första tid, även om betoningen på pojke eller karl associerar till vissa 
olikheter i genusuppvisningen. Pojke är en mer oskyldig kategori än en karl. Pojke 
leder tanken till oansvariga barn och barndomens betydelse, en tankefigur som 
idealiserades vid förra sekelskiftet.16 Den förste prästen, Holger Bergwall, hade 
följaktligen en negativ bild av ordet karl, medan Sven Sundberg däremot insisterade på 
att använda ordet ”riktig karl” som en förebild för den kollektiva nationella fostran av 
bonapojkarna under första världskriget. Ordet karl var ett epitet som framför allt 
direktör Blomquist använde som exempel på anstaltens moraliska kraft- och viljefost-

                                                
14 David Tjeder, ”Konsten att blifva herre öfver hvarje lidelse” i Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv 
FRN 1999, s 187. 
15 Se Årsberättelser 1905 – 1947. Mogård ger exempel på en syndikalist ,en rymmare, som söp och onanerade 
och en syfilitisk ”vrakspillra”, som  blev präktiga och skötsamma på Bona. Årsberättelser 1920 ,1921 och 1922. 
16 Se t ex Maria Sundkvist och Bengt Sandin i Korsvägar - en antologi om mötet mellan unga och institutioner 
förr och nu , red. Kerstin Bergqvist, Kenneth Petersson  & Maria Sundkvist (Stockholm 1995). 
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ran under 1920-30-talen.17 Både när det gäller direktör Blomquist och Sven Sundberg 
kopplades detta kollektiva ideal till nationella ideal och till bilden av Bona som ett 
samhälle och inte ett hem. Det kollektiva manliga idealet och den kvinnorädsla som 
soldatlivet skapade vid denna tid beskrivs av Klaus Theleweit i Mansfantasier18 och 
liknar Sundbergs karlideal i det att det skiljer sig starkast från den tidens ideala 
kvinnliga sfär.19 
 
Men där fanns också genusuppvisningar som utmanade den existerande genustolk-
ningen. Två präster under mellankrigstiden, Mogård och Carlsson, visade fram 
förtroliga relationer och veka pojkar som eftersträvansvärda ideal. En vek vilja 
tillhörde snarare de omanligheter som pastor Sundberg ville härda och förädla till 
riktiga karlar. Pastor Carlsson skiljde sig mest från de övriga i det att han också 
poängterade att en pojke gärna kunde vara hjälpsökande i stället för hård. Carlsson 
önskade sig vänner och goda kamrater bland pojkarna, men han måste varit medveten 
om att han avvek från de önskvärda idealen, eftersom han genast la till att detta skulle 
ske utan sentimentalitet och ”kvinnlig” känslosamhet. Han var också den ende prästen 
som uppehöll sig vid pojkarnas sexualitet, som han menade var kontrollerad på 
anstalten och icke ”snedvriden” - i huvudsak.  

Praktikerna: skolan, konfirmationen, gudstjänsterna, 
söndagsprogrammen, idrotten, musiken, sången, dansen och teaterarbetet 

Enligt Elin Kvande utmärks en genuspraktik av att genus och klass kombineras och 
uppfattas som positioner och genom en ständig upprepning av de vanliga sakerna folk 
gör i sina dagliga aktiviteter. Genusprocesser är konkreta aktiviteter, det som folk gör 
och säger och vad de tänker om detta inom de materiella och ideologiska gränser som t 
ex könssegregeringen skapar. Prästerna måste utföra vissa aktiviteter enligt stadgorna. 
Dit hörde skolundervisning, gudstjänst och konfirmationsundervisning. Det var 
konkreta aktiviteter, som ständigt upprepades på Bona. Prästerna klagade på att det var 
svårt att motivera eleverna för kristendomsundervisningen, konfirmationsundervis-
ningen och för undervisning i historia och kultur. Dels hade eleverna olika 
förkunskaper och få var intresserade av dessa ämnen och dels kunde man inte tillgripa 
vanliga folkskolemetoder som läxläsning eftersom det inte fanns tid till det på 
kvällarna. De traditionella borgerliga bildningsämnena om kungarnas bragder och den 
svenska historien, som var grundbulten i folkskolans undervisning och som speglade 
den manliga nationella klassordningen vid 1900-talets början, hade ingen större 
framgång på Bona.20 Christina Florin och Ulla Johansson skriver i Där de härliga 
lagrarna gro... att det var en blandning av lutheranska och borgerliga dygder, som 
lärdes ut i läroverken. Till de dygderna hörde självdisciplin, driftskontroll, prestation, 

                                                
17 Genusregimen Bona och anstaltsdirektörerna., kapitel sex i den kommande boken om Bonaanstalten. 
18 Klaus Theleweit, Mansfantasier del 1 (Stockholm, 1996) passim. 
19 Uttrycket separata sfärer  används av många genusforskare för att illustrera manlighets- och kvinnlighets-
konstruktioner under 1800-talet och vid förra sekelskiftet. Se Leonore Davidoff & Cathrine Hall, Family 
Fortunes: Men and Women of the English middle class (London, 1987) Yvonne Hirdman, Genus- om det stabilas 
föränderliga former (Stockholm, 2001) m fl. 
20 Se Per-Johan Ödman, Kontrasternas spel. En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria. del ll (Stockholm, 
1995) och Åke Isling, Det pedagogiska arvet. Kampen för och emot en demokratisk skola (Stockholm, 1988). 
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flit, uthållighet och handlingskraft21, liknande den karaktärsfostran som pastorerna 
Carlsson och Emanuel Nyberg betonade att de försökte förmedla till eleverna med 
tillägget att även lydnaden markerades, vilken mer hör till en underordnad position.22 
Prästerna försökte skapa en klassfostran med borgerligt nationella manliga förebilder i 
skolans undervisning, till synes utan större framgång. 
 
Större framgång hade andra aktiviteter. Eleverna visade stort intresse för att läsa 
böcker, skriva uppsats och brev och att sjunga, rapporterade prästerna samstämmigt. 
De lyssnade gärna till högläsning och skrev själva i elevtidningen Bonagrabben, som 
kom ut sporadiskt. Det var snarare kreativa aktiviteter, som gick hem bland pojkarna 
än katederundervisning i de vanliga ämnena, historia och kristendomskunskap. När 
pojkarna fick utlopp för sina skapande behov och kunde engageras i utflykter i 
samband med konfirmationsundervisningen, då fungerade de vardagliga obligatoriska 
aktiviteterna, som var prästernas, bra. På det sättet tvingades prästerna av den knappa 

situation de befann sig i vad 
gäller skolan och konfirma-
tionsundervisningen att tänja 
på gränserna för underord-
ningens genus utan att de 
gjorde någon större ideologisk 
eller pedagogisk affär av det. 
Ett undantag var Holger Berg-
walls kommentar att folk-
skolan varit för dogmatisk och 
bara sysslat med minnesöv-
ningar och att man därför 
måste tillgripa ”friare former” 
för pedagogik. Det kan man 
snarare kalla en variant av den 
learning by doing, som är 
grunden för scoutrörelsens fy-

siska aktivitetspedagogik och som enligt Bo Nilssons analys skulle bli en motvikt mot 
folkskolans ensidiga betoning av boklärdomar och teoretisk intelligens.23 Per-Johan 
Ödman skriver att John Deweys idéer om att förena praktik med pedagogik börjat få 
inflytande i Sverige över pedagogiskt tänkande sedan 1900-talets början.24 
 
Vad gäller söndagsprogrammen och festerna framstår den ”dubbla pedagogik” som 
prästerna skapade speciellt tydligt. Dels fanns kontrollen där på det sättet att 
söndagsprogrammen skulle bli en uppbygglig motvikt mot snus och kortspel och inte 
heller för mycket bio och dels kreativiteten genom att pojkarna uppmuntrades att ta 
                                                
21 Christina Florin & Ulla Johansson, Där de härliga lagrarna gro ... Kultur, klass och kön i det svenska 
läroverket 1850 - 1914 (Stockholm, 1993) s 43 ff och  s 38. 
22 Isling s 463. Isling betonar att i folkskolan lärde sig eleverna att bli undersåtar men i ett framstående folk. De 
nationella hjältarna skulle man inte efterlikna utan se upp till. 
23 Bo Nilsson, Maskulinitet. Representation, ideologi och retorik (Umeå 1999)s 48 och  57. Om Holger Bergwall 
och folkskoleundervisningen, se Årsberättelsen 1909. 
24 Ödman s 597 f. 

Bild 3. Konfirmandgrupp på Bona, 1920-tal 
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egna initiativ till samkväm, rumsdekorationer och festprogram. Dels censurerades 
pojkarnas brev och dels stimulerades de till att göra egna cabaréprogram på scenen i 
gymnastiksalen. Scoutaktiviteterna bland pojkarna, som leddes framför allt av pastor 
Carlsson, ordförande i Östergötlands pojkscoutkår, är andra exempel på blandningen 
av kontroll och kreativitet. Pojkarna skulle å ena sidan förmås att avstå från 
smygrökning i scoutgruppen och stå ut med att vara påpassade av övriga elever, å 
andra sidan fick några elever till slut delta tillsammans med de anställdas pojkar i 
scoutaktiviteterna och alla elever deltog i festerna i samband med scoutbesök från 
Örebro. Kärleken till djur och natur och lägerlivet ingick i scoutmoralen och skulle 
skapa riktiga män enligt Bo Nilsson i hans kapitel om scoutrörelsens retoriska 
maskulinitet i avhandlingen Maskulinitet.25 Lägerliv och utflykter förekom på Bona, 
men inte alls i den utsträckning som de gör i scoutrörelsen. Med scoutidealet följde 
också ett klassöverskridande projekt, ett klasslöst brödraskap, som visserligen 
motsades av lydnad och respekt för auktoritet, men som ändå var uttalat i scoutlagen. 
Denna betoning av en brödraskapstanke avspeglade det inledande 1900-talets 
genusosäkerhet, menar Bo 
Nilsson.26 På Bona var 
emellertid hierarkierna och 
skillnaderna mellan fostrare 
och elever nästan alltid när-
varande och motverkade det 
klasslösa scoutidealet. 
 
På ett plan kunde Bonas 
ideal och scoutrörelsens där-
emot samverka. Den fysiska 
fostran var lika viktig på 
Bona som i scoutrörelsen, 
där en kraftig vältränad 
kropp sågs som ett exempel 
på god karaktär.27 En idrotts-
plan med läktare för fot-
bollsmatcherna prioriterades tidigt i anstaltens historia och år 1920 stod en riktig 
gymnastiksal färdig dessutom med en scen för teateruppsättningar. Bonapojkarna 
uppmuntrades att visa framfötterna inför andra pojklag och publiken i fotbollsmatcher 
och andra idrottstävlingar. Under 1800-talet ökade vurmen för gymnastik och sport 
som en del i konstruktionen av den moderna maskulinitetens ideala självbehärskning i 
motsats till en tidigare känslosamhet, skriver Claes Ekenstam.28 I många sammanhang 
strävade prästerna att inprägla en sådan självbehärskad karaktär i bonaeleverna. 
Genom den fysiska fostran, där prästerna deltog som ledare i varierad utsträckning, 
                                                
25 Nilsson s 75. 
26 ibid. s 67 ff. 
27 ibid. s 59. 
28 Claes Ekenstam, ”Rädd att falla. Gråtens och mansbildens sammanflätade historia” i Manligt och omanligt s 
168. Se även Jens Ljunggren, Kroppens bildning- linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914 (Stockholm, 
1999) s 243 ff. Den senare betonar även ett idealistiskt antikt och sedligt bildningsideal i kombination med 
manlig självbehärskning i gymnastiken. Linggymnastiken blev ett sätt att kombinera tradition och modernitet. 

Bild 4. Bonaakrobater 
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kunde flera av de tidigare nämnda manliga idealen som styrka, självbehärskning, 
prestation, uthållighet och handlingskraft konstrueras. I det fallet var pedagogiken 
entydig under hela bonatiden. 
 
Som en kontrast mot det dominerande självbehärskade mansidealet skapade pastor 
Svanteson under hela sin tjänstetid olika typer av musikaktiviteter och framför allt 
inmutade Theodor Carlsson ett utrymme för en intensiv teaterverksamhet (mellan fyra 
och sju premiärer/år) under i varje fall sju års tid på Bona. Detta skedde under 
mellankrigstid och efterkrigstid. Pojkarna kunde spela manliga och kvinnliga roller, 
utklädda i kostymer och sminkade, mot pastorn ofta i huvudrollen och uppträda inför 
publik på Bona och utanför anstalten. De kunde även turnera med 40-mannakören eller 
i ett kapell bestående av bland annat dragspel spela dansmusik, som var en vid denna 
tid i den offentliga debatten kritiserad aktivitet.29 De kunde dessutom bilda jazzkapell 
och dansa till jazzmusiken i gymnastiksalen.30 Denna teaterlek och lek med manlighe-
ter och kvinnligheter var något som annars kunde förekomma utanför en institution 
som Bona, på teatern och dansbanan under denna tid och som definitivt skiljer sig från 
den undergivenhet som enligt Foucault konstruerades av fängelsesystemet.31 Men båda 
dessa präster stötte också på svårigheter i form att kritik från övriga anställda för ett 
alltför stort engagemang i eleverna eller att de bästa sångarna i kören saknades, 
eftersom de låsts in i isoleringsstraff, då det var dags för repetition.32 Dessa pastorer 
utmanade den konventionella bonamanlighetens betoning på enbart arbetsduglighet 
och gudsfruktan som manlighetsideal. 

Det symboliska planet: Åsikter om pojkarna 

Det symboliska synsättet skall visa hur vi tänker om genus när vi skapar genus. Våra 
uppfattningar om maskulinitet och femininitet styr oss när vi praktiserar genus och 
interagerar med andra. Kulturella uppfattningar av genus uppvisar oftare en större 
stabilitet än de på en interaktionell nivå, menar Elin Kvande. I Bonas fall är det åter 
prästernas diskursiva konstruktioner av pojkarna i årsberättelserna, som är den 
viktigaste källan. Gränserna mellan framför allt det interaktionella planet och det 
symboliska kan ibland vara svåra att upprätthålla, eftersom de förhållningssätt 

                                                
29 Se Hans-Erik Olson, Staten och ungdomens fritid – kontroll eller autonomi?(Lund, 1992) om dansbanorna som 
osedlighetshärdar och Roddy Nilsson i Kontroll, makt och omsorg. Sociala problem och socialpolitik i Sverige 
1780 - 1940  (Lund, 2003) om diskussionen om ”dansbaneeländet” som ett tecken på ungdomens förfall under 
1930-40-talen. Se även pastor Sundberg nedan. 
30 Johan Fornäs skriver i Moderna människor. Folkhemmet och jazzen (Stockholm, 2004) s 45 ff att jazzen var ett 
uttryck för modernitet på 1920-talet med sina synkoperade rytmer och improvisationer, sin afroamerikanska 
kultur och kollisioner mellan kropp och maskin. Jazzen utmålades då som en farlig farsot av kulturbevararna. 
31 Se Dagbok över underhållningen samt Årsberättelser 1923 – 1948. Under 1920-talet hade teatern både i 
Sverige och i Europa/USA en uppgångsperiod med dramatiker som Pär Lagerkvist, Berthold Brecht och Eugene 
O´Neill, se Ingvar Holm, Industrialismens scen (Stockholm, 1979) och Drama på scen (Stockholm, 1969).  I 
Socialdemokraten 5/7 1922  skrev Gurli Herzman-Ericsson om en uppfostringsanstalt utanför Berlin, ”En 
uppfostringsanstalt efter moderna och humana principer”, där eleverna spelade teater och hade ett eget 
musikkapell och direktören menade att musik och målarkonst var bättre metoder att påverka de unga sinnena 
med än kroppsaga och hårda befallningar. Om Foucault och fängelsesystemet, se idem, Övervakning och straff 
(Stockholm, 1987). 
32 Se Årsberättelser 1927 och 1942. 
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prästerna ville åstadkomma i relation till eleverna och deras åsikter om eleverna i 
många fall hängde samman eller kontrasterade varandra.  
 
Den vanligaste symbolen för en bonapojke i prästernas språkliga uttryck, åtminstone 
fram till 1930-talet, var att pojkarna saknade ett riktigt hem, de var mer eller mindre 
hemlösa. Sorglig uppfostran i hemmet, mor skämmer bort och far slår, skriver Holger 
Bergwall 1905. Hemmet saknas i pojkarnas bakgrund och det är industrialismens fel 
att båda föräldrarna är på bortaarbete. Gatans äldre pojkar blir fostrare och 
föreningsväsendet sliter familjen isär, menar samme präst 1907. En känner varken far 
eller mor, en är uppvuxen på fattighuset, en hade en mor som bodde än här och än där, 
konstaterar Emanuel Nyberg 1912. ”Hemmens betydelse för barnens framtid kan ej 
överskattas”, formulerar sig Sven Sundberg 1914. Samme präst konstaterade 1917 att 
”hemmens sönderbrytande” var huvudorsaken till vanart och brott. Även Bertil 
Mogård uttryckte sig på liknande sätt. Spritmissbruk och splittrade hem fanns i de 
flesta pojkars bakgrund och både bristfällig tillsyn och försummad uppfostran var de 
viktigaste orsakerna till att pojkarna hamnade på Bona, menade Theodor Carlsson i en 
tillbakablick på anstaltens första 25 år. Att skapa hem i stället för kollektiv fostran i 
fortsättningen, menade Svanteson, skulle vara en framgång.33Hemmet var som Roddy 
Nilsson med flera påpekat ett av förra sekelskiftets mest symboltyngda ord och anknöt 
till begrepp som god ordning och bra uppfostran och ansågs även som ett värn mot de 
samhällsupplösande krafterna.34 
 
Under anstaltens första 30 år uppehöll sig prästerna mycket vid skillnaden mellan 
stadsgossarna och lantgossarna. Holger Bergwall framhöll att stadspojkarna var mer 
vakna och intresserade medan pojkarna från landet var mera pålitliga, jämna i arbetet 
och lättare att tas med. De hade inte varit med om så mycket ont som kamraterna från 
staden. Å andra sidan kunde de senare vara mera ärftligt belastade eller ha defekter i 
själslivet. Två typiska ligapojkar från en av våra större städer anlände 1916, påpekade 
Sven Sundberg. Springpojkssystemet i de större städerna var ofta av ondo. Pojkarna 
levde okontrollerat, privatlivet var i hemmens händer, men de var inte mycket hemma 
och de tjänade bra med pengar, fick fast lön och dricks, fastslog pastorn Eric Wijkmark 
1919. Men även lantpojken kunde genom en flackande tillvaro bli en ligisttyp, som 
står på station och faller för lusten att oärligen skaffa sig pengar och resa till staden för 
att roa sig, tyckte Bertil Mogård. Stadspojkarna hade bättre skolunderbyggnad, var mer 
vakna och iakttagande medan pojkarna från landet var lättare att handskas med och 
mer jämna, menade dock Theodor Carlsson.35 
 
Med åsikterna om de mer intresserade men problematiska pojkarna från städerna kan 
uppfattningarna om ungdomens osedliga uteliv hänga samman. Det ”lättsinniga, råa, 
stinkande orena nöjesliv, som leves av arbetarungdomen av båda könen” berodde på 
förakt för auktoriteter och kyrklig sed, frigjort liv i kamratkretsen med visor och 

                                                
33 Årsberättelser 1905 s 3, 1907 s 22 f, 1912 s 34 f, 1914 s 33 f, 1917 s 19 ff, 1919 s 18, 1929 s 36 – 38 och 
1945/46 s 5.  
34 Roddy Nilsson, Sanningen om ungdomen. Normer, värderingar och föreställningar kring 1900-talets ungdom. 
En pilotstudie (Centrum för kulturforskning, Växjö universitet, Rapport nr 3, 2001) s 25. 
35 Årsberättelsen 1905 s 5, 1907 s 23,  1916 s 23, Årsberättelsen Venngarn 1919 s 14 ff., 1919 s 18 och 1932 s 3. 
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dragspelsmusik, poängterade Sven Sundberg. Där fanns intressen som bio, fotboll, 
boxning och Örgryte fotbollslag men inte innantilläsning, raljerade Carlsson, som 
annars var noga med att betona pojkarnas mångfaldiga typer som veka, lättledda, med 
brutna viljor, imbecilla, begåvade, oärliga, sinnliga karaktärer, vagabonder, slöa och 
utan högre intressen. Även pastor Svanteson irriterade sig över ungdomens nöjesliv, 
påverkat som det var av den ”översexualiserade” nöjesindustrin.36 
 
Prästernas åsikter om pojkarna faller inom ramen för de mera stereotypa föreställ-
ningar om pojkarna som anstaltens officiella kategoriseringar och de första statliga 
utredningarna ger uttryck för.37 På det sättet visar sig kulturella föreställningar mer 
stabila än de på andra nivåer. Även de föreställningar om ”tattarna” som prästerna då 
och då lät undslippa sig faller inom dessa ramar. ”Tattarblodet visar sig som både inre 
och yttre egenskaper och hade inflytande på brottsligheten bland ungdomen: en tydlig 
ytlig typ, otyglade lynnesutbrott, smidig inställsamhet, opålitlig karaktär, håg för 
dagdriveri och olovligt avvikande”, fastslog Sven Sundberg och fortsatte med att 
bedöma dem som under de ”normalt svenska” moraliskt och socialt. Samma ”tattar-
släkt” hade haft medlemmar intagna vid olika tider på Bona enligt Sundberg. Även 
pastor Carlsson menade att om det kom någon, som varken kunde läsa eller skriva till 
anstalten, så var de i regel av ”tattarsläkt”. De var ett tiotal under de första 25 åren, 
ansåg han.38 

Förhandlande eller medlöpande manlighet? 

I inledningen ställde jag mig frågan om prästerna var maktens medlöpare på Bona eller 
om de kunde förhandla om någon annan position för sin pedagogik och sitt genusska-
pande. För att kunna svara på det måste jag utgå ifrån de olika nivåerna, arenorna, där 
genus skapas enligt Elin Kvande. På ett symboliskt plan i de språkliga konstruktioner 
om pojkarna som prästerna uttryckte i årsberättelserna, så framstår de verkligen som 
maktens medlöpare. Deras uppfattningar om de hemlösa, stadspojkarna eller lantpoj-
karna, med ett sedeslöst uteliv bakom sig eller som degenererade eller ”tattare” skiljer 
sig inte alls från tidens tal eller anstaltens officiella kategoriseringar. Det bekräftar 
Kvandes ståndpunkt att på det symboliska planet är genuskonstruktionerna trögare och 
mera stabila.  
 
På det interaktionella planet formulerade prästerna mest tankar om arbetsduglighet, 
borgerlig karaktärsfostran och gudsfruktan som mål för sin personliga samvaro med 
pojkarna. Någon framhöll en nationell karlaktighet som mål, andra de borgerliga 
pojkidealen. Två präster från mellankrigstiden betonade dock vekheten, känsligheten 
och det hjälpsökande som önskvärda karaktärsdrag att framlocka ur pojkarna, vilket 
tyder på en viss genusambivalens. Den ene av dem uppehöll sig explicit vid det 
sexuella tillståndet bland pojkarna på Bona, vilket han betonade var bättre, trots någon 

                                                
36 Årsberättelsen 1914 s 33 ff., 1929 s 34 ff. och 1943. 
37 Se den kommande boken om Bona, kapitlen två och sju. 
38 Årsberättelsen 1918 s 24 och 1932 s 2. 
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”snedvridning” av sexuella drifter, än i samhället utanför anstalten genom det friska 
och härdande utelivet och övervakningen av eleverna.39  
 
I de konkreta pedagogiska situationerna däremot visade sig prästerna vara mer eller 
mindre tvingade till att även uppmuntra andra genuskaraktäristika än de vanliga 
borgerliga eller underordnat manliga. De skapade en dubbel pedagogik, som jag kallar 
den, med betoning både på kontroll och kreativitet. På grund av de knappa 
omständigheterna för skolan, konfirmationsundervisningen, gudstjänsterna och fri-
tidsaktiviteterna tvingades/ uppmuntrades de att använda learning by doing-metoder 
för pedagogiken. Till en del kan scoutaktiviteterna på anstalten och scoutmoralens 
aktivitetspedagogik förklara en del av denna dubbla pedagogik. Prästerna berömde 
också enstämmigt pojkarna för att de läste mycket på egen hand, skrev uppsatser och 
brev flitigt och framför allt för att de sjöng så starkt och vackert i kyrkan och i kören. 
Deras fysiska prestationer i idrottssammanhangen och på fotbollsplanen vann upp-
märksamhet bland traktens befolkning och i tidningar. Eleverna uppmuntrades dess-
utom till att ta egna initiativ till underhållning på söndagar och i dagrummen och till att 
skriva en egen tidning och av två av prästerna att musicera, sjunga och spela teater på 
anstalten och utanför den.  

 
Framför allt två av de präster, som stannade längst på anstalten, lade ner mer tid på att 
engagera pojkarna i skapande verksamheter än på kristendomsundervisningen under 
modernitetens genombrott i Sverige 1920 till 1940, visserligen under visst motstånd 
från anstaltsledningen eller andra anställda. Det var aktiviteter där både egenskaper 
som uthållighet och disciplin men även kreativitet, inlevelseförmåga och självständig-
het uppmuntrades. I teatersammanhangen lekte dessutom pastor Carlsson medvetet 
                                                
39  Skrev han detta i försvar mot antydan om motsatsen liksom han betonade skillnaden mellan kvinnlig 
känslosamhet och sin egen förkärlek för veka pojkar? Flera av mina informanter återgav med viss indignation 
rykten om att denne präst var homosexuell, en ryktesspridning som dock kunde bero på avundsjuka för att han 
hade en utmärkt hand med pojkarna. I vilket fall var det denne präst, som fick hålla festpredikan, när anstalten 
fyllde 40 år 1945. Se Handlingar rörande organisation och avveckling 1904 - 1948. Volym 3. Styrelsen.VLA.  

Bild 5. Musikkåren på Bona 
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med de identiteter, som utmärker en borgerlig manlighet, genom att eleverna bland 
annat spelade seriösa kvinnliga roller eller drev med den konventionella manligheten 
(t.ex. i pjäsen Tre förälskade poliskonstaplar).40 
 
Pastor Svanteson, som lärde ut musiken och körsången, hade däremot stöd av den 
andre direktören, hans fru och sin egen fru för sina kreativa aktiviteter och behövde 
inte kompromissa med dem som fysiska personer. Han kunde dessutom anknyta till 
folkhemmets nya genusmönster med tydligare och mer avgränsade poler både för 
kvinnligheten och för sin manlighetsfostran.41 Däremot måste han förhandla med en 
hegemonisk manlighet som, i fallet med körsångarna i isoleringsstraff, symboliserades 
av styrelsen och övriga anställda i anstaltens ledning. I vilket fall uppfattar jag inte 
dessa två präster som enbart maktens medlöpare utan som med makten kompro-
missande eller förhandlande pedagoger. Anstalten gav med andra ord utrymme för 
annat än att enbart skapa en underordnad manlighet. Det var möjligt för prästerna i 
synnerhet under anstaltens senare period från 1920-1940-talen att tänja på gränserna 
för underordningens genus om än inte att bryta mot dem på Bona.  
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40 Jens Ljunggren skriver i Känslornas krig. Första världskriget och den tyska bildningselitens androgyna 
manlighet (Stockholm, 2004) s 262 ff om att den bildade manliga eliten i Tyskland under 1800-talet och början 
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en mot kvinnligheten polär manlighet utan inneslöt i sig snarare traditionellt kvinnliga egenskaper som känsla 
och andlighet. På Bona kunde tydligen den homosociala gemenskapen under den förste direktörens tid inbegripa 
kreativt ”kvinnliga” drag inom vissa, men subtila, gränser. 
41 Renée Frangeur, ”Jämställda män och andra män i folkhemmet” i Arbetarhistoria 2004/4 och Johan Fornäs, 
Moderna människor 

Bild 6. Bonaanstaltens centrala byggnader 
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Unga män och våld - att studera våld i ett genusperspektiv 
 

Kjerstin Andersson, Tema Barn, Linköpings universitet 

Inledning 

Vad är våld? Vad är ungdomsvåld? Skiljer sig mäns och kvinnors våld, och tjejers och 
killars våld åt? Kan man förstå våld och i så fall hur? Hur kan man forska kring våld? 
Jag är mitt uppe i ett forskningsprojekt om unga mäns våld. Jag har pratat med unga 
killar, 15-18 år gamla, om deras eget våld. Vi pratade bland annat om när, varför, mot 
vem, med vem och var de slåss. Intervjuerna genomfördes på en utredningsavdelning 
vid ett särskilt ungdomshem i Mellansverige.42 Orsaker till att killarna hade placerats 
på hemmet varierade, några av dem hade blivit anmälda för misshandel, ibland i 
kombination med missbruk och/eller annan brottslighet. Några av killarna väntade 
också på rättegångar. På avdelningen görs en utredning i syfte att avgöra vad som ska 
hända med personen; i vissa fall placeras han på en behandlingsavdelning vid ett annat 
ungdomshem, i andra fall får han komma hem och insatser ordnas på hemmaplan.  
 
Många forskare både internationellt och i Sverige (se t.ex. Jeff Hearn 1998; Margareta 
Hydén 1995) har studerat mäns våld mot kvinnor. Mitt huvudsakliga intresse är dock 
unga mäns våld mot andra unga män. Det finns två anledningar till detta. För det första 
är en ung man det vanligast förekommande våldsoffret, men också den mest frekvente 
förövaren. För det andra är det vad mina informanter pratar om – om att slåss mot 
andra unga män. Jag har bara ett exempel på en kille som berättar om att han slagit en 
tjej, vilket visade sig till viss del vara problematiskt för honom att prata om. Däremot 
har de flesta av mina informanter inget problem att prata om när de varit i slagsmål 
med andra killar. Jeff Hearn (1998) har visat hur kvinnor och män upplever och 
definierar vad våld är på olika sätt. Hearn listar en mängd olika typer av våld, som 
emotionellt, verbalt, psykiskt och representativt. Det våld som jag pratade med killarna 
om handlade i huvudsak om fysiskt våld, men även olika typer av hot. I intervjuerna 
framgår att orsakerna till att slagsmål uppstår varierar, och situationer som leder till 
våld beskrivs olika beroende på vilket perspektiv killarna antar. 
 
Jag kommer i detta paper reda ut några teoretiska spörsmål kring att studera våld, men 
också fundera över hur våld kan förstås som en könad praktik. Våld kommer också att 
kopplas till begreppet ungdom. Jag kommer att diskutera uppfattningen, så väl i media 
som bland allmänheten och i forskarsamhället, att ungdomsvåldet är på ständig 
uppgång. Jag kommer också att lyfta fram historiska och kulturella aspekter på våld, 
framför allt med exempel från USA. Texten skall läsas som en sammanställning av 
olika forskares sätt att närma sig våld ur ett genusperspektiv. 

                                                
42 Sammanlagt intervjuade jag åtta killar. Alla deltagare liksom målsmän till deltagare under 18 år har 
informerats både muntligt och skriftligt om studien och de har skriftligen givit sitt samtycke till deltagande.  
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Vad är våld? 

Hur ska man kunna förstå vad som händer i en våldsam situation? Vilken betydelse 
våld har för de individer som är inblandade? Våld är ett begrepp som alla människor 
har en uppfattning om. Till vardags behöver vi inte fråga oss vad som menas med våld 
(Kvist 2005). Föreställningen att vi ”vet” vad våld är för något undanröjer behovet att 
fundera kring definitionen av våld (Nordstrom 1997). Att definiera något som våld 
innebär en tolkning av en handling. Om vi pratar om fysiskt våld kan till exempel ett 
slag uppfattas som: en olyckshändelse, sport, ett skämt, tillrättavisning eller 
misshandel. Att tolka en handling som våld bygger på en kombination av syftet med 
handlingen, resultatet av handlingen och upplevelsen av handlingen, för både utdelare 
och mottagare. Jag vill påstå att: 

• Våld kräver en utövare och en mottagare av en handling, med en tydlig makt- 
och ansvarsfördelning och aktivitetsgrad. 

• Våld har alltid en funktion, man vill uppnå något. 
• Våldshandlingarna följer ofta ett mönster, vilket är olika för varje individ. 
• Våld kan uppfattas som en oegennyttig handling, som att man hjälper eller 

skyddar någon annan. 
• Våld förekommer i en kontext, i vissa situationer och sammanhang. 

 
För att förstå våld måste man se det som meningsfullt (Isdal 2001). Jag vill mena att 
våld är en kommunikativ handling som bara kan förstås utifrån den diskurs den ingår i. 
När vi pratar om våld kategoriseras handlingar utifrån förgivet tagna sociala 
föreställningar. Dessa förgivettaganden är genusspecifika, de skiljer sig alltså åt om vi 
pratar om män eller kvinnor. Frågan om mäns våld grundar sig bland annat på en 
vetenskaplig föreställning eller representation av den manliga kroppen, vilket ger att 
våld antingen tolkas som en del av mannens natur eller som resultatet av ett inlärt 
beteende (Lövkrona 2001). Föreställningen om mäns naturliga, inneboende aggressivi-
tet är en kombination av en biologistisk förståelse av våld och psykologiska teorier. 
Inom feministiskt, konstruktivistisk forskning har orsakerna till mäns våld flyttats från 
mannens kropp till det omgivande samhället (se t.ex. Eldén 1997). Inger Lövkrona 
(2001) menar att radikalfeminister ser mäns våld som en mekanism, genom vilken män 
som grupp och som individer kan kontrollera kvinnor och utöva dominans. Denna typ 
av forskning blir lätt deterministisk (Lövkrona 2001). Att se våld som ett uttryck för en 
viss biologi eller kroppslig konstitution innebär att en ”naturlig” kopplig mellan 
manligt kön, manlighet och våld. Att tala om mäns och kvinnors våld som olika typer 
av våld medför en förståelse av våld som något inneboende eller medfött i en 
könsspecifik, biologisk kropp (Lövkrona 2001). En dylik förståelse av våld resulterar 
inte bara i en essentialistisk förståelse av våld, men det reducerar också möjligheten att 
förstå så väl mäns som kvinnors våld. Om man ser mäns våld som ett resultat av att de 
är just män, innebär det att kvinnors våld ”patologiseras”. Det blir sjukligt och 
avvikande, medan mäns framstår som naturligt. Viktigt att påpeka är dock att våld 
alltid innebär en kroppslig erfarenhet – både för utövaren och den som utsätts – men 
tolkningarna och den mening som våld ges är kulturella (Lövkrona 2005).  
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Kategorierna offer och förövare 

Camilla Kvist (2002) har i sin avhandling visat på skillnaden mellan vardagsdefinitio-
nen vi har av våld, som inte är i behov av att förklaras, och den levda erfarenheten av 
våld. Vardagsdefinitionen innebär en tydlig maktfördelning mellan offer och föröva-
ren, där offret är den passive och maktlöse mottagaren, utan egentlig möjlighet att 
agera. Även offer och förövare identifieras i vardagssammanhang utifrån en kulturell 
förståelse av vad de innebär och ställs i stark motsats till varandra. Förövaren föreställs 
vara innehavare av alla makt, ha full handlingsfrihet, men föreställs också ha fullt 
ansvar för situationen. Förövaren är den som åläggs det moraliska ansvaret och 
skulden för det som hänt. Att utpekas som förövare kan innebära att man ställs till 
svars och fördöms av det omgivande samhället. Men även offerpositionen kan vara 
problematisk. När Veronica Burcar (2006) kontaktade unga män som anmält att de 
blivit utsatta för misshandel besvarades hennes fråga om medverkande med: ”ja, visst 
men jag är ju inget brottsoffer så du kanske vill prata med någon annan”. De unga 
männen hade svårt att se sig själva som brottsoffer, trots att de hade lämnat in en 
anmälan till polisen om att de misshandlats. Alison Young (1996) menar att det i 
offerkategorin ingår en föreställning om att offret på grund av sin maktlöshet nästintill 
får skylla sig själv. I vardagligt tal målas kategorierna offer/förövare i dikotomiskt 
svart och vitt, där bara den ena är markerad och görs synlig, sedan mitten på 90-talet är 
det i huvudsak offrets position som har synliggjorts i forskningen och den allmänna 
debatten. I Kvists (2002) studie liksom flera andra problematiseras offerkategorin, 
genom att de kvinnor som berättar om sina erfarenheter av partnermisshandel 
motsätter sig att bli positionerade som maktlösa utan möjlighet att göra motstånd.  
 
Christina Ericsson (2003) undersökte i en studie förekomsten av ordet kvinna kopplat 
till orden offer och förövare i motioner från 1971-2000, och fann att kvinna nästintill 
uteslutande nämndes som offer och bara i sällsynta fall som förövare. Närmare bestämt 
omnämndes kvinnor som brottsoffer i 89 % av alla motionerna. I de 11 % av fallen då 
kvinnan omnämndes som lagöverträdare gjordes detta utan att någon speciell brottstyp 
angavs. Paradoxalt nog omtalades även de lagöverträdande kvinnorna, vilka i 
huvudsak hade dömts till fängelse, som offer och orättvist behandlade i jämförelse 
med män (Ericsson 2003). I ett historiskt perspektiv var detta inte ovanligt, ”[g]enom 
att ge våldsamma kvinnor det oskyldiga offrets roll fritas de samtidigt från sitt ansvar” 
(Kaspersson 2003). I en studie av samtliga våldsbrott som polisanmälts i Stockholms 
stad under 1995, där minst en av de misstänkta var en tjej under 21 år, har Tove 
Pettersson (2003) visat på hur tjejers våld kan förstås som en form av iscensättande av 
femininitet och ett verktyg för att underordna andra tjejer. Detta utan att offerkategorin 
görs relevant.  

Ungdomsvåld 

Felipe Estrada (2001) ifrågasätter i en artikel påståendet att ungdomsvåldet ständigt 
eskalerar i Sverige, genom att problematisera den officiella brottsstatistiken, framför 
allt menar Estrada att antalet domar inte nödvändigtvis säger något om vad folk 
faktiskt gör. Han menar snarare att sättet att kontrollera ungdomsvåldet nu jämfört med 
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1920 har ändrats, från en informell arena till en formell eller offentlig arena (Estrada 
2001). I den officiella statistiken har kriminella våldsbrott ökat under de senaste 30-40 
åren, men det har också minskat sedan 1840 (von Hofer 2000). Liknande trender har 
observerats i Europa, där antalet mord minskade fram till andra världskriget, men har 
sedan dess ökat. Detta överensstämmer även med förändring i alkoholkonsumtion. 
Hanns von Hofer (2000) pekar ut ett antal anledningar till att man i allmänhet har 
uppfattningen i Sverige att ungdomsvåldet har ökat. Enligt von Hofer hänger det ihop 
med en allmän syn på våld och hur det relateras till vardagslivet.  Bland annat har 
toleransen för disruptions, att saker inte går som man planerat, har minskat. Som 
exempel nämner von Hofer att barnadödligheten i Sverige har gått ner från 200 per 
1000 födslar till bara några en-
staka per år. Samhället har helt 
enkelt blivit bekvämare, säkrare 
och riskerna har minskat. Detta 
har gjort att vi inte tolererar våld, 
smärta, död, materiella motgångar 
o.s.v. på samma sätt som man 
gjorde för 250 år sedan. Välfärd-
samhället har minimerat armodet. 
Idag är nästintill all form av både 
privat och offentlig fysisk våld-
utövning förbjuden. ”Privat våld” 
är i princip bara accepterat i sport-
sammanhang eller genom fiktion 
som böcker, filmer och spel. 
Enligt Hofer (2000) har det 
svenska samhället karaktäriserats 
av en konstant omdefiniering och 
begränsning av användandet av våld under de senaste 150 åren. Han ger följande 
exempel: 
 

1965 blev våldtäkt inom äktenskapet straffbart  
1969 förbjöds proffsboxning43  
1979 blev aga inom familjen olagligt 

 
Dessa lagändringar har jämnat vägen för att våld skall ges en markerad position som 
ett socialt problem, trots det faktum att våld var mycket mer vanligt förekommande 
perioder i historien. Ett annat skäl von Hofer framför är att våld har blivit något som 
händer andra. Få av oss har egna erfarenheter av att bli utsatta eller utsätta andra för 
våld. Däremot har vi alla bilder av det våld som når oss genom tv-skärmen och andra 
mediaformer. Detta våld är inte ett högfrekvent, vardagligt våld som är möjligt att 
förstå – alltså det våld som människor i allmänhet är inblandade i - utan snarare är det 
mediala våldet ett brutalt, exceptionellt och oförståeligt våld.  
 
                                                
43 Från och med januari 2007 blir det dock åter lagligt att arrangera professionella boxningsmatcher i Sverige. 
Dock får matcherna bara vara 12 minuter långa (DN 2006-11-29). 

Bild 7. Från Vigelandparken 
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Ett annat sätt att närma sig frågan om ungdomsvåldets eskalering är att titta på den 
offentliga offerstatistiken. Enligt Estrada (2001) har våld mot unga inte ökat under de 
senaste 20 åren. Antalet 15-25 åringar som vårdats på sjukhus pga. våldsskador har 
varken ökat eller minskat (Estrada 2001). Dock slår von Hofer (2000) fast att antalet 
15-19-åringar som mördades 1950 var 2 om året, under 1990-talet hade det ökat till 5 
om året. Denna nivå nåddes dock redan under 70-talet.  

Våldsamma unga män? 

Enligt Brottförebyggande rådet (BRÅ 2006) anmäldes ca 100 000 personer i Sverige 
för något brott år 2005. Av dessa var 24 % mellan 15 och 20 år gamla och 20 % av de 
misstänkta var kvinnor. I BRÅ:s statistik räknar de upp hur många fall av misshandel 
mot barn 0-6 år, barn 7-14 år och mot kvinnor som anmäldes. Dock går inte att utifrån 
uppställningen läsa ut hur många misshandelsfall mot män, avsett ålder, som anmäldes 
2005. Enligt BRÅ (2006) anmäldes ca 6500 fall av misshandel mot män över 14 års 
ålder, vilket är något färre än misshandel mot kvinnor som uppgick till ca 6900. 
Brottsofferjouren (BOJ 2006) för enbart statistik över dem som sökt hjälp hos dem, 
vilket år 2005 var 28 000. Ca 5 000 som sökte hjälp var i åldern 15-25 år. Ca 1500 av 
dessa utgjordes av killar som utsatts för misshandel. Burcar (2005) hänvisar till 
Statistiska centralbyrån, som i sin undersökning av levnadsförhållanden (Häll 2004) 
redovisar att var femte man i ålder 16 till 24 år uppger att utsatts för minst ett fall av 
våld eller hot. Jag har inte lyckats finna någon brottsofferstatistik där det framgår hur 
många unga män totalt som anmält att de utsatts för misshandel. Att män inte ”syns” i 
statistiken, anser jag, är ett tydligt tecken på det förgivettagande som ser män som 
naturliga förövare och kvinnor och barn som naturliga offer. Denna bild stärks också 
av uppgifterna om mängden män som misstänks för olika typer av brott. Enligt BRÅ 
(2006) framgår att:  
 

99,5 % misstänkta för våldtäkt är män, 
84 % misstänkta för våld mot kvinnor är män (16 % av de misstänkta var 
andra kvinnor),  
88 % misstänkta för misshandel är män,  
89 % misstänkta för mord och dråp män, 
80 % som anmälts misstänkta för någon form av brott är män.  
 

De svenska siffrorna överstämmer relativt väl med den amerikanska statistik som 
Michael Kimmel (2004) hänvisar till framgår att: 
 

99% av alla arresterade för våldtäkt är män,  
88% av alla arresterade för mord är män,  
92% av alla arresterade för rån är män,  
83% av alla arresterade för våld inom familjen är män.  

 
Kimmel (2004) menar att psykologiska teorier kring våld ofta har universella anspråk, 
trots att det finns många samhällen som inte kopplar maskulinitet till våldsamhet. För 
att förstå fenomenet måste man specificera vilka män, i vilket samhälle det handlar om 
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och placera in fenomenet i en historisk kontext. Kimmel (2004) hävdar dock att unga 
amerikanska män är den mest våldsamma gruppen människor i den industrialiserade 
världen, beroende på mängden mord som utförs. I åldrarna 15 till 24 år låg mord-
frekvensen 1992 på 37.2 per 100 000 invånare, vilket är 60 gånger högre än i England 
(Kimmel 2004). I USA talar man om skolbarnens situation som en ”culture of cruelty” 
och framför allt när det gäller killar i skolåldern för vilka en förtryckande hierarkisk 
ordning gäller (Messerschmidt 2004).  
 
Men varför är det så stor skillnad mellan tjejer och killars våld (oavsett ålder)? Peter 
Edward Gill (2005) har undersökt tjejers våld, och menar att en avgörande poäng med 
att studera våld i ett genusperspektiv, är att även kvinnor kan vara våldsamma. Det 
faktum att de inte är lika våldsamma som män, anser han bero på positiva 
genusskillnader (Gill 2005). Detta betyder att tolkningar av hur tjejer och killar bör 
vara och bete sig skiljer sig åt. Det handlar om förväntningar, men också om inlärda 
beteenden och vilka möjligheter som finns för tjejer respektive killar. I en 
undersökning av genusskillnader i barns aggressioner och våld (Prior et al 1993 i Gill 
2005), fann man ingen större skillnad mellan tjejer och killars våldsamma beteende 
hos spädbarn och små barn. Med ökande ålder blev dock skillnaderna mer märkbara, 
och att pojkarnas beteende var mest problematiskt. Miljöns, eller olika typer av social 
påverkan förstärker och sanktionerar pojkars aggressioner (Prior et al 1993 i Gill 
2005). Detta betyder alltså att flickor uppfostras till att inte vara aggressiva, medan 
pojkars aggressioner under vissa omständigheter belönas. Gill (2005) pekar på vikten 
av en så kallad legitimeringsprocess och menar att det inte är svårt att se att 
legitimerande faktorer är genusspecifika. Han menar att påfrestningar och oförrätter 
som kvinnor utsätts för i många fall inte påminner om de oförrätter män utsätts för 
(Gill 2005). Detta leder i sin tur till att tjejer använder våld i andra sammanhang än 
killar. Även om de legitimerande faktorerna är genusspecifika är det avgörande, för 
både tjejer och killar, hur pass accepterat våldsanvändning är.  
 
Ett annat perspektiv på genusskillnader när det gäller våld och aggressioner står den 
amerikanske historikern Peter Stearns (1993) för. Stearns menar att studier som 
undersökt vilka ”naturliga” skillnader som skulle kunna finnas mellan mäns och 
kvinnors ilska och aggressioner visar på mycket små skillnader. De kulturella 
skillnaderna mellan vad som är ett accepterat sätt att uttrycka ilska varierar dock 
kraftigt. Många samhällen knyter mäns ilska till status, t.ex. manliga företagschefer i 
USA där en aggressiv attityd signalerar pondus. Ofta är ett beteende som gillas i 
företagsvärlden inte accepterat i hemmet och vice versa. Sport anses allmänt i 
Västvärlden vara ett positivt sätt att få utlopp och uttrycka en hälsosam ilska, ishockey, 
amerikansk football och boxning (Stearns 1993). Liknande tendenser framgår i James 
Messerschmidts (2004) studier av tjejers och killars våldsanvändning. Han menar att 
ungdomarnas våld skiljer sig åt beroende på vilka arenor eller platser det utspelar sig 
på. De ungdomar han intervjuade beskrev tre arenor där våld förekom: hemmet, skolan 
och gatan. Vissa av ungdomarna använde våld i någon av arenorna, men inte i andra 
beroende på vilka utmaningar och handlingsmöjligheter de ansåg att de ställdes inför 
och hade. För att förstå hur våld kan framstå som lämpliga, accepterade och 
meningsfulla handlingar, måste vi se våldet i dess kontext, i den specifika situationen.  
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Diskussion 

Hur ska man förklara att pojkar och män är mer våldsbenägna än kvinnor? Ett svar är 
att det finns en samhällsdiskurs (historiskt och kulturellt beroende) som är tillgänglig 
för män där ett våldsamt beteende uppmuntras. För män finns det ett ”naturligt” 
alternativ att ta till våld, under ”rätt” omständigheter, t.o.m. krävs det. Detta förklarar 
dock inte varför inte alla män är våldsamma. Anthony Whitehead (2005) argumente-
rar, i en artikel om mäns våld mot andra män, för att det saknas analyser av dessa mäns 
erfarenheter. Hur upplever de sig själva som män och vilken förståelse har de av sig 
själva som män i en våldsam situation? 
 
Kriminella, våldsamma unga män brukar betraktas som om de har bristande 
uppfattning och respekt för normer och regler. Enligt min erfarenhet, vilket det även 
finns forskning som stöder, har dessa unga män starka normer och värderingar i 
relation till kompisar, familj m.m. och de har starka föreställningar kring rätt och fel. 
Dessa föreställningar, normer och värderingar sammanfaller dock inte alltid med den 
normerande diskurs som råder i samhället i övrigt. Dessa unga män har också en 
uppfattning om sig själva som varande just män. Denna uppfattning är betydelsefull, 
menar Whitehead (2005), för att förstå vad som händer när våld uppstår. 
 
För att studera våld krävs en kritisk blick, inte bara på fenomenet som sådant utan 
framförallt på samhälleliga diskurser och förgivet taganden kring våld. En svårighet 
ligger i att som forskare inte namnge och kategorisera aktiviteter som våld. Det 
resulterar nämligen i att handlingar och aktiviteter tillskrivs en speciell mening, men 
även att den som utför handlingen tolkas i ett speciellt ljus. När en handling tolkas som 
våld, följer med automatik en förståelse av vem som bör hållas ansvarig för 
situationen, vem som är den aktivt handlande förövaren, i opposition mot denna 
”någon” ställs den ansvarslösa och passiva offret. Genom att kategoriseras som offer 
lamslås personens möjlighet att handla. 
 
Liksom all forskning, bör forskning kring våld sträva efter att skapa perspektiv på 
föreställningar som framstår som naturliga och målet bör vara att skapa så komplexa 
och mångfacetterade bilder som möjligt, i syfte att bidra till förståelsen av människors 
upplevelser. Intressanta bilder framkommer genom att undersöka hur forskningsdel-
tagarna själva kategoriserar sina handlingar och hur de skapar mening kring sitt eget 
agerande.  
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Homosocialitet: en aspekt av maskulinitet 
 

Robert Hamrén, Tema Genus, Linköpings universitet 

Inledning 

I denna artikel diskuterar jag innebörden av begreppet homosocialitet och dess 
koppling till konstruktionen av maskulinitet. Homosocialitet är en teoretisk ansats som 
förklarar och synliggör mäns beteenden där viljan samt glädjen att umgås i enkönade 
sällskap är något centralt (Lipman-Blumen 1976). Studier med detta perspektiv har 
visat att män blir bekräftade både i sin position och sin identitet inom ramen för de 
homosociala processerna. Processerna kan bestå av en jargong mellan män som 
handlar om att befästa mäns överordning genom avståndstagande från kvinnor och 
män som inte anses duga utifrån en gemensamt skapad idealbild. Homosociala 
processer bidrar således till att skapa kretsar som inkluderar vissa män och exkluderar 
andra män samt alla kvinnor, vilket vidare resulterar i att arbetsplatser segregeras och 
att överordnade grupper av män återskapas (Holgersson 2006). Utmärkande för 
homosocialitet är inte bara behovet att umgås enkönat utan det är tydligt att det finns 
inslag av begär mellan männen där de speglar sig i glansen av varandra (Roper 1996). 
Det finns flera olika sidor av det homosociala perspektivet och det jag kommer att 
diskutera i denna artikel är förklaringar till det homosociala beteendet, 
bekräftelseritualer (interaktionen mellan män), det homosociala begäret (den 
känslomässiga relationen och attraktionen mellan män), kooptation som handlar om att 
den som upptas i en homosocial grupp förväntas bidra med något värdefullt nytt, 
skapandet av likhet männen emellan samt utbytet av varandra.  

Varför uppstår homosocialitet? 

Begreppet homosocialitet har använts i könsteoretisk forskning sedan 1960-talet och 
fått ökad popularitet med det växande intresset för män och maskuliniteter under 1990-
talet. Homosocialitet har används både för att beskriva rekrytering av chefer men även 
för att beskriva relationer mellan män som inte nödvändigtvis befinner sig i ledande 
positioner (Holgersson 2006). Några av de orsaker forskningen på området har lyft 
fram för att förklara varför män föredrar män är för det första att pojkar på ett tidigt 
stadium socialiseras till att mäta sig med och umgås med andra pojkar (Kousmanen). 
För det andra att det snarare är organisationerna i sig som uppmuntrar till homosocialt 
beteende (Lindgren 1996). För det tredje att homosocialt beteende har sin grund i de 
kapitalistiska samhällets konkurrensinriktade natur och behovet hos medelklassens 
män att upprätthålla en karriär (Collinson & Hearn 1996).  
 
Sociologen Gerd Lindgren (1996), som utvecklat begreppet i en svensk kontext, ser 
den homosociala interaktionen som en ”synkroniserad och genom konkurrens uppdri-
ven bekräftelseritual i en grupp med liknande erfarenheter”. Vidare menar Lindgren att 
denna ritual resulterar i en idealbild som personerna i gruppen mäter sig emot. 
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Bekräftelseritualer 

Med bekräftelseritualer åsyftas den interaktion som utspelar sig i enkönade grupper. 
De homosociala interaktionerna kan upprätthållas genom en speciell jargong. Ett 
exempel på denna jargong är organisationsforskaren Frank Barretts studie (1996) om 
officerare i den amerikanska flottan. Han konstaterar att den dominerande manliga 
idealbilden som de konstruerar utmärks av fysisk styrka, uthållighet, aggressivitet och 
den bevisas genom den jargong som finns emellan officerarna. Barrett visar att det var 
vanligt med historier om hur män klarade prövningarna och hur kvinnorna inte höll 
måttet. Centralt i själva bekräftelseritualen är att markera den manliga gruppens 
överordning gentemot kvinnor och andra män. För att detta ska kunna uppfyllas krävs 
det att samtliga män ansluter sig till jargongen eller åtminstone inte bryter den. Och så 
länge inte män ifrågasätter den gemensamt konstruerade idealbilden så återskapas 
könsordningen. Den manligt överordnade idealbilden behöver inte vara kopplad till 
traditionellt manliga arenor eller aktiviteter såsom jakt, fiske och idrott. Dessutom 
behöver inte det homosociala samspelet nödvändigtvis utspelas på arbetsplatser utan 
kan lika gärna förflyttas till informella arenor (Holgersson 2006).  

Homosocialt begär 

Den forskning som intresserat sig för mäns homosociala beteenden har kunnat 
konstatera att det finns tydliga inslag av begär männen emellan, ett begär som skulle 
kunna vara en sorts pådrivande kraft. Detta homosociala begär har beskrivits som en 
rituell förförelse där män speglar sig i glansen av varandra. Litteraturvetaren Eve 
Kosofsky Sedgewick (1985) menar att det finns en potentiell, men visserligen 
tabubelagd koppling mellan män som gynnar varandra och män som älskar män. Detta 
begär är dock skyddat av homofobi som garanterar att den obligatoriska hetero-
sexualiteten förblir orubbad. Sociologen Michel Roper (1996) har fångat begärs-
dimensionen av homosocialitetsbegreppet i en arbetsplatsstudie vid ett college i 
Australien, ett sammanhang som vanligen uppfattas som rationellt och utan emotioner. 
Roper ger i sin undersökning praktiska exempel på hur homosocialiteten uttrycks i en 
synkronisering av klädsel och beteenden. Det Roper beskriver är alltså en sorts 
känslomässig imitering mellan män som befinner sig i ledande positioner.  

Kooptation  

För att det ska kunna uppstå en attraktion eller ett begär mellan män krävs förutom 
kvalitén att vara ”man” också mer informella egenskaper, det är ett fenomen som Gerd 
Lindgren (1996) kallar för kooptationskultur. För att kunna bli koopterad krävs det 
dels gemensamma drag och dels att den som upptas i gruppen ska tillföra någonting 
värdefullt nytt och på att så vis förstärka den totala gruppens status. 
 
Begreppet kooptation har också använts av kultursociologen Pierre Bourdieu (1993) 
för att förklara när medlemmar av en grupp baserar sin rekrytering på andra kriterier än 
vad som formellt krävs för inträde. Dessa outtalade informella kriterier kan exempelvis 
gälla en persons klass, kön eller hudfärg. Bourdieu exemplifierar detta genom de kårer 
som utmärks av kooptation, exempelvis läkare och professorer där det förutom de 



 

 67 

formella kraven även existerar underförstått outtalade krav på hur man ska vara. Dessa 
krav leder i sin tur till att de personer som har fel kön eller hudfärg riskerar att 
marginaliseras under yrkeskarriären. Ett sådant exempel på marginalisering är att 
kvinnliga läkare får ta hand kvinnliga patienter och sjukdomar och svarta läkare 
hänvisas till svarta patienter.  
 
I svensk kontext har företagsekonomen Charlotte Holgersson (2003) studerat rekryte-
ringen av verkställande direktörer och hon menar att själva rekryteringen präglas av 
informella processer där en särskild konstruktion av företagsledare skapades och 
homosociala relationer odlades, varför också endast vissa män upptogs i gruppen. Det 
var inte bara urvalet till vd-positionen som följde denna form utan Holgersson menar 
att den präglade stora delar av vägen dit. Holgersson menar att ”[…] befordringarna 
producerar en viss typ av chef och de som redan uppvisar de drag som signalerar 
framgång i ett sammanhang får möjlighet att uppvisa framgång i andra”, Holgersson 
anser att detta är ett tecken på kooptationskultur.  

Kloning 

Koopteringsbegreppet handlar i stor utsträckning om att medlemmarna av en grupp 
förutsätts ha gemensamma drag och bidra med något nytt. Genusforskaren Philomena 
Essed (2004) har problematiserat kring just kön och likhet och använt sig av begreppet 
kulturell kloning för att beskriva den manliga homogeniteten i den högre utbildningen. 
En kulturell klon är för Essed, ”[…] lookalikes representing more of the same images 
and values. A clone in this sense is not a one 100% replica of the existing members of 
the assembly, but someone who fits because resembling other members well enough 
not to stand out as different.” Vidare menar Essed att inslag av olikhet inte behöver 
rubba den tvingande homogeniseringen. Essed menar till och med att en begränsad 
blandning av kön och etnicitet snarare förstärker än underminerar kravet på 
homogenitet. Essed låter förstå att det har visat sig att kvinnor som kommer in i hög 
status grupper väljs på basis av hög utbildning och hur pass kompatibla de är med 
konservativa värderingar. Vidare menar Essed att nykomlingar överlever genom att 
uppvisa konformitet och lojalitet med gruppen. Essed anser därtill att vissa typer av 
konstruerade gruppkaraktäristika, som en del av modernitetens föreställningar, setts 
som mer mänskliga och värdefulla än andra. En ytterligare aspekt på kulturell kloning 
är att det oftast är det avvikande, exempelvis kvinnor och färgade, som problematiseras 
och inte den vita maskulina homogeniteten.  

Gåvoutväxling eller fokalitet 

För att vara en värdefull medlem av en homosocial grupp så ska man, enligt diskus-
sionen om kooptation, bidra med något nytt och därigenom höja den totala gruppens 
status. Det kan exempelvis vara framgång eller manlig ungdom, men det kan också 
vara gåvor som exempelvis utbyte av information.     
 
Lindgren (1993) menar att om man observerar den sociala interaktionen på en mans-
dominerad arbetsplats framträder ett investeringsmönster baserat på kontakter mellan 
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två personer, över- och underordnad. Dessa kontakter sker på tjänsterum, i fikarum, 
vid luncher eller i korridoren och de karaktäriseras av att den underordnade ger något 
till den överordnade. Det innebär att det därmed pågår en ständig ström av förtroenden, 
kompetens, lojalitet och ideer nerifrån och upp genom hierarkin. De underordnade gör 
sig på detta vis attraktiva för de överordnade. Gåvoutbytena leder på sikt till 
förändringar i anseende och status hos arbetstagarna.  
 
Först i gruppsammanhanget framträder homosocialiteten. Ett exempel på gruppsam-
manhang skulle kunna vara ett sammanträde där de som investerat i bakgrundscenen (i 
korridorer och vid luncher) får en framträdande roll. De män som har deltagit i 
bakgrunden sitter redan på informationen och vet var de står. Sammanträdet får enligt 
Lindgren karaktären av ett bekräftande av varandras ståndpunkter där de refererar till 
varandra. Att uttala sig räcker ej. Det hela handlar i stället om de andras respons på 
detta uttalande. Det är i bekräftelsen som rangen fastställs och det sker först om andra 
upprepar och hänvisar till vad man har sagt. Sker inte denna upprepning har man inte 
fått någon erkänd position i den grupp man önskar bli inordnad i. Den som gjort ett 
inlägg i debatten och sedan får de efterföljande inläggen att anknyta till detta genom 
formuleringar av typen: ”som Robert Hamrén så riktigt sa”, har en hög och stabil 
position i gruppen. Lindgren menar att de rituella upprepningarna och relaterandet till 
andras inlägg är en rangordningsprocedur där medlemmarna kan testa sina inbördes 
placeringar och få information om sin status i den närvarande gruppen. Och här har de 
män som inkluderats i den homosociala sfären givetvis en central position.  
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Manligt ledarskap? 
 

Anna Fogelberg Eriksson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 
Linköpings universitet 

Inledning 

Finns det ett manligt ledarskap? Vad skulle det i så fall innebära? Dessa frågor kom-
mer att vara i fokus för detta paper och diskuteras med utgångspunkt i forskning och 
teori om ledarskap och kön44. Först ges en bakgrund till problemområdet, därefter 
följer en kortare forskningsöversikt, varpå följer empiriska exempel från en studie som 
fokuserat män, manlighet och ledarskap45.  

 
Hur bakvänt det än låter så kan vi genom att omformulera den inledande frågan till: 
finns det ett kvinnligt ledarskap? få en ingång till hur frågan om det manliga 
ledarskapet kan förstås och besvaras. Om det finns ett kvinnligt ledarskap är en fråga 
som nämligen har intresserat såväl forskare som praktiker under en rad år. Det tycks 
också fortfarande vara så att när frågor om kön aktualiseras i olika sammanhang 
handlar det oftast om kvinnor. Temat ledarskap och kön brukar t ex i offentlig debatt 
handla om ledarskap och kvinnor, särskilt kvinnors underrepresentation på chefsbefatt-
ningar och ledande poster46, företrädesvis på hög nivå inom näringslivet. Eventuell 
lagstiftning om könskvotering till bolagens styrelser är en fråga som blossat upp då 
och då i början av 2000-talet i anslutning till frågan om representation. I media handlar 
temat ledarskap och kön också om kvinnliga chefers svårigheter. De kvinnor som 
förekommer i media med anledning av sin ledarbefattning ställs ofta inför frågan om 
hur det går att vara kvinna och chef, att ha familj och vara chef osv. Ofta ställs 
frågorna med utgångspunkt i att det är särskilt svårt att vara kvinna och chef. Hur det 
är att vara man och chef får vi läsa oss till ”mellan raderna”, eftersom den frågan inte 
ställs explicit i rapporteringen om manliga chefer. 
 
Också inom könsmedveten forskning har kopplingen mellan ledarskap och kön över 
tid diskuterats som en kvinnofråga; hur kvinnor är som chefer, dvs om det finns något 
som kan kallas kvinnligt ledarskap, och kvinnors svårigheter att nå och inneha chefs-
positioner.  

                                                
44 Kön och genus används här båda i betydelsen socialt konstruerat kön.  
45 Presentationen baseras på avhandlingen Ledarskap och kön. En studie av ledare och maskuliniteter i ett 
verkstadsindustriföretag (Fogelberg Eriksson, 2005). 
46 Med en lite tillspetsad formulering kan man säga att män är överrepresenterade på chefsbefattningar i relation 
till samtliga anställda män inom såväl privat som offentlig sektor. Exempelvis var 81% av cheferna män i privat 
sektor, medan andelen män anställda i sektorn var ca 60% enligt SCBs statistik för 2002. Totalt fanns 159 340 
manliga chefer och 51 060 kvinnliga chefer år 2002. Bland styrelseledamöterna i de börsnoterade företagen var 
85% män, 15% kvinnor (totalt 1 970 styrelseplatser) år 2004. Fyra ordinarie VD i 300 börsnoterade företag var 
kvinnor (SCB, 2004). 
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Tidigare forskning om ledarskap och kön 

Det var vid mitten av 1970-talet som könsperspektiv började användas för att analysera 
och förstå ledarskap. Behovet av att använda könsperspektiv påtalades mot bakgrund 
av en kritik mot den typ av ”könsblinda” forskning om ledarskap som ditintills hade 
bedrivits (Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre, 2005).  

 
Den tidiga forskningen om kön och ledarskap bestod i stor utsträckning av att ”lägga 
till” kvinnor och deras erfarenheter till de befintliga bilder av organisation och ledar-
skap som forskningen presenterat (Davidson & Burke, 1994; Sundin 1998). Exempel 
på aspekter av ledarskap och kön som stått i fokus i forskningen är förklaringar till det 
låga antalet kvinnor på chefsbefattningar och deras frånvaro från högre chefs-
positioner, eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns ledarstilar, om det finns 
särskilda hinder som gör att kvinnor inte når chefspositioner eller om kvinnor har 
andra orienteringar än att göra chefskarriär (Alvesson & Billing, 1999) 47.  
 
Då det gäller forskningsintresset för kvinnors ledarstil, visar vissa studier att kvinnor 
uppvisar ungefär samma ledarbeteende som män (Powell, 1993). Kritiker menar här att 
resultat i den här riktningen beror på att grundsyftet varit att bevisa att kvinnor faktiskt 
kan vara chefer (Calás & Smircich, 1996). Kritik riktas också mot en kvantitativ 
orientering, där kön representeras i ett variabeltänkande (Alvesson & Billing, 1999). I 
andra studier där utgångspunkten har varit att visa att kvinnor kan vara bättre än män, 
eller åtminstone annorlunda än män, i utövandet av ledarskapet tenderar man att 
framhålla att kvinnor står för ett ledarskap som vilar på social kompetens och 
nätverkstänkande (Helgesen, 1991). Kvinnor framstår här som ett komplement, eller 
ett särskilt bidrag, till befintligt (mansdominerat) ledarskap (Wahl, 1996). Dessa stu-
dier presenteras inte sällan i form av anekdoter och författas i mer populär stil av till 
exempel konsulter och journalister (se t ex Arhén, 1996; Ylander, 1997) 48. 
 
Den forskare som ofta lyfts fram som den som flyttade blicken från individnivå till en 
strukturell nivå är Rosabeth Moss Kanter, vars bok från 1977 hör till en av de flitigt 
refererade källorna inom den här genren. Kanter menade i sin bok att kvinnor som 
chefer ofta utgör en avvikelse, token (eng.), som får representera sin kategori. 
Kvinnans prestationer blir en symbol för vad kvinnor generellt kan prestera och för att 
kunna hävda sin kompetens måste hon prestera bättre än männen, men inte för bra 
eftersom det kan skada hennes acceptans i gruppen. Att vara i avvikarposition innebär 
att kvinnan måste anpassa sig till normen, dvs ett traditionellt/typiskt manligt chefs-
beteende (Kanter, 1977). 
 
Vad gäller hinder för kvinnor att nå chefspositioner och kvinnors karriärprioriteringar 
har ett flertal studier publicerats (t ex Marshall, 1984). Bland de svenska källorna kan 
nämnas Anna Wahls (1992) studie av kvinnliga civilekonomer och civilingenjörer. 

                                                
47 För översikter härvidlag, se även Sundin (1998), Wahl m fl (2001). 
48 Forskningsmässigt riktas intresset inte längre mot frågor kring kvinnlig ledarstil. I praktiken, t ex bland 
grundutbildningsstudenter och i utbildningsföretagens inbjudningar till föreläsningar, tycks dock intresset 
kvarstå. 
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Mot föreställningen att kvinnor inte vill avancera och bli chefer, ställer Wahl resultat 
som visar att kvinnor inte saknar vilja eller ambition, utan de pekar på organisatoriska 
hinder eller upplevd maktlöshet inför att förändra organisationsstrukturer. Kvande och 
Rasmussen (1993) studerar mäns motstånd mot kvinnliga civilingenjörer, och hur detta 
tar sig uttryck. Detta motstånd, som kopplas till mäns position i organisationen, ser 
Kvande och Rasmussen som en viktig aspekt för att förstå kvinnors karriär- och 
utvecklingsmöjligheter i organisationer. 

Ledarskap och maskulinitet 

Utvecklingen av genusteoretisk forskning om organisation och ledarskap har inneburit 
att inte bara kvinnor, utan genus studeras (Mills, 2002). Under senare år har forsk-
ningsfrågorna om ledarskap och kön rört hur ledarskap är könsmärkt, dvs om och hur 
ett yrke eller position förknippas med ett kön (Wahl m fl, 2001). I forskningen fokuse-
ras nu också män som ledare, eller ledare som män (t ex Collinson & Hearn (Eds.), 
1996).  

 
I könsmedveten organisationsforskning är ett återkommande tema att maskulina 
värderingar och antaganden präglar såväl organisationers struktur, kultur som praktik 
(Collinson & Hearn, 1996b; Kvande, 2002; Ross-Smith & Kornberger, 2004). Många 
forskare ser också konstruktionen av manlighet49 och ledarskap som intimt sam-
mankopplad (för översikt se Collinson & Hearn, (Eds.) 1996). I de flesta länder ger 
traditioner och kulturella tankemönster ledarskap en manlig image (Billing & Al-
vesson, 2000; Powell m fl, 2002; Whitehead, 2001). Olika idealbilder av ett gott ledar-
skap kan visa sig rymma konstruktioner av maskulinitet (se t ex Hatcher, 2003 om den 
passionerade chefen; Singh & Vinnicombe, 2000 om vad som menas med ’commit-
ment’ i chefsarbete). Omvänt kan ledarskap ses som ett redskap för att skapa en ideal-
bild av manlighet. Wahl (1996) menar att  

…manligheten betraktas som integrerad i ledarskapsbegreppet. Manlighet ses inte som skild 
från ledarskap, varför den inte behöver kommenteras. Kontexten till ledarskapet är manligt 
definierade normer och förväntningar. (Wahl, 1996, s 23).  

Höök (2001) finner också en frikoppling mellan ledarskap och manlighet på en diskur-
siv nivå, trots att kopplingen finns i praktiken. Sinclair (2000) menar att det finns såväl 
ovilja som ovana att koppla ledarskap och manlighet till varandra i praktiska situatio-
ner, t ex att öppet tala om och diskutera ledarskap och manlighet i företags- eller ut-
bildningssammanhang. Behandlas temat ledarskap och kön i ett sammanhang, handlar 
det oftast om ledarskap och kvinnor, vilket nämndes ovan. 

Maskuliniteter och ledarstilar 

Collinsons och Hearns artikel från 1994 har betytt mycket för att diskutera hur man-
lighet och ledarskap kan ses som sammanlänkade. De identifierar fem diskurser och 
                                                
49 I detta paper används både manlighet och maskulinitet(er) för att beskriva socialt överenskomna och 
gemensamt delade uppfattningar om vad det innebär att vara ”manlig” eller att uppvisa sådant beteende, dvs både 
föreställningar och praktiker som handlar om att vara man eller manlig vid en viss tid, på en viss plats. 
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praktiker som de kallar multipla maskuliniteter, vilka kopplas till olika slags ledarsti-
lar. De menar att dessa maskulinitetsformer framstår som starka och dominerande i 
organisationer. De kallar maskulinitetsformerna för auktoritarism, paternalism, entre-
prenörialism, informalism och karriärism. 

 
Auktoritarismen hyllar en brutal och aggressiv maskulinitet, med avståndstagande från 
oliktänkande, dialog och debatt. Genom att avfärda grupper som inte uppvisar 
aggressiv maskulinitet kan man särskilja sig och bekräfta sin identitet och makt. Auk-
toritarismen återfinns typiskt, men inte enbart, på högre poster. 
 
Paternalismen handlar om att utöva makt genom att framhålla vikten av samarbete, 
förtroende och frivillighet. Maktutövningen legitimeras genom att den är till för de 
underställdas bästa och möjliggör ett fortsatt tolkningsföreträde. ’The Gentleman’s 
Club’ kan stå som sinnebild för denna typ av maskulinitet; artig, civiliserad och exklu-
sivt manlig där kvinnor och yngre män hålls tillbaka i traditionella positioner. 
 
Entreprenörialismen är mer inriktad på konkurrens och prioritering av olika presta-
tionsmått och –mål. Att vara villig att arbeta mycket, att vara geografiskt flexibel och 
leva upp till snäva produktionsmål framstår som ideal. Graviditet och hemåtaganden är 
tabuiserade områden, eftersom en åtskillnad mellan offentlig och privat sfär bör göras. 
Entreprenörialismen utesluter män och kvinnor som inte anses leva upp till dessa kon-
kurrensinriktade ideal. 
 
Informalismen handlar om hur män etablerar informella relationer på arbetsplatsen, 
vilka baseras på traditionellt manliga intressen och värderingar, vilka kan handla om 
humor, sport, bilar, sex, kvinnor och alkohol. Relationerna byggs också utanför orga-
nisationen, genom yrkesrelaterade möten men också fritids- och sportaktiviteter. Ge-
nom att söka dessa relationer, söker männen identifiera sig med andra män samtidigt 
som de särskiljer sig från andra grupper av män eller kvinnor. 
 
Karriärismen, slutligen, är en drivkraft i arbetet som framkallar en upptagenhet kring 
rykte och självhävdelse. Denna maskulinitetsform kan ses som traditionell, med 
familjeförsörjaridentitet. Här ingår en villighet att arbeta mycket, vilket resulterar i ett 
behov av en partner som sköter om hushåll och familj. I anpassningen till företagets 
krav, skapas klyftor mellan manliga anställda och mellan deras arbete och familjeliv. 
(Collinson & Hearn, 1994). 
 
Det som tydliggörs i den ovan refererade artikeln är att en viss ledarstil så att säga kan 
förstärka en viss sorts manlighet – en man blir lite mer manlig genom att utöva 
ledarskap på ett visst sätt. Omvänt kan ett viss manlighetsform förstärka en viss 
ledarstil. Med utgångspunkt i deras resonemang förstärker således manlighet och 
ledarskap varandra. Det blir därmed också uppenbart att dessa ledarstilar kan krocka 
med våra sociala förväntningar på hur en kvinna ska agera; en kvinna som använder en 
auktoritär ledarstil anses inte mer kvinnlig, t ex. 
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Homosocialitet i organisationer 

Ytterligare ett begrepp som kan kopplas till manliga ledarskapspraktiker är homosoci-
alitet – förenklat ”män väljer män”. Lipman-Blumen (1976) formulerade en teori om 
att män orienterar sig homosocialt; män har större tillgång till makt i olika samman-
hang och det för med sig att det blir mer ”lönsamt” att umgås med män. Kvinnor som 
grupp orienterar sig i högre utsträckning heterosocialt, dvs mot män, eftersom de 
tenderar att ha större maktresurser. I svensk forskning har t ex Gerd Lindgren (1996) 
berört manlig homosocialitet. I en studie använde Lindgren (1992) begreppet för att 
förklara de ”förbund” mellan män som hon kunde iaktta på arbetsplatser som tog sig 
uttryck i en slags ”vi-anda”, ett normsystem, som uteslöt kvinnor. Man kan även se att 
de homosociala grupperingarna fungerar uteslutande för vissa män (Holgersson, 2003). 
Homosocialitet som begrepp kan dock också användas för att analysera tendenser att 
agera ”könsstödjande” över hierarkiska gränser. Sundin (2002) diskuterar t ex hur män 
på högre hierarkiska nivåer känner sympati för män på lägre hierarkiska nivåer när de 
efter organisationsförändringar förväntas utföra arbetsuppgifter som uppfattas som 
kvinnliga, dvs kvinnligt könsmärkta (se även Lindgren, 1999). De homosociala 
grupperingarna framstår som åtråvärda och viktiga ”maktcentra” hos Lindgren (1992, 
1996, 1999) och andra forskare (se t ex Kanter, 1977; Holgersson, 2003).  
 
En dimension av de homosociala sammanhangen är att de utgör en arena för intima 
och personliga relationer mellan män. I ledarskapssammanhang och i manliga ledares 
arbete förekommer male bonding, manligt relationsarbete, vilket skapar och bibehåller 
”exklusiva cirklar” (Roper, 1996, s 224) som kan bidra till att en könsordning upprätt-
hålls. Det homosociala begäret efter att få tillhöra de manliga cirklarna kan också exi-
stera parallellt med tävlingar och konkurrens mellan män (Roper, 1996; se även Mar-
tin, 1996 som diskuterar jämförelse och konkurrens som närvarande vid konstruktion 
av ledarskap och manlighet, se även Collinson & Hearn, 1994 om informalism). Män-
nens relationsarbete är en del i konstruktionen av manlighet och är något annat än det 
relationsarbete som kvinnor genomför, vilket traditionellt varit omsorgsorienterat, me-
nar Lindgren (1999). Collinson och Hearn (1994) beskriver relationsarbetet som en del 
i mäns identitetsarbete, som både handlar om identifikation med och differentiering 
från andra män. 
 
Kanter (1977) behandlar hur den homosociala orienteringen kan ”hjälpa” manliga 
chefer att hantera chefsarbetets osäkerhet, samt den kommunikation och totala hängi-
velse som krävs. De homosociala sammanhangen kan reducera osäkerhet genom att 
chefer är till synes lika, vad gäller yttre attribut och erfarenhet, sätt att kommunicera 
osv. Att visa total hängivelse i relation till chefsarbetet blir också ett sätt att reducera 
osäkerhet; att tydligt prioritera arbetet framstår som lojalt och förtroendeingivande. 
’Homosexual reproduction’ kan iakttas när manliga chefer väljer efterträdare av 
samma kön och klass som de själva. Detta tema är något som Holgersson (2003) går 
vidare med i sin studie av rekrytering av företagsledare. Homosocialitet blir hos 
Holgersson ett viktigt begrepp för att förstå rekryteringsprocessen och dess utfall.  
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Manligt ledarskap – en fallstudie 

Här presenteras nu en fallstudie som genomfördes inom en produktionsenhet i ett verk-
stadsindustriföretag under 1999-2001. Studien handlade om hur ledarskap och kön 
konstrueras i organisationer, med särskilt fokus på relationerna mellan män, maskuli-
nitet och ledarskap (Fogelberg Eriksson, 2005). 

 
För det första studerades hur ledare samtalar om sitt arbete, ledarskap, kvinnor, män, 
kvinnligt och manligt. För det andra studerades ledares handlingar och interaktioner: 
vad de gör och tillsammans med vem. För det tredje studerades det organisatoriska 
sammanhang där ledarna befann sig med avseende på könsfördelning, organisations-
struktur, verksamheten och dess lokalisering, fysisk arbetsmiljö samt policyvärde-
ringar.  
 
Två typer av empiriskt material ligger till grund för den analys som presenteras: 
intervjudata och observationsdata. Intervjumaterialet består för det första av 14 en-
skilda intervjuer med chefer på motsvarande tre organisatoriska eller hierarkiska nivåer 
i verkstadsindustriföretaget. För det andra består intervjumaterialet av enskilda 
intervjusamtal (nio st) i anslutning till de deltagande observationer som också genom-
fördes. De deltagande observationerna genomfördes under 13 arbetsdagar, sammanlagt 
ca 109 timmar, där fem chefer observerades genom att var och en av dem ”skuggades” 
under olika arbetsdagar för att få ta del av arbetsmiljön, vad cheferna gjorde och sa och 
vilka de träffade under en dag.  
 
Det aktuella företaget tillverkar komplexa industriprodukter och i verksamheten ingår 
utvecklings- och konstruktionsarbete, tillverkning, service/underhåll samt försäljning 
och marknadsföring av företagets produkter.  
 
Företaget är lokaliserat till en bruksort (jfr Forsberg, 1997) och har där en relativt lång 
historia. Företaget har genomgått en rad förändringar under den senaste tioårsperioden; 
arbetsorganisatoriska, ägarmässiga samt policymässiga. På senare år har företaget t ex 
lanserat nya policyvärderingar kring vissa gemensamma grundläggande värderingar, 
förhållningssätt till ledarskap och jämställdhet. Samtidigt som dessa förändringar sker, 
framstår verksamheten och produkten som relativt stabil till sin karaktär, t ex via 
aspekter som produktens livslängd eller många chefers långvariga anställning inom 
företaget. Produkten och tekniken lyfts i flera fall i det empiriska materialet fram som 
något inspirerande, intressant och personligt engagerande för vissa chefer. 
 
Företaget har ca 2000 anställda på orten, varav drygt 500 inom produktionen. Av 
tradition är majoriteten av företagets personal och chefer män: totalt 83% män och 
17% kvinnor. 92% av chefsposterna (totalt 179 st) innehas av män. Inom produktions-
enheten är andelen kvinnliga anställda lägre än i företaget i övrigt; kvinnorna utgör 5% 
av personalen produktionen, inom tjänstemannasektorn 21% av personalen. Denna 
aspekt framstår tydligt vid observationerna i arbetsmiljön, där männen dominerar nu-
merärt. Kvinnor och män arbetar med olika arbetsuppgifter i produktionen. Första lin-
jens chefer, de sk arbetsområdescheferna (AO-cheferna), har sina arbetsrum i verksta-
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den och delar ibland kontorslokaler med varandra, medan mellanchefer och produk-
tionschef har enskilda arbetsrum i nära anslutning till (inte i) verkstaden. 
 
Inom den studerade enheten finns tre ledningsnivåer. Chefsposterna innehas i 22 av 23 
fall av män. Den ”typiske” AO-chefen är en man, runt 50 år med lång arbetslivser-
farenhet i företaget. Rekryteringsvägen beskrivs i många fall som informell, flertalet 
AO-chefer beskriver att de tillfrågats om de vill bli chefer. Samtliga chefer i under-
sökningsgruppen lever i heterosexuella parförhållanden, och i olika sammanhang un-
der intervjuer och observationer relaterar cheferna till sina familjer. 

Olika historier om ledarskap och kön i verkstadsföretaget 

Med utgångspunkt i de intervjuer och observationer som genomförts kan ett antal olika 
beskrivningar av ledarskap och kön utformas.  
 
Ledarskap framstår i det empiriska materialet som en lång och manlig, hängiven samt 
enhetlig historia. Merparten av de ledare som ingår i studien har som nämnts en 
mycket lång arbetslivshistoria i företaget och merparten av dem är män. Att vara chef 
innebär för dem att satsa mycket på sitt arbete, både i termer av tid, energi och enga-
gemang; det krävs att man är hängiven. I ledarnas beskrivningar av ett önskvärt ledar-
skap framkommer en stor grad av enhetlighet, lite förenklat finns det en gemensamt 
delad bild av den ideale chefen som likt en superhjälte innehar en rik uppsättning 
egenskaper och kompetenser som krävs för ett modernt ledarskap. 
 
Dessa historier utmanas dock i någon mening. Företaget försöker under datain-
samlingsperioden rekrytera yngre, nyutexaminerade civilingenjörer till AO-chefsposi-
tionerna och en kvinna rekryteras i samband med detta – något som bryter mot bilden 
av ledarskap som en lång och manlig historia. När cheferna pratar om sitt arbete be-
skriver de hur de på olika sätt försöker förhålla sig till och begränsa sitt engagemang, 
eller sin hängivenhet, t ex genom att begränsa antalet arbetstimmar till normal arbets-
tid. Ledarskap som en enhetlig historia utmanas i sin tur av iakttagelserna från obser-
vationerna som visar hur ledarskap kan variera inom och mellan olika chefsnivåer, 
exempelvis genom att personalens sammansättning varierar, placeringen i produk-
tionsflödet spelar roll samt genom de personliga preferenser och förhållningssätt en-
skilda individer väljer. 
 
Vad gäller kön, framkommer i intervjusamtalen att vissa chefer beskriver ledarskapets 
inriktning som något som har att göra med ledarens personlighet, snarare än att kön 
skulle spela någon roll i relation till ledarskap. Den dominerande bilden är dock att när 
de intervjuade cheferna ska reflektera kring ledarskap i relation till kön, inleds ett 
skillnadsskapande där framför allt kvinnor förknippas med könskarakteris-
tiska/könsstereotypa drag. Kön framstår därför i det här fallet som en historia om 
skillnad. 
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Ledarskapsmaskuliniteter 

Ett sätt att formulera det dominerande mönstret som framträder i studien, vilket kort 
återgivits i ovanstående avsnitt, är att prova begreppet ’ledarskapsmaskuliniteter’ för 
att beskriva ett antal lokalt förankrade diskurser och praktiker som kan relateras till 
ledarskap och kön i den aktuella miljön. Tidigare har jag refererat Collinsons och 
Hearns (1994) genomgång av multipla maskuliniteter som de relaterar till ledarskap. 
Författarna beskriver hur olika maskuliniteter är centrala för utövande av genderiserad 
makt i organisationer (jfr Kvande & Rasmussen, 1993). Genom att jag här sammanför 
begreppen ledarskap och maskulinitet tydliggörs relationen mellan dessa ytterligare. 
Ledarskapsmaskuliniteter ska här ses som de lokalt förankrade diskurser och praktiker 
där ledarskap och maskulinitet möts. Det jag valt att kalla ’möte’ mellan ledarskap och 
maskulinitet kan också beskrivas som sammansmältning eller sammanvävning. Dessa 
möten mellan ledarskap och maskulinitet sker i ledarnas beskrivningar av det goda 
ledarskapet respektive kvinnors och mäns egenskaper, samt i de situerade interaktio-
nerna. Mötet präglas av en ömsesidighet; en växelverkan som finns mellan konstruk-
tion av ledarskap respektive maskulinitet, i enlighet med intersektionell terminologi, 
där båda konstruktionerna förstärker varandra. Ledarskapsmaskuliniteterna kan ses 
som konstruktioner som fungerar såväl metaforiskt som processuellt för att beskriva de 
föreställningar och praktiker som kommer till uttryck i materialet. Ledarskapsmaskuli-
niteterna formar och formas av föreställningar och praktik.  

 
Ledarskapsmaskuliniteterna formuleras nedan i form av en typologi, eller som olika 
former av ledarskap och maskulinitet i den lokala kontexten50. 

Bygdens son 
En manlig chef kan fungera som arvtagare och vidarebefordrare av traditioner i den 
aktuella miljön. Cheferna i materialet har en stark lokal förankring; AO-cheferna har t 
ex en lång arbetslivserfarenhet inom företaget. De kan relatera sin egen arbetslivshisto-
ria till andra män; kollegor och chefer som de delat erfarenheter med. Anekdoter om 
äldre, manliga, chefer berättas. Vissa chefer har rekryterats, handplockats, av andra 
män som valt ut dem som lämpliga och hjälpt fram dem till chefsbefattning. En av 
mellancheferna har stöttats att via företagsfinansierad högskoleutbildning kunna 
avancera till mellanchefsnivå. På det sättet kan flera av cheferna förstås som just söner, 
som tas om hand (av andra män) och får växa in i ledarrollen i företaget. Släktskap, 
bildligt och bokstavligt, chefer emellan bidrar till en konstruktion av chefen som en 
”son” i den aktuella miljön. Förankringen i bygden framstår som stark i relation till 
företagets långa historia på orten, men det finns också en förankring som handlar om 
engagemang i lokala idrottsklubbar, inom brandkår osv. Aspekter av informalism 
(Collinson & Hearn, 1994) finns alltså närvarande här; de informella relationerna som 
också utvecklas i anslutning till traditionellt manliga intressen som t ex idrott. Överfört 
fungerar metaforen son som markör för dessa informella relationer och t ex 

                                                
50 De olika former som presenteras i typologin ska inte förväxlas med kategorier som är varandra uteslutande. 
Här förekommer tvärtom överlappningar, där en och samma person kan gestalta samtliga 
ledarskapsmaskuliniteter. 
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gemensamma intressen mellan far och son som kan fungera som sammanhållande kitt i 
en familj. 

 
Ytterligare en konstruktion, som anknyter till familjen som en metafor för relationerna 
på en arbetsplats, och som också anknyter till konstruktionen bygdens son, är fadern. 

Fadern 
Som en metafor för ledarens och mannens ”vuxna” uppdrag har jag valt Fadern. Med 
vuxet uppdrag menar jag här de beskrivningar av ledaren som den som måste ha 
förmågor och egenskaper som handlar om att vara mogen nog att fatta svåra beslut, 
vara rättvis och hantera situationer av konflikt – några inslag i ledningen av och i 
mänskliga relationer. Framför allt ingår dock i det vuxna uppdraget att ha ett ansvar för 
andra inslag i relationsarbetet på arbetsplatsen; att visa omsorg, skapa förutsättningar, 
stödja och lyssna på medarbetarna. De egenskaper och förmågor som behövs för att 
klara dessa uppdrag förutsätts de manliga ledarna ha; i deras beskrivningar av vad som 
krävs ligger en självklarhet i att de också är kompetenta för dessa, faderliga, uppdrag.  

 
Ledaren fungerar också som en fadersgestalt i relation till yngre ledare (män). Dess-
utom är det så att samtliga chefer som varit föremål för deltagande observationer, och 
flertalet av de intervjuade, också relaterar till sig själva som just fäder i sina respektive 
privata familjeförhållanden, genom nämnande av barn (och i något fall barnbarn).  
 
Inslag av konstruktionen Fadern finns i Holgerssons (2003) analys av rekrytering av 
företagsledare, där författaren inom ramen för homosocialitetsprocessen bl a behandlar 
homosocial omsorg. Hos Collinson & Hearn (1994) finns beskrivningar av ett 
paternalistiskt förhållningssätt till och i ledarskap och manlighet, som bl a karaktärise-
ras av att maktbasen för en ledare legitimeras genom ett framhållande av samarbete, 
förtroende och frivillighet. Även ett ömsesidigt beroende i hierarkiska relationer fram-
hålls. Genom att göra detta kan en imaginär jämlikhet uppstå, där ledarens agerande 
och beslut ”är till för de anställdas bästa”. Detta kan direkt kopplas till situationen i en 
familj där föräldrar – en far – utgår från de personliga relationerna i sin maktutövning 
gentemot barnen. En förälder har att fatta olika typer av beslut som såväl kan begränsa 
som utveckla barnet mot bakgrund av att ”det är för barnets bästa”.   

Den hängivne 
En ledare, en man, är en hängiven person som är redo att arbeta mycket och investera 
ett omfattande engagemang i sitt arbete. Engagemanget är riktat såväl mot måluppfyl-
lelse i relation till produktion och ekonomiska resultat som mot personalen. 
Hängivenheten är även länkad till den lokala förankringen, som jag tolkar det finns det 
en extra dimension i att höra hemma i det lokala sammanhanget, där hängivenheten 
också handlar om en identifikation med företaget och dess produkter – att vara en son 
och/eller en fader i verksamheten. Som en förstärkning av denna ledarskapsmaskulini-
tet fungerar uppfattningar om kvinnors svårigheter att kunna arbeta som chef enligt de 
förväntningar som finns på att ”alltid vara redo”, att kunna hoppa in i en taxi mitt i 
natten om så krävs för att kunna infinna sig i verkstaden och ta tag i någon krishärd. 
Här finns likheter med entreprenörialismen och karriärismen som den beskrivs av 
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Collinson & Hearn (1994). En närliggande formulering av denna typ av ledarskaps-
maskulinitet skulle också kunna vara yrkesmannen – med anknytning till den långa 
yrkeserfarenhet som många chefer har – och också den stolthet som finns i relation till 
företagets produkter och tekniska lösningar i såväl produktion som produkt.  

 
Dessa tre ledarskapsmaskuliniteter tolkar jag som i någon mening dominerande i det 
empiriska materialet, med ett annat språkbruk kan de sägas utgöra lokala varianter av 
hegemonisk maskulinitet och ledarskapspraktik. En ledarskapsmaskulinitet som lyfts 
fram i retoriken kring ledarskap är den feminine. 

Den feminine 
En tentativ ledarskapsmaskulinitet, snarast ett diskussionsspår, som fångar något av 
utmanandet av dominerande mönster, skulle kunna vara ’den feminine’. I materialet 
finns belägg för en att ledarna värderar femininitet som något önskvärt i relation till 
ledarskap då det formuleras som att handla om ett varierat språk, bredare perspektiv, 
noggrannhet, fokus på personliga relationer, mjukhet och ödmjukhet. I företagets 
offentliga inställning till ledarskap formulerat som ledstjärnor finns även inslag av 
feminina värderingsmönster. Det som idag framställs som modernt ledarskap, och som 
företaget också antagit i sina ledstjärnor, handlar om att kommunicera och lyssna 
aktivt och att bry sig om genom att skapa personliga relationer till medarbetarna, något 
som kan tolkas som ”icke-maskulint”. 
 
Den starka relationsinriktningen hos ledarna som tidigare lyfts fram, kan förstås som 
gestaltande av femininitet, och inte enbart uttryck för homosocialitet. Relationsin-
riktningen som togs upp i beskrivningen av ledarnas praktik, är exempel på en annan 
slags relationsinriktning än den som berördes i samband med homosocialitet och male 
bonding. Här handlar det om ledarens omsorg om sin personal, inte att få delta i egna 
nätverk eller vara del i en ledningsstruktur. Relationsinriktningen förstådd på det här 
sättet kan ses som uttryck för en annan slags maskulinitetsform än den hegemoniska, 
eller kanske snarare uttryck för femininitet. 
 
Den feminine skulle således kunna vara en slags ledarskapsmaskulinitet som orienteras 
mot dessa positivt laddade markörer för femininitet. 

Ledarskapsmaskuliniteter och förändring 

Givet att de ledarskapsmaskuliniteter jag konstruerade med utgångspunkt i materialet 
”opererar verksamt” i företaget kan de förstås som potentialer eller hinder, dels i 
relation till ett önskvärt ledarskap som är relations- och utvecklingsinriktat, dels i 
relation till att en förändring av könsfördelningen bland chefer på företaget uttrycks 
som önskvärd. Det könsmedveten organisationsforskning visat gång på gång är att 
villkoren för kvinnor respektive män som är chefer skiljer sig åt. Villkoren kopplas till 
den starkt manliga könsmärkning som finns runt ledarskap; t ex till att mansdominan-
sen på chefspositioner består, till retoriken runt ledarskap samt mäns föreställningar 
om kvinnor (som chefer). Jag visar att det finns ett antal ledarskapsmaskuliniteter som 
samsas sida vid sida och som kan tolkas som normerande i verksamheten, där 
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betoningen ligger på just maskulinintet, men med inslag av femininitet.  Men hur ska 
vi förstå resultaten i relation till kontexten i den här avhandlingens material? Att det 
kan bli svårt för kvinnor att bli och verka som chefer kan vi ha en hypotes om – men 
kan vi möjligen också fråga oss vilka svårigheter manliga chefer kan uppleva i relation 
till dominerande diskurser och praktiker (jfr Ekenstam, Johansson & Kuosmanen, 
2001)? I materialet finns spår av upplevelsen av att det är svårt att som man avvika 
från normen. Det finns normer och traditioner som ”sitter i väggarna” som t ex har att 
göra med att det är bra att vara mycket på jobbet och att det är bra att ha lång 
erfarenhet inom företaget; även olika spår av något som kan beskrivas som manligt 
präglad industriarbetarkultur (t ex sexistiska skämt, framhållande av fysisk styrka och 
mekaniskt handlag, Wajcman, 1991; Collinson & Hearn 1996b). Flera ledare ger 
uttryck för att en ”grabbig” eller sexistisk jargong kan tonas ned först om det kommer 
in någon ”annan” i gruppen, dvs inträdet av en kvinna kan per automatik medföra att 
det blir legitimt att ändra tonläge och samtalsteman. Ledarna framställer en ändrad 
jargong som önskvärd och det kan tolkas som ett försök till kritik av normen. 
Homosocialitet kan i det sammanhanget förstås som en process som inte bara 
återskapar manlig dominans, där män kan dra fördel eller få utdelning av 
homosocialitetens vinster i termer av trygghet och tillgång till makt. Lindgren (t ex 
1999) har visat att det finns en stark konformitet i relation till genusordningen på den 
homosociala nivån – vilket säkerligen inte alla män alltid känner sig bekväma med 
eftersom enskilda mäns relationer till kvinnor kan avvika kraftigt från genusordningens 
logiker. Liksom andra forskare visat (t ex Holgersson, 2003; Connell, 1996), utesluter 
också de homosociala processerna vissa män. De homosociala processerna kan således 
fungera som en begränsande norm som inskränker handlingsrepertoaren (förrådet av 
handlingsalternativ) för de som åtnjuter homosocialitetens vinster. 

Avslutning 

Så, vad innebär ett manligt ledarskap? Att det fortfarande finns en stark koppling 
mellan män och ledarskap visar både statistik, tidigare forskning och den studie som 
refererats här: män dominerar numerärt på chefspositioner och det finns traditioner, 
föreställningar och konkreta praktiker som bidrar till bilden av ledarskap som något 
företrädesvis manligt.  Forskningen om män och maskulinitet har här bidragit till en ny 
förståelse av ledarskap; hur en manlig norm präglar könsmärkningen av ledarskap. 
Den manliga normen, t ex i form av olika maskulinitetsformer som diskuteras av 
Collinson och Hearn (1994), studeras på olika sätt i forskningen. Olika analysnivåer 
används exempelvis för att diskutera detta: lokal, regional/nationell samt glo-
bal/transnationell nivå (se t ex Connell, 1998; Connell & Messerschmidt, 2005). 
Diskussionen kring en manlig norm handlar då om normernas räckvidd och samspelet 
mellan de olika analytiska nivåerna. 
 
Med utgångspunkt i de empiriska resultat som diskuterats i denna text är det viktigt att 
notera att innebörden av ett manligt ledarskap kan visa sig vara en högst lokal historia 
som också omfattar varianter och variationer. Att det lokala sammanhanget, som här 
företagets lokalisering och traditioner, har betydelse för konstruktionen av ledarskap 
och kön har framgått av de lokala ledarskapsmaskuliniteter som formulerades. 
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Samtidigt existerar dessa lokala ledarskapsmaskuliniteter i relation till ett större 
sammanhang, såväl nationellt som internationellt, vilket kommenterades tidigare. 
 
Därför utfärdas avslutningsvis en varning mot att använda könade etiketter av typen 
”manligt” eller ”kvinnligt” ledarskap då dessa riskerar att bidra till en förstärkning av 
könsstereotyper och ett skapande av begränsande beteendenormer för kvinnor och 
män. Föreställningarna om ”kvinnligt” och ”manligt” bidrar till att förväntningar 
skapas på kvinnor och män, och på kvinnor och män som ledare – den som inte 
stämmer överens med den ”normaliserande” stereotypen blir en avvikare. De här 
förväntningarna kan på så sätt fungera hindrande för såväl kvinnor som män. Genom 
att synliggöra dessa föreställningar och lokala normer och praktiker finns dock en 
möjlighet att ifrågasätta dem och visa på andra handlingsalternativ, dvs också 
möjliggöra en alternativ praktik. Snarare än att prata i termer av ”kvinnligt” och 
”manligt” kan fokus på kvinnors och mäns villkor och praktiker vara mer fruktbart. En 
utmaning för olika verksamheter blir därmed att både arbeta med könskategorier och 
se till kvinnors och mäns olika villkor, och att arbeta med att uppmärksamma variation 
och ifrågasätta könsstereotypa antaganden. 
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Broderskap - maskulinitet och identitet 
 

Lasse Kvarnström, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, 
Linköpings universitet 

Inledning 

Begreppet broderskap används ofta för att beteckna manlig gemenskap. Såtillvida är 
det användbart i en rad olika sociala sammanhang över tid. Här förstås dock 
broderskapet som en särskild identitet, där andra gemenskaper såsom yrkes- och 
klasstillhörighet samverkar med identitetens könsdimension. Genom denna koppling 
mellan genus, klass och identitet kan begreppet att ges en både snävare och vidare 
bemärkelse än vad som annars vore fallet vid studiet av homosociala relationer i 
största allmänhet. Broderskapet blir snävare genom att det avgränsas till de fall när 
genus och klass samverkar, samtidigt som det blir vidare då det blir applicerbart på 
områden som inte per definition är enkönade. Syftet med detta bidrag är att 
problematisera broderskapsbegreppet och diskutera hur det utifrån ett identitets-
perspektiv kan ges bitvis olika innebörder.    

Empiriska utgångspunkter 

En historisk arena för att diskutera och förstå broderskapets logiker utgörs av 
statstjänsten. Många historiker har beskrivit denna som en manlig bastion.51 Den 
handlar om makt och myndighetsutövning, egenskaper som endast män, ur ett histo-
riskt perspektiv, förutsattes äga.  
 
Visserligen använde sig staten även av kvinnlig arbetskraft. Den var inte minst billig, 
men ansågs dessutom vara av mer tillfällig karaktär då rådande genusordning förut-
satte ett ideal där mannens sfär var offentligheten och kvinnans den privata. Fram till 
1939 års förändrade lagstiftning hade heller inte gift kvinna rätt till kommunal och 
privat anställning och den statliga behörighetslagen ifrågasattes. Kvinnlig arbetskraft 
var satt på undantag. 1923 års behörighetslag hade dock givit ogifta och gifta kvinnor 
åtminstone i teorin tillträde till de flesta statliga tjänster.52 Detta förändrar dock inte 
bilden av statstjänsten som ett huvudsakligt manligt privilegium under lång tid. 
 
Det empiriska underlaget utgörs av den verksamhet och de uppfattningar som fanns 
bland statsanställda stationskarlar och brevbärare – liksom deras överordnade, an-
ställda vid SJ och Postverket, decennierna kring och efter sekelskiftet 1900. Dessa var 
organiserade i Svenska järnvägsmannaförbundet respektive Svenska postmannaför-
bundet. Bland just de statsanställda var den fackliga anslutningen, i jämförelse med 
                                                
51 Se t.ex. Florin, Ch, ”Statsbyråkratins erogena zoner”, i Broberg, G, Wikander, U & Åmark, K (1994), Bryta, 
bygga, bo. 
52 Se Frangeur, R (1998), Yrkeskvinna eller maktens tjänarinna? Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i 
mellankrigstidens Sverige, och Waldemarson, Y , ”Kön, klass och statens finanser – en historia om statligt 
arbetsgivarskap och statsanställda kvinnor 1870-1925”, i Kvarnström, Waldemarson & Åmark (1996), I statens 
tjänst. Statlig arbetsgivarpolitik och fackliga strategier 1870-1930. 
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fackföreningsrörelsen i övrigt, vid den tiden extremt hög. Det var ovanligt att inte vara 
fackligt organiserad. Dessa yrkesgrupper betecknades över tid som ”betjente”, ”tjäns-
temän av lägre grad” eller ”tjänstemän”, och skiljde sig från tjänstemän ”af högre 
grad” som rekryterades från den läroverksutbildade eliten och var organiserade på 
annat sätt. Bägge förbunden kom så småningom att ansluta sig till LO. Järnvägsmän-
nen gjorde det 1922 och postmännen 1931.53 

Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån denna empiri kommer broderskapsidentiteten att i det följande diskuteras. 
Identiteter är i sig föränderliga, då de är beroende av existensen av någonting annat för 
att bli begripliga. Zygmunt Bauman har karakteriserat detta som ett förhållande mellan 
ett ”vi” och ett ”dom”, där vem som definieras som tillhörande gruppen och står utan-
för avgör identitetsbildningen. Bauman går till och med så långt att han hävdar att om 
en ”dom-grupp” inte de facto existerar så måste denna uppfinnas. Annars förlorar 
identitetskonstruktionen sin viktigaste ingrediens. Det måste finnas någonting att di-
stansera sig gentemot.54  
 
Identitetsbildningen kan dock inte till fullo förstås om inte sambandet mellan en 
subjektivt upplevd och tillskriven identitet också problematiseras. Den subjektiva 
identiteten handlar om hur ”vi”-gruppen uppfattar sig själv medan den tillskrivna avser 
hur ”dom andra” betraktar detta ”vi”. Begreppet tillskriven identitet tangerar därför det 
som ibland kallas för identifikation. Givetvis innebär detta samband att där upp-
levelsen av den egna identiteten (”vi”) sammanfaller med omgivningens (”dom”) 
identifikation, så blir identitetskonstruktionen starkare.  
 
Broderskapet kan härvidlag liknas vid det som inom professionsforskning kallas för en 
social inhägnad.55 Den fungerar uteslutande både gentemot kvinnor och andra yrkesut-
övare. Men även internt har den betydelse då en hierarkisk indelning hela tiden är 
närvarande. Det är skillnad på folk och folk – i det här fallet mellan män och män, ut-
ifrån klass och status – trots gemenskapen. 
 
Varje diskussion om broderskap blir därför beroende av dessa distinktioner, då det som 
definieras som ett ”vi” kontra ett ”dom” aldrig kan tas för givet. Vem eller vilka som, 

                                                
53 Det huvudsakliga empiriska underlaget är hämtat från Kvarnström & Waldemarsson, ”Med sikte på staten – 
facklig verksamhet bland kvinnor och betjänter i statens tjänst”, i Simonsson & Thörnquist (red), Arbete genus 
fackförening – tre teman vid den tredje nordiska arbetslivshistoriska konferensen i Holmsund juni 1991, (1993), 
Kvarnström, ”Det statliga broderskapet – patriarkalism och byråkrati vid Statens Järnvägar och Postverket i 
början av 1900-talet”, i Arbetarhistoria nr 70 (1994), Kvarnström, ”Det statliga broderskapet”, i Kettunen  & 
Rissanen (red), Arbete och välfärdsmodell. Texter från den fjärde nordiska konferensen för historisk 
arbetslivsforskning.(1995), Kvarnström, ”Den politiska modellen – stationskarlar och brevbärare 1897-1919”, 
Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 65. (1996), och Kvarnström, Män i staten – stationskarlar och 
brevbärare i staens tjänst 1897-1937, (1998). 
54 Se här bl.a. Bauman, Z, Att tänka sociologiskt (1990), Jenkins, R, Social Identity (1996) och Kvarnström, 
”Gustav Svenssons dilemma: några tentativa funderingar kring identitetsbegreppets teori och praktik”, i Månsson 
(red), Det goda livet (2001). 
55 Se här bland annat Frank Parkin  (1979), Marxism and class theory: a bourgeois critique. 
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utifrån detta resonemang, innefattas av broderskapet blir förhandlingsbart. Broderska-
pet bör, utifrån dessa premisser, ses som någonting dynamiskt.  

Det statliga broderskapet – en idealtypisk konstruktion 

Det fanns givetvis stora variationer i statstjänstens innehåll liksom beroende på vilken 
maktposition innehavaren befann sig på. Trots detta är det möjligt att urskilja vissa 
gemensamma särdrag som skiljde denna från annan och då främst privat anställning. 
Det gällde den speciella anställningsform, ordinarieanställningen, som var exklusiv för 
statstjänsten. Uniformsklädseln var ett annat typiskt drag liksom att en fast anställning 
var ett manligt privilegium. På så vis kan en idealtypisk statstjänare vid denna tid 
beskrivas som en uniformerad ordinarieanställd man. På grund av dess manliga exklu-
sivitet kan det betraktas som just ett broderskap. 
   
En statsanställd hade en unik livslång anställningstrygghet, genom kunglig fullmakt 
eller så kallad konstitutorial. Arbetsgivaren kunde bara bryta denna vid brott mot rikets 
lag. I utbyte mot denna tvingades den statsanställde avstå från varje form av förhand-
lings-, avtals och strejkrätt. Löner och andra anställningsvillkor fastställdes fram till 
1966 ensidigt av arbetsgivaren, det vill säga av Sveriges riksdag. Att bli ordinariean-
ställd var ett stort steg för många tidigare mer löst städslade statstjänare. Det var inte 
ovanligt att ”du-och-bror”-skålar dracks, att särskilda brödraförbund ingicks och att 
blodsband upprättades i de ritualer som följde på ordinarieanställningen.  
  
Den yttre symbolen för statsanställningen utgjordes av uniformsklädseln. Uniformen 
var tecknet på myndigheten och också dess manliga karaktär. Uniformen hade en både 
yttre och intern funktion. Uniformen markerade att det handlade om en statens och 
allmänhetens tjänare, för att använda en ofta använd retorik. Uniformsklädseln funge-
rade såtillvida både som en utestängande symbol och en markör för den interna 
hierarkin. Genom uniformen markerades statstjänsten utåt. Samtidigt angav de tillhö-
rande gradbeteckningarna den interna hierarkin bland tjänsteinnehavarna.  
 
Uniformens betydelse belyses inte minst av detta postmannaminne. 

”Att få anställning i ett statligt verk vid denna tid var en önskedröm för de flesta unga män. 
Då mer än någonsin var den satsen sann att kronans kaka var liten men säker. Liten var 
kakan överallt, men ingalunda säker. Därtill kom ett relativt renligt arbete och inte minst att 
få vara klädd i uniform”. 56 

En kvinna i uniform var givetvis otänkbar. Detta förstärkte dess roll som identitetsak-
tör för broderskapet. Här handlade det om män och ingenting annat. Därmed blev den 
också uttryck för manlig sexualitet.   

                                                
56 Postman minns (1956), s 34. 



 

 88 

”man blev väldigt väl mött och ompysslad både av byborna och av fäbodarnas kjolförsedda 
innevånare. En angenäm tid, då man fick intryck av att vara en högst betydande person. 
Posthornets signaler ljöd som en jubelfanfar den sommaren.”57    

Uniformens sex-appeal för hundra år sedan ska nog inte underskattas. Uniformens sär-
skilda betydelse manifesterades även när denna sammankopplades med den aktuella 
nykterhetsfrågan i postmannaförbundets tidning: 

”gives det väl någon vidrigare syn än en uniformsklädd person som raglar sin väg fram, 
städjande sig mot husväggen eller som med sluddrigt tal mumlar fram en hop ofattbara 
meningar uppblandade med grofva svordomar, eller som med slö blick och slapp hållning 
söker hålla rätt kurs”. 58 

Det var alltså inte nykterheten i sig som stod i främsta rummet, utan just att vara nykter 
i uniform. Denna postmännens något ambivalenta förhållande till alkohol kommer jag 
att återkomma till nedan. 
 
Uniformen, som arbetsgivaren tillhandahöll endera direkt eller som särskild löneför-
mån (i form av beklädnadsbidrag) var någonting som intimt sammanknippades med 
yrkesidentiteten. Den var någonting man inte bara hade på sig i arbetet, utan bars även 
på söndagar liksom i samband med andra högtidsdagar. Att delta i Första maj-firandet 
iklädd uniform var närmast en självklarhet.   
 
Uniformens betydelse för identiteten levde kvar länge efter att den i verkligheten hade 
förlorat sin betydelse. Så sent som i 1960 års verksamhetsberättelse förklarade 
Linköpingssektionen att det var viktigt att: 

”alltid uppträda i prydligt uniform, ty detta är mycket viktigt och ett starkt hjälpmedel för oss 
att upprätthålla respekten för vår kår.”59 

När uniformsklädseln inom posten tillfälligt borttogs under 1970-talet mötte detta, av 
förklarliga skäl, av ett ramaskri från berörd personal. 

Bröders gemenskap – identitet och identifikation 

Så långt har broderskapet behandlats på en hög abstraktionsnivå, den statliga anställ-
ningen i allmänhet. I det följande ska jag mer fokusera på sambandet mellan subjektivt 
upplevd och tillskriven identitet. Det kommer att huvudsakligen ske utifrån Postverket 
som exempel. Genom detta upplägg blir det också möjligt att diskutera broderskapets 
utmaningar och dess dynamik. 
 
Valet av just de statsanställda vid Postverket som exempel motiveras inte minst av att 
den interna hierarkin inom de olika personalgrupperna länge var förhållandevis föga 
utbredd, åtminstone bland de grupper som var fackligt organiserade inom Svenska 

                                                
57 Ibid, s.257. 
58 Citerat efter Kvarnström (1998), s. 186f. 
59 Citerat efter Kvarnström (1996), Postavdelning 13 – en hundraårsskrift, s 24. 
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postmannaförbundet. Visst fanns det skillnader mellan brevbärare och postiljoner, men 
de var inte oöverskridliga. Ytterst tillhörde de ändå samma broderskap. 
 
Här var det mer problematiskt när det gällde järnvägsmännen. Arbetsdelningen var 
betydligt mer omfattande. Vissa personalkategorier, såsom lokförare och konduktörer, 
var dessutom länge särorganiserade. Dessutom konkurrerade staten länge med privata 
företag på järnvägsområdet. När det gäller identiteten kom därför broderskapet att 
utsättas för konkurrens på järnvägsområdet, där klasstillhörighet och status kom att 
spela en stor roll. Dessa förhållanden kan också vara en bidragande orsak till att 
Järnvägsmannaförbundet anslöt sig tidigare till LO än postmännens fackliga organisa-
tion. 
 
I broderskapsbegreppet ligger, mer eller mindre, en klassöverskridande dimension. 
Denna var påtaglig bland brevbärare och postiljoner. Uppfattningen om broderskapet 
kom att innefatta hög som låg inom verksamheten. Generalpostdirektören sågs främst 
som en postman, om än den mest framstående. De lägre postmännen anammade också 
många av överhetens symboler. Att avsluta föreningsmöten på lokal, med kaffe, 
konjak och cigarrökande var inte alls ovanligt för ett klassöverskrivande broder-
skapsprojekt. Avec och cigarrer var, på den tiden, några av överhetens symboler. Men 
även bland de järnvägsanställda fanns inslag av en symbios mellan underlydande och 
överhet. Vid ett möte 1883 där Statsbanornas understödsförening bildades, som 
föregick Järnvägsmannaförbundet, förklarades exempelvis att; ”Gud måste välsigna 
denna högsinte och ädle man”. Mannen var dåvarande generaldirektör C.O. Troilius.60  
 
Denna subjektiva identitet underströks allt som oftast från överheten. I den beslutande 
arbetsgivarinstansen, riksdagen, var just generalpostdirektören oftast den mest talföre 
representanten för de anställdas intressen. Eduard von Krusenstierna sa till exempel 
under 1903 års riksdagsdebatt att: 

”Ingen kan väl lifligare än jag önska, att ifrågavarande personal måtte hafva det så bra som 
möjligt; först och främst förtjänar den väl för sitt sträfsamma arbete, och det kan vidare ur 
styrelsens, ur min synpunkt icke vara annat än lyckligt att få arbeta tillsammans med en 
personal som är nöjd.”61 

Krusenstiernas efterföljare, Linköpingssonen Julius Juhlin, skrev i sina memoarer: 

”Saken är den, att det svenska folket enligt min bestämda åsikt står högst bland alla folk i 
kulturellt hänseende, och att vårt folk har rättighet att ha kunnigare, skickligare, mer 
bildade, mer omdömesgilla tjänstemän vid postkassorna. Därtill kommer, att de svenska 
posttjänstemännen vid diskarna måste vara väl förtrogna med de för den egentliga 
posttjänsten främmande rörelser, som i Sverige i stor mängd blivit anförtrodda 
postverket.”62 

Samma resonemang återfinns även hos den mångårige chefen för Statens järnvägar, 
Axel Grenholm. I sitt avskedsbrev nyårsaftonen 1937 skrev han bland annat att: 

                                                
60 Se Kjellvard, H, (1949), Det bevingade hjulets folk, s. 146. 
61 Citerat efter Kvarnström (1998), s.79. 
62 Juhlin, J (1928), Minnen. 
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”Det har alltid varit mig en glädje och stolthet att tjäna den svenska statsbanekåren med 
dess starka ambition för arbetsuppgiften och dess djupt rotade kärlek till dess oss 
anförtrodda företaget, ett samhälleligt livsorgan”.63 

De statsanställdas bild av sig själva underströks på så vis av överheten. Trots alla 
olikheter i övrigt, och de var ju betydande, var de alla ytterst bröder i samma gemen-
skap. Givetvis handlade det här till stor del om retorik, men det förtar inte slutsatsen då 
just verkscheferna, fram till det demokratiska genombrottet, hörde till de ivrigaste 
talesmännen för statstjänarnas sak i den beslutande riksdagen.  

Broderskapets utmaningar 

Sambandet mellan hög och låg, mellan identitet och identifikation, var alltså hög. Det 
diskuterade broderskapets premisser var därigenom starka inom statstjänsten. Subjek-
tiv och tillskriven identitet sammanföll i stor utsträckning. 
 
Vem eller vilka som kunde tänkas tillhöra detta broderskap var dock inte givet och 
något som dessutom utmanades utifrån. Det var någonting som i den dagliga 
verksamheten ständigt problematiserades. Det gällde bland annat existensen av 
kvinnlig arbetskraft. Det var många kvinnor som på olika sätt fick sin utkomst från 
staten. Detta gällde inte minst vid Postverket. Antalet kvinnliga medlemmar i de 
fackliga organisationerna var däremot lågt och när det gällde kvinnligt deltagande i 
olika föreningsaktiviteter, som exempelvis vid fester och gökottor, var det oftast hårt 
reglerat. Mestadels hade bara fruar tillträde till dessa, då de ju på intet sätt konkurre-
rade om vare sig männen eller anställningen. 
 
Existensen av kvinnlig arbetskraft i sig utgjorde dock ett hot mot broderskapet. 
Argumenten kom att variera över tid, men var i grunden densamma. År 1897 förkla-
rade generalpoststyrelsen, med gillande i den fackliga tidningen, att: 

”Ur kvantitativ synpunkt är kvinnornas arbete underlägset männens. Detta beror på mindre 
fysisk kraft och ringare förmåga till ansträngning. Denna underlägsenhet växer med åren, 
enär arbetsdugligheten hos kvinnan i regeln aftager hastigare än hos mannen.”64 

Efter 1923 års behörighetslag förändrades argumentationen mot kvinnlig arbetskraft. 
Syftet var dock detsamma. Kvinnor skulle utestängas från det statliga broderskapet. 
Kvinnor ansågs länge inte kunna klara av den arbetsinsats som krävdes. När kvinnor 
kunde anställas förändrades argumenten. En kvinna i statens tjänst blev istället ett hot 
mot denna manliga bastion. Existens av kvinnlig arbetskraft innebar att rådande 
könsordning kom att hotas. Att kvinnor sökte statlig anställning ansågs, av både 
arbetsgivare och fackföreningar, som att de ytterst försökte hitta en giftermålspartner, 
med allt vad det kunde tänkas innebära för arbetsmoral och arbetsprestation. Med tiden 
kom denna argumentation att försvagas. 
 

                                                
63 Citerat efter Swahn, W, (1940), Järnvägsbyggaren, diktatorn – arbetarvännen Axel Granholm och hans 
rallare. 
64 Svenske postvaktbetjenten 1898:7., se Kvarnström, L, i ”Det goda livet”, s. 185. 
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Problemet med kvinnlig arbetskraft var dock seglivat. Det gällde inte minst inom 
järnvägsposten. Följande beskrivning, tyvärr odaterad, beskriver detta: 

”Det fanns ju dom äldre många som inte gillade att det kom in kvinnor på det här 
mansdominerade området. Jag minns att på en av dom första turerna var det en göteborgare 
som sa som du… jaha, det blir en handikappresa idag… för vi var ju två som kom idag. Han 
menade förstås att fruntimmer inte var någonting att ha.”65 

Ett annat hot mot detta broderskap utgjordes av den läroverksutbildade tjänstemanna-
personalen. Denna motsättning är mångomvittnad i både fackligt material, arbets-
givarmaterial liksom i olika minnesberättelser. Här spelade både klass och genus stor 
roll. Klassmässigt skiljde sig de högre tjänstemännen från både stationskarlar och 
brevbärare. Den tillfälligt anställda kvinnliga arbetskraften rekryterades till största 
delen från de högre samhällsskikten. På så vis kom tjänstemännen att konkurrera om 
arbetsuppgifterna och därmed också om löner och andra anställningsvillkor. Genom 
förekomsten av kvinnlig arbetskraft fick denna motsättning också en tydlig genus-
dimension. Det senare manifesterades inte minst i diskussionerna om tjänsten som 
poststationsföreståndare, en tjänst som var förbehållen kvinnor, och där anställnings-
villkoren var annorlunda. Det handlade inte om ordinarie tjänst. Frågan kompliceras av 
att en kvinnlig innehavare kunde uppfattas som överordnad den manlige brevbäraren.66 

Broderskap – en sammanfattning 

I detta bidrag har broderskapet som särskilt uttryck för en manlig identitet kopplad till 
både yrkesutövning och klasstillhörighet diskuterats. Här har både ett 
klassöverskridande och ett klassdivergerande broderskap behandlats. Den gemen-
samma nämnaren har dock varit utestängning av det andra könet på arbetsplatser där 
både män och kvinnor verkar. Den identitet som kan kopplas till homosociala 
relationer har på så vis relaterats till andra gemenskaper och därmed getts en något 
annorlunda innebörd 
 
Vidare har det anförts att broderskapet har varit särskilt starkt där den interna hierarkin 
varit mindre uttalad, genom att identitet och identifikation inte närmare utsatts för 
konkurrens. Detta gällde i synnerhet de postala tjänarna. 
 
Genom en mer påtaglig hierarkisering av statstjänsten och att kvinnor i betydligt större 
utsträckning fått tillträde till denna, har dock broderskapet som identitet säkerligen 
förändrats. Denna förändring är både intressant och samtidigt självklar, då varje 
identitet, inklusive dess könsdimension, ständigt förändras och vidareutvecklas.  
 

Referenser: 

Bauman, Z, Att tänka sociologisk (1990) 

                                                
65 Citerat efter Järnvägsposten – en kamp mot tiden (1996), s 59f. 
66 Se här t.ex. Britta Lundgren (1990), Allmänhetens tjänare. Kvinnlighet och yrkeskultur i det svenska 
postverket. 
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Den mediala manliga ohälsan 
 

Stina Backman, Tema Mat, Linköpings universitet 

Inledning 

Under det sena 1900-talet har uppmärksamheten kring manlig ohälsa ökat påtagligt 
såväl i Sverige som i övriga världen. I början av 1990-talet grundade amerikanska 
mansaktivister och författare, läkare och forskare, hälsoarbetare och frivilliga Men’s 
Health Network, en ideell organisation, som kan beskrivas syfta till att undervisa och 
upplysa för att förbättra mäns hälsa och välbefinnande. Nätverket, som inte bara 
strävar efter att rädda mäns liv genom att förhindra för tidig död, strävar också efter att 
förbättra mäns fysiska och psykiska hälsa och ett viktigt resultat i dess arbete är den 
årliga Men’s Health Week som man genomfört sedan 1994. Utgångspunkten för 
nätverket, liksom ”den internationella manliga hälsoveckan” är den existerande 
manliga sjukdomsproblematik som i dag kan beskrivas som ett reellt problem världen 
över. Män, kan vi konstatera, lever inte lika länge som kvinnor. Men det är inte bara 
männens kortare medellivslängd som problematiseras. Det finns flera andra aspekter 
som lyfts fram. Bland annat konstaterar man att många män dör av orsaker som kunde 
förebyggas, att antalet drabbade män av specifika manssjukdomar såsom prostata- och 
testikelcancer stiger kraftigt. Man vet också att män har en påtagligt högre dödlighet i 
alkoholrelaterade sjukdomar och att fler män dör på grund av olyckor liksom att 
självmord är betydligt vanligare bland män. 
 
Tittar vi istället på sjuklighet kan vi konstatera att könsskillnaderna i den statistiskt 
belagda sjukfrånvaron pekar på det motsatta förhållandet nämligen att kvinnor i större 
utsträckning än män är sjuka. Detta gäller oavsett vilken typ av anställning vi tittar på: 
privat, kommunal, landsting eller statlig. Samtidigt har det visat sig att män i större 
utsträckning än kvinnor väntar med att söka vård och därmed kommer under 
läkaröverseende först i ett mycket senare skede i sjukdomsprocessen. Detta innebär 
bland annat att män blir mer kostsamma patienter.  
 
Hur kan vi då förstå de könsskillnader i hälsa och sjukdom som vi ser? Vad är det som 
gör att män dör i förtid, och att de till viss del drabbas av andra sjukdomar än vad 
kvinnor gör? Redan i början av 1960-talet påpekade amerikanska forskare att den 
biomedicinska modellen inte kunde förklara skillnader i sjuklighet mellan könen. Man 
framhöll istället att hälsa och sjukdom måste förstås i ljuset av kulturella värden och 
praktiker, sociala förhållanden och mänskliga känslor och upplevelser. Men det var 
först i slutet på 1970-talet som den sociokulturella förklaringsmodellen accepterades 
till fullo.67  
 

                                                
67 Donald Sabo and Frederick Gordon  Men ´s health and Illness. Gender, Power and the Body, Sage 
Publications, London, 1995, s 3. 
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Fram till slutet på 1990-talet kom emellertid större delen av det vetenskapliga arbetet 
kring genus och hälsa att handla om kvinnors hälsa och sjukdom. Detta förhållande 
kan till stor del förklaras utifrån två aspekter. För det första har mannen inom 
läkarvetenskapen varit synonym med människan vilket medfört att mannen utgjort 
norm och stått modell för diagnostisering, sjukdomsbehandling och utprovning av 
läkemedel. Mannen har således som könsvarelse lämnats förhållandevis oproblema-
tiserad i medicinska sammanhang. För det andra har betoningen av kvinnans an-
norlundahet i förhållande till mannen fört med sig att det vuxit fram en medicinsk 
kvinnospecialitet, gynekologin, där reproduktionens förutsättningar och tillstånd, 
begränsningar och faror satts i centrum. Detta har medfört att normala processer, 
normala kroppsliga förändringar såsom menstruation, graviditet, barnafödande och 
kvinnligt klimakterium placerats och utforskats inom det medicinska fältet.68  

Manlighet och hälsa 

I mitten på 1970-talet kom dock de första studierna som pekade på att relationen 
mellan män och ohälsa, män och dödlighet, inte var oproblematisk eller biologiskt 
given. Amerikanen James Harrison som menade att den manliga könsrollen kunde 
förklara männens sämre hälsa utvärderade i sin artikel i Journal of Social Issues 1978 
de två skilda förklaringar som vid denna tid användes för att tolka och förstå männens 
kortare medellivslängd; den biogenetiska och den psykosociala.69 Genom att peka på 
hur stor överrepresentationen av män var i fråga om vissa specifika dödsorsaker som 
direkt kunde kopplas till rökvanor, alkoholkonsumtion, riksfyllt beteende och en högre 
våldsbenägenhet visade han att biologiska och genetiska dispositioner inte räckte som 
förklaring utan att orsakerna bakom männens högre dödlighet var mer komplexa än så. 
Det manliga beteendet, styrt av den manliga könsrollen, måste förändras om männens 
hälsa och livslängd skulle förbättras och förlängas menade Harrison. 
 
Från mitten av 1990-talet och framöver har ett förhållandevis stort intresse framför allt 
inom sociologisk forskning riktat sig mot mäns sätt att reagera på och hantera ett 
allvarligt sjukdomstillstånd liksom deras strategier för att anpassa sig till kronisk 
ohälsa. Den amerikanska sociologen Kathy Charmaz, som intervjuat sjukdomsdrab-
bade män i medelåldern, har kunnat konstatera att ett allvarligt sjukdomstillstånd i 
många fall får en omfattande inverkan på de drabbade männens identitet. Även 
upplevelsen av den egna manligheten påverkas och denna effekt, menar Charmaz, kan 
bli bestående. Hennes studie som till stor del fokuserar på aktiva män som i och med 
sitt insjuknande tvingats till en annan livsstil lyfter fram den problematiska situation 
många män hamnar i på grund av att sjukdomstillståndet innebär passivitet, beroende 
och brist på kontroll. I de allra flesta fall medför sjukdomstillståndet och dess efterspel 
att männens grad av aktivt liv påverkas genom att yrkesverksamheten, fritidsintressena 
och den sexuella aktiviteten får skäras ned eller helt och hållet avslutas.70 
                                                
68 Peter E.S. Freund/Meredith B. McGuire, Health, Illness and the Social Body. A Critical Sociology, Prentice 
Hall, New Jersey, 1991, s 141.  
69 James Harrison, “Warning! The Male Sex Role May be Dangerous to Your Health!”, Journal of Social Issues, 
Volume 34, Number 1, 1978. 
70 Kathy Charmaz, “Identity Dilemmas of Chronically Ill Men”, Grounded Theory in Practise, Ed. Corbin & 
Strauss, (Sage Publications, Thousand Oaks, 1997). 
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Att kroppens sätt att fungera, dess fullgoda funktion har stor betydelse för 
upprätthållandet av manligheten visar även en studie gjord av sociologen Thomas J 
Gerschick och massmedieforskaren Adam S Miller. Utifrån resultaten av djupinter-
vjuer med tio rörelsehindrade män i varierande åldrar har Gerschick och Miller påvisat 
att det fysiska handikappet fick samtliga dessa män, om än på olika sätt, att konstruera 
en egen uppfattning om maskulinitet i relation till den hegemoniska maskuliniteten.71 
Men det är inte enbart genom att leva upp till förväntade manliga ideal som männen 
demonstrerar sin maskulinitet. Amerikanska beteendevetare, som studerat förhållandet 
mellan mäns sociala roller och deras välbefinnande, konstaterar att den sociala 
konstruktionen av manlighet har en negativ inverkan på mäns hälsa. Synnerligen 
påtagligt blir detta när man ser till den manliga idrottsvärlden, där utövarna fostras till 
att strunta i eventuella fysiska risker och där smärta och skador normaliserats och ses 
som en naturlig del i verksamheten. Att utsätta sig för fara och att uthärda fysiskt 
lidande, som i förlängningen kan komma att äventyra den egna hälsan, blir för den 
enskilde idrottsmannen tecken på karaktär och engagemang.72 

Manlig ohälsa i medierna 

Men den manliga sjukdomsproblematiken har under det senaste decenniet inte bara 
placerats på den politiska och 
vetenskapliga agendan. Man kan 
också konstatera att manlig ohälsa 
och hälsa blivit medialt gångbar. 
Förutom att antalet artiklar i vecko-
pressen ökat påtagligt har antalet 
populärmedicinska böcker i ämnet 
mångfaldigats under senare år och 
den manliga hälsans/ohälsans kom-
mersiella värde illustreras bland 
annat i det sena 1990-talets 
marknadsföring i såväl reklamen för 
vitamintillskott och fettsnåla livs-
medel som i reklamen för natur-
läkemedel och sjukvårdsprodukter. 
 
I det sena 1900-talets mediala gestaltningar av manlig ohälsa möter vi varierande och 
ibland kontrasterande föreställningar om maskulinitet och sjukdom och till allra största 
del är bilden som framtonar problematisk. Å ena sidan möter vi föreställningen om den 
manlige hypokondrikern, mannen som när han insjuknar i en enkel förkylning regre-
                                                
71 Thomas Gerschick & Adam S. Miller, ”Coming to terms”, Men’s Health and Illness. Gender, Power and the 
Body, Ed. Donald Sabo & Frederick Gordon. (Sage Publications, London 1995). 
72 Philip.G.White, Kevin Young och William G. Mc Teer. “Sport, Masculinity and the Injured Body”. Men ´s 
health and Illness. Gender, Power and the Body, Ed. Donald Sabo and Frederick Gordon Sage Publications, 
London, 1995, s 158 och Alan M. Klein, “Life ´s Too Short to Die Small”. Men ´s health and Illness. Gender, 
Power and the Body, Ed. Donald Sabo and Frederick Gordon Sage Publications, London, 1995, s 105. 
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dierar och blir ett stort litet barn. Å andra sidan presenteras vi inför den manlige 
strutsen, mannen som framställs blunda för samtliga symptom och som in i det längsta 
strävar efter att undvika läkarkontakt. Kontrasterna till trots framträder i dessa två 
mediala schabloner en tydlig gemensam nämnare nämligen den ansvarstagande och 
omvårdande kvinnan. Och som denna artikel skall visa är det i ett senmodernt medialt 
sammanhang vanligt att kvinnan tillskrivs fylla en central funktion för det manliga 
välbefinnandet. 
 

Under rubriken ”håll koll på hans hälsa” publiceras i 
en damtidningsartikel från 1999 ett så kallat 
besiktningsprotokoll för män. Protokollet, som kon-
struerats med hjälp av ett antal läkare, sägs syfta till 
att hjälpa tidningens kvinnliga läsare att övervaka 
sina mäns hälsotillstånd och förklaringen man ger till 
att kvinnan måste utföra denna övervakning fram-
ställs vara männens ovilja att söka medicinsk hjälp. 
”Stora, starka män”, skriver man ”springer inte till 
doktorn. Inte ens när det är nödvändigt. De sticker 
hellre huvudet i sanden och mumlar det går över.” 
Denna så kallade strutssjuka är enligt artikeln den 
farligaste av alla åkommor som kan drabba en man 
eftersom den innebär att han inte tar sina symptom 
på allvar och väntar alldeles för länge innan han 
söker vård. I syfte att underlätta för kvinnorna att få 
iväg mannen till doktorn i tid och på så sätt rädda 

hans liv listas i tidningens schematiska besiktningsprotokoll bland annat varnings-
signaler och riskfaktorer för en rad allvarliga sjukdomar såsom hjärtinfarkt och 
slaganfall, testikel- och prostatacancer samt hudcancer och alkoholism. Att kvinnan 
har ett tydligt ansvar för den manliga hälsan framträder på flera sätt i artikeln. ”Det kan 
hänga på dig om din man ska klappa ihop i förtid – eller förbli frisk i många år” skriver 
artikelförfattaren och förklarar denna omständighet med att män tror att den egna 
kroppen är underhållsfri. ”De inser att bilen behöver kontrolleras ibland” men tror att 
de själva klarar sig utan besiktning och service.  
 
Bilden som populärpressen här tecknar av mannens förhållande till den egna kroppen 
och den egna hälsan mynnar således ut i att män blundar för allvarliga symptom och 
avfärdar sin smärta. Män med värk och obehag, skriver man, anstränger sig in i det 
längsta för att finna en naturlig förklaring på sina hälsoproblem. 
 
Om en man till exempel får ont i testikeln så kanske han efter en tids funderande 
kommer att tänka på ett tillfälle för många år sedan när han fick en smäll på pungen. 
Sedan intalar han sig att det onda hänger ihop med den gamla skadan och att smärtan 
inte tyder på något farligt.  
 
Den mediala framställningen av mannen som oförmögen att utvärdera sin egen 
situation på ett adekvat sätt sänder således signaler om att han saknar förmåga att ta 

Bild 9. Den manlige strutsen 
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ansvar för sin egen hälsa, sina sjukdomar och sitt tillfrisknande. En eventuell 
förklaring till männens oförmåga eller ovilja att söka vård kan man bland annat finna i 
en annan veckotidningsartikel som just handlar om mäns rädsla för att gå till doktorn. 
Här förklaras ”mannens oresonliga skräck för läkare” med att barndomens bekantskap 
med denna yrkeskår förknippas med smärta och obehag. Att många män också under 
hela sitt liv fortsätter att lida av läkarskräck påstås hänga ihop med den mardrömslika 
kontakt unga män beskrivs få med doktorer under sin militärtjänstgöring, då ”klagomål 
på smärtor eller lättare åkommor bemöts med ironi och skepsis av den garvade 
militärdoktorn.” En man, får vi veta, tas inte på allvar om han inte är direkt döende. En 
karl som söker läkarhjälp för ”öronsusning, yrsel, domningar i fingertopparna, magont 
eller huvudvärk” ses ”som en hopplös hypokondriker eller simulant.” 

Den hypokondriska mannen 

Och föreställningen om den hypokondriske mannen är som tidigare nämnts en av de 
mest vanligt förekommande sjukdomsschablonerna i 1990-talets mediala represen-
tationer av manlig ohälsa. Påtagligt ofta framställs den hypokondriske mannen vara 
förkyld. Och denne inbillningssjuke, som tror sig ha en ”nära-döden-upplevelse” så 
fort kroppstemperaturen stiger över 37,2 grader, liknas ofta vid ett litet barn. Ett 
illustrativt exempel på en explicit medial bild av den hypokondriske mannen finner vi i 
tevereklamen för naturläkemedlet Echinagard. I en köksinteriör ser vi en man stå böjd 
över ett bord och över huvudet har han en stor vit frottéhandduk. När kameran kryper 
närmre drar han försiktigt tillbaka handduken så att vi ser hans ansikte och den 
vidbottnade skål han står böjd över. Han tittar upp på oss, möter vår blick och utbrister 
anklagande på bred göteborska: Ni tjejer snackar om att föda barn men ni skulle bara 
veta hur det känns när en kille är riktigt förkyld! Och så nyser han! Inslaget avslutas 
med en lugn och mjuk kvinnoröst som säger: Vid minsta tecken på förkylning ge 
honom Echinagard. Filmen som syftar till att roa, locka till skratt, infantiliserar 
egentligen mannen genom att hans vuxenskap ifrågasätts och degraderas. Kvinnan som 
närvarar utan att synas i bild bryr sig inte ens om att försöka informera eller upplysa 
honom om det tänkta botemedlet. Hennes budskap, som är direkt riktat till andra 
kvinnor, antyder implicit att mannen liksom det lilla barnet är oförmögen till att ta eget 
ansvar och att vårda sig själv. Genom att likställa den manliga snuvan med kvinnliga 
förlossningssmärtor framstår hans självömkan och anspråk på medlidande som 
överdramatiserat och den absurda jämförelsen tydliggör att hans vädjan om vård och 
omhändertagande saknar legitimitet. 
 
Nu är inte föreställningen om den hypokondriske mannen något exklusivt 1990-
talsfenomen. Hypokondri har historiskt sett tolkats som en manlig åkomma och 
idéhistorikern Karin Johannisson har visat hur sjukdomen, som sammankopplats med 
egenskaper såsom andlighet och intellektualism, var en modesjukdom under upp-
lysningstiden. Hypokondri, som under 1700-talet tolkades som en kroppslig sjukdom 
med säte i nervsystemet, sågs som en sjukdom som drabbade de utvalda. Den hörde 
ihop med sårbarhet men också med kreativitet och genialitet och hypokondrikern blev i 
vissa fall synonym med den konstnärlige, den skapande - en sensibel, krävande och 
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utlevande typ.73 Men i 1990-talets mediala sjukdomsrepresentationer tillskrivs hypo-
kondrin ett annat innehåll. Sjukdomstillståndet, som fram till 1800-talets mitt ansågs 
ha en konkret biologisk förankring, likställs istället i de senmoderna framställningarna 
med sjukdomsfobin. Och de upplevda symtomen tecknas som överdrivna eller 
inbillade. Hypokondrikerns gestaltade kroppsfixering och självömkan framställs i flera 
fall skapa irritation hos kvinnan och det beskrivna beteendet kontrasteras ofta mot en 
ideal manlighet.  

I ena stunden en handlingskraftig hanne. Lojal medarbetare på kontoret och hemmets flinke 
fixare. I nästa ögonblick ett ömkansvärt litet bylte, inlindat i filtar. Kraxande efter honungste 
och medlidande. 

När man i populärpressen försöker förklara denna sjukdomsreaktion hos mannen tar 
man ofta avstamp i mytbildningen kring manlighet och de sociala könsrollernas 
inverkan på mannens och kvinnans agerande i en vardaglig praktik. Med utgångspunkt 
i devisen ’bra karl reder sig själv’ och det förakt som man hävdar finns för svaghet hos 
män menar man att pojkar fostras till ”att bita ihop och att tåla smärta”. Mannen som 
alltid måste visa att han är störst, starkast och modigast har ett större behov av att bli 
ompysslad och därför ikläder han sig barnets roll när han blir sjuk. Kvinnorna, skriver 
man, agerar i enlighet med sin uppfostran och axlar den vårdande modersrollen och 
behandlar sina män som små barn. När mannen blir sjuk, förklarar man 

…så slipper han vara allsmäktig. Han får en legitim anledning till att bli liten och daltad 
med. […] När han blir sjuk kan han ta av sig sin testosteronrustning och få bli barn på nytt. 
Förkylningen ger en välbehövlig semester från manlighetsrollen. 

Att kvinnan tillskrivs den vårdande och omhändertagande rollen är inget tidstypiskt för 
1990-talets framställningar. Tvärtom. Vid en tillbakablick i veckopressreklam för 
sjukvårdsprodukter under 1900-talets andra hälft finner man flera exempel i annons-
materialet på omplåstrande och ansvarstagande kvinnor. Och när mannen, i 1940-, 50- 
och 60-talens illustrerade annonser, vårdas och omhändertas av hustrun följer han ett 
förväntat könsmönster. Föreställningen om det goda livet, det lyckliga äktenskapet och 
det välordnade hemmet rymde tydliga kontrasterande könsroller där den manliga 
uppgiften inskränkte sig till att vara där, att närvara. Ansvaret för hemmet, för det 
husliga och för omvårdnaden av make och barn var således kvinnans och familjefadern 
hade rätt att efter fullgjort värv passas upp och pysslas om. Men när mannen i 
reklamen från 1990-talet pockar på uppmärksamhet och vård, förlöjligar man hans 
behov. Till följd av förändrade könsroller och uppbrutna traditionella familjebildningar 
är hemarbetande husmödrar ett högst ovanligt inslag i det sena 1900-talet och mannen, 
liksom kvinnan, förväntas i det senmoderna samhället ta ansvar för sig själv. Den 
hypokondriske mannen i reklamen blir således någon vi skrattar åt.  

                                                
73 Karin Johannisson, Kroppens tunna skal. Norstedts Förlag AB, Stockholm, Se kapitel Kroppens teater: 
Hypokondri, s 103-134. 



 

 99 

Tvåsamheten och hälsan 

Samtidigt finns det i det sena 1990-talets mediala gestaltning av manlig ohälsa en helt 
annan bild av den tröst- och omsorgssökande mannen och denna bild möter vi i 
populärpressens individbaserade reportage om sjukdomsdrabbade män. Här finner vi 
att kvinnan, som i detta sammanhang fungerar som sinnebild för en heterosexuell 
kärlek, tillskrivs rollen som den mest betydelsebärande komponenten för mannens 
hälsa och välbefinnande. I dessa romantiserande berättelser om sjukdomsdrabbade 
män i 1990-talets populärpress genomsyras framställningen av föreställningen om det 
goda livet, här främst symboliserat och manifesterat i tvåsamheten och det lyckliga 
äktenskapet. Skildringen av manlig ohälsa i de återberättade livsödena har i populär-
pressen fått formen av hemma-hos-reportage. De drabbade männen möter oss i hem-
mets lugna vrå och som läsare bjuds vi in i den privata sfären.  
 
I fokus för populärpressens sjukdomsreportage står således det intima förhållandet, 
som tillskrivs två olika funktioner i relation till hälsa och sjukdom. Det handlar å ena 
sidan om förälskelse, å andra sidan om kärlek. En ofta återgiven föreställning är att 
frånvaron av en meningsfull och kärleksfull relation driver många män till att leva ett 
liv som har en negativ inverkan på deras hälsa. Omvänt kan vi konstatera att den sanna 
kärleken framställs läka männens uppkomna ohälsa. Äktenskapet, som i populärpres-
sens framställning får symbolisera stabilitet, fungerar som belysande exempel på den 
positiva inverkan tryggheten och omvårdnaden i det fasta förhållandet har för mannens 
sjukdomstillstånd. Förälskelse och passion medför förändring och illustrerar föreställ-
ningen om kärlekens kraft och förmåga att bryta en negativ spiral.  
 
I dessa förtroliga och familjära veckopresskildringar, som under 1990-talet till stor del 
handlar om välkända och framgångsrika män, framställs sjukdom och ohälsa framför 
allt som någonting positivt. Reportagen, som i huvudsak skildrar en förfluten tid, 
tecknar i dessa efterhandskonstruktioner bilden av att sjukdom och ohälsa tillför en 
berikande dimension, så till vida att sjukdomen för med sig någonting nytt och 
någonting gott. Det kan handla om en ny syn på livet, en tacksamhet för vad man är 
och vad man har. Sjukdomarna kan också medföra att de drabbade männen upptäcker 
nya sidor, nya förmågor och nya känslor hos sig själva. ”Jag hade inte varit i livet idag 
om jag inte träffat Lena” säger den svenske artisten Gösta Linderholm i ett reportage i 
en svensk damtidning. ”Hon gick emellan mig och Gyllene Freden och ’lockade ut mig 
till ett liv på landet’. Berättelsen, som avslöjar hur Gösta Linderholm i början av 1970-
talet gick ”från ställe till ställe och tog ett glas”, är publicerad i Året Runt 2000 och kan 
ses som representativ för denna typ av sjukdomsreportage i det sena 1900-talets 
populärpress. I denna form av individbaserade kändisreportage framställs förälskelsen 
vara det som får ”singelmannen”, som lever ett självdestruktivt liv, att ta sig samman 
och ändra livsstil. Utmärkande för dessa sjukdomsreportage är således den negativa 
bild som ges av ungkarlstillståndet och utifrån framställningens karaktär tecknas bilden 
av att männen vi möter lider brist på mening och sammanhang i livet. Ett tomrum som 
männen framställs försöka fylla alternativt kompensera genom arbete eller ett 
utsvävande liv.  
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Just frånvaron eller förlusten av en meningsfylld och kärleksfull relation är den 
förklaring som populärpressen ger till männens destruktiva livsföring och i förläng-
ningen är det avsaknaden av en kvinna som framställs förorsaka den manliga ohälsan. 
Bilden som tecknas i populärpressens reportage är att det är först när kvinnan och 
passionen kommer in i männens liv som de blir medvetna om att de saknat någon att 
dela samvaron med och att det är denna saknad som legat till grund för deras 
ohälsosamma livsföring. Det är också passionen och förälskelsen som i berättelserna 
tillskrivs ge männen kraft och mening att förändra sitt ohälsosamma beteende. 
 
Men det är inte bara den häftiga passionen som tillskrivs en helande glöd. Vi möter 
också i populärpressens sjukdomsberättelser en annan bild av det intima förhållandets 
goda inflytande på sjukdom och hälsa. Det handlar om den trofasta tvåsamheten och 
det fasta förhållandets betydelsefulla roll för sjukdomsdrabbade män. I ett flertal 
reportage gestaltas bilden av att den äktenskapliga tryggheten och stabiliteten, 
symboliserad i det goda familjelivet och i den kärleksfulla hustrun, är central för 
männens förmåga att genomlida ett allvarligt sjukdomstillstånd. Bilden som tecknas i 
populärpressen är att den handlingskraftiga hustrun i flera fall hjälpt mannen att till-
friskna och överleva. Men bilden av att den äktenskapliga kärleken och närheten till en 
annan människa spelar en avgörande roll för mannens tillfrisknande är inte unik för 
1990-talets sjukdomsreportage. Samma tankegångar framträder också i populärpress 
av ett tidigare datum och gestaltningen av det fasta förhållandets inneboende trygghet 
kan i det här sammanhanget snarast beskrivas som en populärkulturell konvention. En 
genomgående tematik i reportagen är kvinnan som finns där vid den sjuke mannens 
sida. Hon har såväl bokstavligen som bildligt hjälpt honom genom sjukdomsperioden, 
som inspiratör och vårdare, som tröstare och förtrolig kamrat. Ett karakteristiskt drag i 
dessa reportage är sättet att belysa kvinnans centrala roll, vilket bland annat görs 
genom att illustrera artiklarna med bildbevis på hennes kärleksfulla stöd. I några 
reportage hämtade ur Året Runt under 1900-talets sista decennium blir detta särdeles 
framträdande. På samtliga bilder möter vi mannen och kvinnan sittandes tätt tillsam-
mans. Oftast är de fotograferade i hemmet och kanske finns det ett barn med på bilden 
eller ett gemensamt husdjur. Med sina lyckligt leende ansikten bedyrar mannen och 
kvinnan tvåsamhetens hälsosamma inverkan. Påtagligt är hur kvinnans omhänderta-
gande roll visualiseras i bildernas formspråk genom placeringen i förhållande till 
mannen. Vi ser henne ståendes bakom eller sittande bredvid, placerad en aning högre 
upp än mannen, liksom övervakande, med kontroll över läget. I andra sammanhang 
skulle detta framstå som märkligt då hon genom detta sänder signaler om att vara den 
större, den starkare och den beskyddande i relationen, vilket traditionellt sett är det sätt 
på vilket mannen skildras. Men i den här situationen blir hennes framträdande position 
på fotografiet självklar och väntad. Liksom mamman som sköter om och skyddar sitt 
barn, omhändertar och vårdar kvinnan sin sjuke make.  
 
Med ohälsan som utgångspunkt konstrueras i populärpressens sjukdomsreportage 
föreställningen om det goda livet, symboliserat genom kärleken och tvåsamheten. 
Solskenshistorierna som avlöser varandra förstärker bilden av kärnfamiljen och det 
lyckliga äktenskapet som exempel på det fullkomliga livet där hustrun med självklar-
het framställs vårda och sköta sin make. Men sjukdomsreportagen i populärpressen 
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reproducerar också en form av manligt ideal som fokuserar på ett relationellt plan. Det 
handlar om mannen, kvinnan och känslorna. Bilden vi möter här är den av den 
osjälvständige mannen, mannen som måste tas om hand och vårdas. En framträdande 
aspekt i denna gestaltning är hur mannen i tvåsamheten får vila och blir stärkt. Hans 
beroende av kvinnan och hans längtan efter kärlek blir ideal genom att det bekräftar en 
förväntad heterosexualitet. Behovet han uttrycker av ett sammanhang och förmågan att 
bejaka sina känslor stärker den mänskliga karaktären - ensam är svag. 
 
En bärande tematik i 1990-talets populärkulturella gestaltning av manlig ohälsa och 
manlig sjukdomsproblematik är således den koppling som görs till det motsatta könet. 
Kvinnan framställs på flera olika sätt spela en central roll i förhållande till det manliga 
hälsotillståndet. Dels handlar det om den omhändertagande och vårdande kvinnan i 
relation till föreställningen om de specifikt manliga sjukdomsbeteenden som kunde 
karakteriseras i sjukdomsschablonerna strutsen och hypokondrikern. Dels handlar det 
om kvinnan och kärleken som meningsskapande för mannen: hur hon fungerar som 
drivande och också helade kraft i livet. Bilden av det kärleksfulla förhållandet 
sammanflätas i framställningen med förekomsten av sjukdom och ohälsa och relatio-
nen mellan könen får sin speciella prägel av den manliga oförmågan till självständigt 
ansvarstagande.  

Ensamheten och övervikten 

Om vi så vänder blickarna mot ytterligare ett populärkulturellt material, nämligen 
skönlitteraturen, kan vi konstatera att denna föreställning om mannens oförmåga att ta 
eget ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande även framträder i 1990-talets kriminal-
roman. I böckerna om Ystadpolisen Kurt Wallander finner vi ännu ett exempel på den 
manliga ohälsans mediala etableringar vilket gör att vi kan fråga oss om den sjuke 
mannen i 1990-talet blivit en kommersiellt gångbar figur? 
 
Relationen mellan man och kvinna och sambandet mellan kärlek och hälsa tillskrivs i 
1990-talets svenska kriminallitteratur på samma sätt som i andra populärkulturella 
material flerdimensionella funktioner. Bilden som frammanas av det fasta förhållan-
dets hälsosamma inverkan kan liknas vid den romantisering som utmärkte de 
individbaserade sjukdomsreportagen. Men i berättelsen om Kurt Wallander är det 
förlusten av den trygga tvåsamheten och frånvaron av kvinnan som gestaltas.  
 
Kurt Wallander, som i första boken i serien är frånskild sedan tre månader tillbaka, 
beskrivs till följd av skilsmässan ha slarvat med maten och sedan hustrun försvann ur 
hans liv har han ökat sju kilo i vikt. Delvis kopplas viktökningen till hans 
arbetssituation, som beskrivs vara stressig och oreglerad, vilket försvårar välplanerade 
och regelbundna mattider. Och i viss mån kan de bristfälliga kostvanorna ses som 
betecknande för den manliga yrkeskår han representerar. Men den bärande förklaring 
som ges är att han i sin orkeslösa ensamhet inte förmått laga mat. Pizza och 
hamburgare är det som mestadels stått på menyn. Och så ett och annat wienerbröd. 
Skilsmässan framställs således ur ett hälsoperspektiv ha inneburit en negativ 
förändring i Kurt Wallanders liv. Till viss del förstärker denna gestaltning bilden av 
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honom som beroende och osjälvständig och kan i förlängningen liknas vid ett slags 
infantilisering. Liksom i populärpressens schabloniserade sjukdomsgestaltningar där 
kvinnan, med hänvisning till den manliga strutssjukan, tillskrevs ansvaret för det 
manliga hälsotillståndet framställs huvudpersonen i Wallanderserien brista i förmåga 
att ta ansvar för sig själv och sitt liv. Samtidigt kan hans uttryckta hjälplöshet ses som 
exempel på den emotionalisering som utmärker gestaltningen av honom. Den bärande 
förklaring som ges till Kurt Wallanders ohälsosamma livsföring är förlusten av hustrun 
och förlusten av kärlek. Och i sina tankar beskrivs han ofta fundera över det brustna 
äktenskapet. Under många år, får vi veta, lät han karriären gå före familjen. Men nu 
när Mona, som han träffade redan i ungdomsåren, har lämnat honom upplever han en 
stor längtan efter henne. Han framställs också känna stor ilska över att hon har gått sin 
väg. Kurt Wallander, som innerst inne beskrivs önska att hustrun skulle komma 
tillbaka till honom, bär på känslor av besvikelse och övergivenhet vilket i förläng-
ningen leder till att han delvis skyller sina tillkortakommanden och sin dåliga hälsa på 
hustrun. ”Frånskilda män får hjärtattacker […] Vi äter oss feta och plågas av vår 
övergivenhet. Eller så kastar vi oss in i nya förhållanden och till slut orkar inte hjärtat 
längre.” 
 
Precis som i populärpressens skildringar framställs den ofrivilligt ensamstående 
mannen hamna i ett självdestruktivt beteende. I Kurt Wallanders fall resulterar detta 
bland annat i ett problematiskt förhållande till alkohol. För att hantera de starka känslor 
han har, den sorg och ensamhet han känner, beskrivs Wallander ofta dricka allt för 
stora mängder. Många är de gånger han blir kraftigt berusad och vaknar bakfull dagen 
därpå. Generellt sett tecknas bilden av att alkoholkonsumtion är det sätt på vilket han 
hanterar besvikelser och misslyckande, frustration och ilska. Samtidigt framställs Kurt 
Wallander vara en man som vill förändra sitt liv. Han vill bryta sina osunda matvanor 
och gå ner i vikt. Gång på gång beskrivs han i tankarna återvända till sin övervikt och 
sin önskan om att bli av med den. Och gång på gång bestämmer han sig för att göra 
något åt den. ”Din lönnfete jävel” säger han till sig själv ”ska du verkligen se ut som 
en förslappad gammal gubbe?”.  
 
Men bilden som tecknas av 1990-talets polisman är att han saknar förmåga att 
genomföra någon varaktig förändring i fråga om sin kosthållning och sina viktproblem. 
Kurt Wallander, som framställs veta vad han borde göra för att förändra och förbättra 
sitt hälsotillstånd, beskrivs ständigt skjuta det hägrande goda livet och de nya vanorna 
på framtiden. Ambivalensen, som hos Wallander tar sig uttryck i ideliga men 
misslyckade bantningsförsök, kan hos honom ses som en symbol för den kamp mellan 
förnuft och känsla som ständigt framställs pågå inom honom. Den beständiga 
övervikten blir ett tecken på att ”magkänslan” vunnit över den intellektuella analysen. 
Kroppskonstitutionen hos Wallander fungerar, liksom den gör hos andra fetlagda 
brottsutredande män, som en symbol för hans intuitiva och emotionella läggning.74 

                                                
74 Sander L Gilman, som studerat en aspekt av den kulturella konstruktionen av den manlige detektiven, menar 
att olika kroppskonstitutioner signalerar olika mänskliga egenskaper och att den fete manlige detektiven i det här 
sammanhanget skiljer sig från den ”magre filosofen” så till vida att han representerar den intuitive och 
emotionelle i motsats till den analytiske och objektive. Denna ”feminiserade” manskropp menar Gilman 
förekommer i kriminallitteraturen under hela 1900-talet och är således inte utmärkande för 1990-talet. Sander L. 
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Den mjuka manskroppen som å ena sidan kan ses som feminiserad, som icke-potent, 
blir samtidigt den ideala genom att egenskaperna den symboliserar utgör grundbulten i 
den manlige kriminalhjältens yrkesmässiga framgångar.  

Karriär och kropp 

En annan återkommande tematik i 1990-talets populärkulturella gestaltning av manlig 
ohälsa och manlig sjukdomsproblematik är det samband som framställs råda mellan 
manlig ohälsa och yrkesverksamhet. Såväl i sjukdomsschablonerna som i de individ-
baserade sjukdomsberättelserna möter vi föreställningen om den manlige karriäristen. 
Dels handlar det om mannen som på grund av sitt arbete får åsidosätta det privata och 
personliga, dels handlar det om mannen som i sin yrkesutövning utsätts för fysiska 
påfrestningar eller direkta faror. Bilden av den ambitiöse och lojale yrkesmannen som 
till följd av sin strävsamhet drabbas av ohälsa och sjukdom visualiserar i den 
populärkulturella framställningen föreställningen om den arbetsamme mannen som av 
yrkeslojalitet offrar såväl familj och fritid som den egna hälsan.  
 
Denna tanke om den självuppoffrande mannen möter vi också i 1990-talets kriminal-
roman. Förutom att arbetet i sig framställs medföra fara för liv och lem, och inkludera 
allt från huvudvärk och förkylning till skrubbsår och skottskador, skildras polismannen 
ständigt jobba mot tiden och får således inte utrymme för att känna efter, att återhämta 
sig. En bra arbetsinsats karakteriseras av att den egna hälsan och det egna välbefinnan-
det åsidosätts. Den manliga kroppen fungerar följaktligen i det här sammanhanget som 
ett instrument för att åskådliggöra en ideal manlighet genom att befästa föreställningen 
om att det yttre skalet, det vill säga kroppen, speglar de inre kvalitéerna. Precis som i 
den manliga idrottsvärlden, där det omvänt är den sargade och slitna kroppen som 
blivit normativ genom att den anses spegla en oöm och lojal person, signalerar 
polismannens skador och hans sätt att negligera dem att han är en man som inte viker 
ned sig.75 Påtagligt är hur denna gestaltning betonar de individuella egenskaperna 
mannen bär. Den styrka han uppvisar blir liktydigt med den manliga karaktären –– 
ensam är stark. 

En ny manlighet? 

I 1990-talets kriminalroman är den manliga ohälsan uppenbart medialt gångbar. Den 
polisiära hjälten, här representerad av Kurt Wallander, är en påtagligt sjukdomsdrab-
bad man vars ohälsa på många olika sätt konkret slår in i hans vardagliga liv. Som 
framställningen visat är ohälsan, som till stor del kopplas till hans yrkesutövning, 

                                                                                                                                                   
Gilman, ”The Fat Detective”, Lester D. Friedman (Ed.) Cultural Sutures - Medicine and Media, Duke University 
Press, Durham & London 2004. 
75 För ett utförligare resonemang om den manliga kroppens symboliska roll och betydelse i idrottsliga 
sammanhang se t ex. Tobias Stark, ”Pionjären, Polar´n och Poeten. Maskuliniteter, nationella identiteter och 
kroppssyn inom kanadensisk, svensk och sovjetisk ishockey under det kalla kriget.” Historisk Tidskrift, nr 4, 
2001s 691-718, Philip G. White, Kevin Young & William G. McTeer. ”Sport, Masculinity and the Injured 
Body”. Donald Sabo & Frederick Gordon (Eds.), Men´s health and Illness. Gender, Power and the Body, Sage, 
London 1995, s 158, Alan M. Klein, ”Life ´s Too Short to Die Small”. Donald Sabo & Frederick Gordon (Eds.), 
1995, s 105. 
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kroppsligt manifesterad. Samtidigt förklaras ofta Kurt Wallanders ohälsa utifrån 
omständigheter i privatlivet och missmodet och håglösheten hos honom kopplas till 
personliga tillkortakommanden. Den negativt laddade självbild som Wallander 
ständigt bär med sig får i det litterära uttrycket en intimiserande funktion. När vi som 
läsare tar del av Wallanders ohälsa träder vi in i en intim zon. Det är också genom 
tillgången till denna intima del av Wallander som de bakomliggande orsakerna till 
hans självdestruktiva beteende kan förstås och på så sätt framstå som begripliga och 
igenkännande för det manliga sjukdomsbeteendet.  
 
Samtidigt kan man fråga sig om gestaltningen av Kurt Wallander, som utmärks av en 
tydlig emotionalitet, där känslor av ensamhet, oro, tvivel och vanmakt blandas med 
traditionella maskulinitetsschabloner kan ses som uttryck för en ny möjlig manlighet.76 
Den mjuka manskroppen har i kriminallitteraturen fått symbolisera egenskaper såsom 
empati och intuition, vilket skulle kunna tyda på en feminisering av mannen. Samtidigt 
kan man se det som att Kurt Wallander får symbolisera den nya manligheten i 1990-
talet, då vi i honom möter en inkännande, empatisk och känslofylld man som uttrycker 
längtan efter kärlek och samhörighet. Kanske kan vi ana denna nya manlighet i de 
känslor som Wallander väcker hos en kvinnlig förövare. Han var en sorts man hon 
aldrig tidigare mött: 

…han var en man som inte jagade henne. Han var annorlunda än de andra, de män som 
befolkade världen, han var nersjunken i sig själv, verkade sova mycket lite, och tycktes 
dessutom plågad av sin oro. För första gången i sitt liv upptäckte Yvonne Ander att hon 
faktiskt kunde ha förtroende för en man.77 
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Biomedikaliserade maskuliniteter & Viagra 
 

Ericka Johnson, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet 

Inledning 

I slutet av 1990-talet skapade ett litet, diamantformat piller kolossala rubriker, och har 
ända sedan dess fört den maskulina sexualiteten in på den raka och snäva vägen mot 
”framgångsrika erektioner” – såväl i Sverige som i andra länder. Men vilken betydelse 
har Viagra utanför sovrummet? Och hur har det förändrat vår syn på åldrande 
sexualitet? Forskning visar att hur stimulerande Viagra än är, utgör det bara en av 
många olika medicinska utvecklingar som har influerat perspektiven på män, åldrande 
och sexuella prestationer genom åren. Samtidigt utgör det ytterligare ett tecken på att 
maskuliniteten medikaliseras, på samma sätt som den förknippas allt mer intimt med 
sexualitet. Analyser av dylika skeenden pekar på tre aktörer som involveras i Viagra – 
männen själva, läkare och de sexuella partners männen förväntas ha. Samtidigt som 
dessa olika grupper av individer enrolleras i Viagra-paradigmet, presenterar användan-
det av läkemedlet i syfte att bota erektil dysfunktion (och garantera erektionens kvalitet 
när erektil osäkerhet är problemet) samtidigt en snäv definitoin av maskulinitet. Denna 
konstlade mall för genus reproduceras också (eller till och med i första hand) utanför 
läkarmottagningen och sovrummet, genom det forskare kallar för Viagrakulturen, den 
allomfattande närvaro läkemedlet Viagra och konceptet Viagra har haft i reklam, 
media och kulturella representationer ända sedan det lilla blåa pillret fick sitt stora 
genomslag. 

Att medikalisera ålder och maskulinitet – tidiga uppfattningar 

Vad en man är, och vad en åldrande man förväntas göra, har förändrats över tid. Det 
omfattar också vad en äldre man förväntas göra i sovrummet, och när dessa 
förändringar spåras över de senaste hundra åren visar det sig att medan den manliga 
sexualiteten blir mer och mer medikaliserad, demedikaliseras den samtidigt. Sexualitet 
får alltmer erkännande som ett viktigt medicinskt fält; konferenser arrangeras om olika 
aspekter av sexualitet, medicinska tidskrifter som behandlar ämnet spirar, utbildningar 
inom medicin erbjuder kurser om sexualitet och vissa öppnar till och med hela 
institutioner inom fältet, läkare uppmuntras att tala med sina patienter om deras 
sexuella historia vid rutinundersökningar, och farmaceutiska lösningar på sexuella 
”problem” bidrar till att definiera dessa problem som medicinska (Tiefer 2006: 274f). 
Dessutom definieras sexuella problem i medicinska termer även av amerikanska 
försäkringsbolag, som erbjuder ersättning för farmaceutiska lösningar men ofta nekar 
till ersättning för rådgivning eller terapi för par. Samtidigt som denna utveckling pågår, 
blomstrar icke-medicinska experter som erbjuder sexuell rådgivning över Internet, i 
radio och TV, i magasin och tidningar (Tiefer 2006: 275). 
 
Sexualitet är inte den enda av livets arenor som medikaliseras, i synnerhet genom 
utvecklingen av farmaceutiska lösningar på ”hälsoproblem”. Medikaliseringsprocessen 
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är avhängig de sociala och tekniska nätverk inom vilka människor med sjukdomar 
placeras. Som Oudshoorn konstaterar, ”hälsoproblem kan endast klassificeras som 
sjukdomar och medikaliseras om det finns ett kulturellt klimat och en medicinsk 
infrastruktur som aktivt omvandlar klagomål beträffande hälsan till sjukdomar.” 
(Oudshoorn 1997: 143) Problem såsom depressioner, ångest, fetma, håravfall och 
åldrande kan således komma att få medicinska svar när det medicinska samhället och 
befolkningen generellt uppfattar dem som sjukdomar. Denna process är emellertid inte 
okontroversiell, och dess farmaceutiska lösningar kan kopplas till lösningen på erektil 
dysfunktion i den läkemedelskategori som ibland kallas för ”livsstilsmediciner” 
(Elliott 2003; Moynihan & Cassels 2005). Medan en del av dessa nyttjas för att bota 
problem som de flesta idag skulle klassificera som sjukdomar (som depressioner), är 
andras sjukdomsstatus mer omstridd, till exempel fetma eller håravfall, vilket har lett 
till att termen ”sjukdomsskapande” har myntats. Denna medikaliseringsprocess nyttjar 
medicinsk praktik och medicinska tekniker för att föra fram ett koncept av ”förfining 
intill perfektion” och förordar uppfattningen av medicinering som en omedelbar, 
”vetenskaplig” lösning på medicinska och psykiska bekymmer (Tiefer 2006: 274), 
samtidigt som den utvidgar de områden av livet som läkare har del i – och därmed kan 
avkräva ersättning för konsultationer och sälja mediciner inom.   
 
Några av dessa livsstilssjukdomar och mediciner är relaterade till en åldrande 
befolkning och en förändrad attityd gentemot aktivitet, sexualitet med mera i en högre 
ålder. Begreppet ”framgångsrikt åldrande” får allt större trovärdighet när baby boom-
generationen åldras, och uppfattningen att åldrande personer ska kunna fortsätta vara 
fysiskt, mentalt och sexuellt aktiva mycket högre upp i åldrarna skapar ett utrymme för 
det medicinska samhället att erbjuda medicinska lösningar på hälsoproblem som 
traditionellt förknippas med åldrande, såsom håravfall, klimakteriet och erektionsstör-
ningar. När det medicinska samhället införlivar dessa områden i sin domän, blir 
problemen sjukdomar och lösningarna ofta medicinska, i form av operationer, läkeme-
del och fysiologiska behandlingar. Samtidigt som dessa lösningar på åldrande skapar 
sjukdomar av förändringar under livets gång, kan föreställningen om att åldras 
”framgångsrikt” kritiseras för att förorda en föreställning om att åldras som i realiteten 
innebär att inte åldras alls (Marshall 2006: 350). 
 
Föreställningar om manlig sexualitet, sexuell prestation och åldrande har förändrats 
över tid. För hundra år sedan ansågs män som passerat sina reproduktiva år bättre 
lämpade att ägna sig åt mer raffinerade sysselsättningar, som nedanstående citat från 
en av dåtidens populära författare antyder: 

”… passionens spänning kommer att ligga i det förflutna, fantasin kommer att förfinas, 
hjärtat mer raffinerat, de intellektuella och andliga synfälten vidgas, och användbarhetens 
sfär expanderar.” (Sylvanus Stall 1901: 59, citerad i Marshall 2006: 346f) 

Även om aspekter av åldrande kunde ses i ett positivt ljus, existerade naturligtvis 
fortfarande drömmen om att bibehålla sin ungdomliga vitalitet och medicinska försök 
att säkra den vitaliteten utvecklades. Under det tidiga 1900-talet, trodde man att 
hemligheten bakom maskulin vitalitet låg i könskörtlarna, och mycket forskning om 
dessa körtlar utfördes, på såväl människor som djur (se Marshall 2006; Oudshoorn 
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1994). En av de medicinska behandlingar som utvecklades under 1920-talet (ett årti-
onde som ibland refereras till som testikelns decennium, beroende på intensiteten i 
forskningen om testiklar vid den tiden) var Steinachs-operationen. Den utvecklades av 
österrikaren Eugen Steinach, och sades ha genomförts på både Freud och Yeats. 
Operationen liknade en vasektomi som omdirigerade vätskan från testiklarna tillbaka 
in i kroppen istället för att utlösas utanför den. Vätskan ansågs bidra till att patienten 
revitaliserades (Marshall 2006: 347). 
 
Under 1930- och 40-talen flyttade manliga föryngringskurer in i mer konventionella 
medicinska praktiker och började återspegla den nya kunskapen om testosteron. 
Hormonterapi, det vill säga testosteronbehandling, utvecklades således som en behand-
ling för vad som då benämndes ”den manliga övergångsåldern”. Men här, på samma 
sätt som med de mer ingående behandlingarna under 1920-talet, var manlig vitalitet, 
som den demonstrerades genom fysisk och mental, men inte nödvändigtvis sexuell, 
framgång målsättningen med behandlingen. Förbättrad sexuell funktion betraktades 
faktiskt nästan som en oönskad och lätt generande bieffekt, och i vilket fall inte som 
den lämpliga målsättningen med behandling för det manliga klimakteriet (Marshall 
2006: 347f). 
 
I mitten av 1900-talet förändrade ny forskning om sexualitet och sexuellt beteende hur 
människor såg på sex och hur sexuell dysfunktion uppfattades och behandlades. 
Minskad sexuell energi hos män sågs inte längre som en ”naturlig” del av åldrande, 
experter informerade istället om att sexuell aktivitet och samlag var betydelsefulla 
delar av ett hälsosamt åldrande (Marshall 2006: 349). Impotens ansågs ofta orsakas av 
rädsla för impotens. Det antogs kunna undvikas och behandlas genom terapi, snarare 
än genom biomedicinska åtgärder (Tiefer 2006: 283). När det gäller impotens var 
tumregeln att i 80% av fallen var problemen psykologiska och behandlades bäst med 
terapi. 

Synen på sexualitet och sexuell dysfunktion ändras  

Enligt Tiefer (2006) förändrades den här synen på sexualitet i allmänhet och sexuell 
dysfunktion i synnerhet under 1980-talet. Ett flertal olika faktorer bidrog till att 
perspektiven ändrades från att betrakta sexualitet som ett psykologiskt beteende till en 
fysiologisk fråga. Amerikanska psykiatriförbundet (American Psychiatric Association, 
APA) definierade till exempel sexuella problem som störningar i utförandet av 
sekvenser av genitala funktioner, vilket sammanföll med ett vidare accepterande av en 
biomedicinsk och psykofarmakologisk modell över mental hälsa. Samtidigt började 
APAs manual och dess definition av sexuell (dys)funktion användas av sjukför-
säkringsindustrin för att avgöra för vilka sjukdomar ersättningar kunde komma ifråga 
(Tiefer 2006: 283). Kort därefter, började även specialister inom urologi att ta sig an 
fall av sexuell dysfunktion, med erforderliga specialistsessioner vid medicinska 
konferenser och artiklar i medicinska tidskrifter. Det bidrog också till att cementera 
föreställningen att impotens var en biofysisk fråga rörande penis, något som visade sig 
i att undersökningar och behandlingar av sexuell dysfunktion utfördes utan att hustrur 
eller partners involverades (Tiefer 2006: 285). 
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En avgörande konsekvens av att perspektiven ändrades var att impotens, som så sent 
som ett decennium tidigare hade betraktas som ett psykologiskt problem med 
fysiologiska effekter, kom att betraktas som ett fysiologiskt problem som kunde 
medföra psykiskt lidande (Marshall 2006: 350). 1990-talet medförde också andra 
förändringar i synen på sexuell dysfunktion. Impotens blev känt som en ”erektionsstör-
ning”, som lokaliserades ännu mer specifikt till penis. Vid slutet av1990-talet, till stor 
del tack vare av Pfizer finansierad forskning och reklam, slog den förhärskande 
förklaringen till impotens, i rak motsats till tidigare föreställningar, fast att 70-80% av 
fallen hade sin rot i fysiska problem, och stödde därmed lösningar baserade på 
medicinska konsultationer och förskrivningar snarare rådgivning för par i form av 
beteendeterapi (Plante 2006: 379). 
 
En annan betydelsefull förändring i uppfattningen av sexuell dysfunktion och åldrande 
under 1990-talet var att sexuell funktion inte längre sågs som en kontroversiell bieffekt 
av åldershämmande behandlingar. Det var i stället den huvudsakliga målsättningen. 
Samtidigt ändrades termen för åldrande män återigen. Efter att ha benämnts den 
manliga övergångsåldern och det manliga klimakteriet tidigare under århundradet, 
kallades nu förlusten av manlig vitalitet förknippad med åldrande för andropause eller 
ADAM – Androgen Deficiency in the Aging Male (Brist av androgen hos den 
åldrande mannen), en fysiologisk störning som (återigen) behandlades med testosteron, 
trots att både sjukdomens existens och behandlingens effektivitet sågs och fortfarande 
ses som kontroversiell (Marshall 2006: 352). 
 
Som Marshall (2006: 353-4) påpekar förlägger ADAM återigen maskulinitet till en 
kemisk bas, en som är nära förknippad med stereotypiskt manligt beteende, som 
idrottsprestationer, framgång i yrkeslivet och sexuell funktion. ADAMs symptom kan 
relateras till karaktäristika som i större utsträckning stereotypt associeras med kvinnor, 
några av dem förknippas specifikt med kvinnor i klimakteriet. Sviter av ADAM kan 
således tolkas som en förlust av maskulinitet eller en avmaskuliniseringsprocess 
relaterad till ålder. På en hemsida med patientinformation om ADAM78 listas till 
exempel symptom som värmevallningar, svettningar, sömnlöshet och nervositet, 
tillsammans med irritabilitet och trötthet, bristande mental energi, lågt självförtroende 
och lättskrämdhet, som alla verkar göra männen mer feminina. Ett minskat intresse för 
eller lust till sex, ejakulationssvårigheter och svaga erektioner listade aspekter som kan 
tolkas som indikerande en förlust av maskulinitet.  
 
De sist nämnda symptomen grupperas vanligtvis under termen erektila dysfunktioner 
(ED). ED är en relativt bekväm diagnos i jämförelse med impotens av en rad orsaker. 
För det första reflekterar termen och dess fysiologiska bas endast penis och implicerar 
ett funktionsodugligt organ som kan behandlas (numera med ett enkelt litet piller) 
snarare än frågor rörande mannens identitet, självförtroende, livssituation eller 
förhållande (Plante 2006: 379). Att tala om erektioners kvalitet, som i beskrivningen 
av ADAM ovan, har emellertid också vunnit utrymme i det erektila dysfunktioners 

                                                
78 http://www.netdoctor.co.uk/menshealth/facts/malemenopause.htm (accessed 27 November 2006) 
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retoriska fält – i sådan utsträckning att ED till viss del har ersatts av EQ – erektil 
kvalitet. Det faktum att det kan behandlas med det lilla pillret kan ha något att göra 
med det diskursiva skiftet från erketil dysfunktion till erektil kvalitet. Medan erektil 
dysfunktion från början förknippades med medicinska bieffekter av specifika 
sjukdomar (d v s diabetes, prostatacancer) och Viagra marknadsfördes som en behand-
ling av denna bieffekt, har diskussionen om erektil kvalitet breddat målgruppen till att 
omfatta alla män som oroar sig för kvaliteten och pålitligheten hos sina erektioner, 
vilket medfört att Viagra används för att behandla inte bara erektil dysfunktion utan 
också erektil osäkerhet (Tiefer 2006: 279). Eftersom alla penisar kan misslyckas eller 
vackla någon gång, kan Viagra komma att bli en lösning på alla mäns problem med att 
producera pålitliga, kvalitativa erektioner. Då blir Viagra en lösning för åldrande mäns 
problem med ED, även yngre män kan ta Viagra för att förbättra sina erektioner, 
förhindra åldrande och, som diskursen omkring ADAM visar, upprätthålla sin mas-
kulinitet (Marshall 2006: 354). 

Viagrakulturen 

Diskussionerna om en individs ”förväntade sexliv” implicerar en mycket stark känsla 
av oupphörlig vaksamhet eller disciplinering, och skapar ett individuellt ansvar att 
hantera risken för förlust av maskulinitet även innan man når ”hög ålder” (Marshall 
2006: 355). En av anledningarna till att Viagra kan komma att bli så viktig för ”varje” 
man är att i de maskulinitetsdiskurser som förs fram av en Viagrakultur likställs 
maskulinitet med sex, och inte bara med sexualitet utan med en mycket specifik, snävt 
definierad sexuell handling, nämligen penetration (vanligtvis heterosexuell) genom 
samlag. Att kunna prestera med en erigerad penis på detta specifika sätt jämställs med 
manlighet, och innebär att en individ kan behålla sin maskulinitet oavsett ålder. I en 
mening associeras alltså (denna specifika form av) sex med liv, som termen ”förväntat 
sexliv”, som antyder hur länge en individ förväntas kunna fortsätta vara sexuellt aktiv, 
implicerar. 
 
Den här diskursen för emellertid fram en mycket snäv definition av sex, en som förlitar 
sig på ett trestegsparadigm av upphetsning, penetration, ejakulation och som kräver 
Viagra som en lösning på minskande sexuell prestation (Plante 2006: 380). Detta 
paradigm kompletteras av den berättelse i fyra delar om Viagras utveckling, med 
sexuellt lidande som möttes av innovativ läkemedelsutveckling, professionella (medi-
cinska) diagnoser och behandlingar samt nöjda patienter (Tiefer 2006: 278). I båda 
dessa berättelser spelar känslor liten roll, i de fall där de faktiskt tillskrivs betydelse 
ges partnern ansvaret för dem, som på Viagras officiella hemsida.79  
 
Skiftet från ED till EQ och nyttjandet av Viagra för att försvara maskulinitet mot hotet 
om åldrande och andra påfrestningar i livet har således inneburit att den potentiella 
marknaden för läkemedlet utvidgades från värdiga äldre män med allvarliga medi-
cinska problem (vilka representerades av tidiga reklamer med Bob Dole) till åldrande, 
men aktiva sportiga typer (vilka representerades i reklamfilmer med fotbollsstjärnor 
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som Pelé och amerikanska basebollstjärnor) till ”varje man” som annonserna med icke 
kända Svenssons i 30-årsålderna visar. 

Tre intressegrupper 

När man tittar på Viagras officiella hemsida blir det uppenbart att tre olika aktörs-
grupper är involverade i att enrollera män som patienter hos Pfizer – männen själva, 
läkare samt männens partners. Männen enrolleras genom rekommendationerna om ”tre 
steg mot bättre erektioner”, där de ombedes att först värdera sin sexuella hälsa (genom 
att fylla i frågeformuläret om sexuell hälsa som finns på hemsidan), sedan uppmuntras 
att söka läkarhjälp och slutligen, när de träffar läkaren, be om Viagras startpaket. En 
sådan process är effektiv i skapandet av en för individen självkontrollerande regim, 
genom assisterad självkontroll och botemedel (Marshall 2006: 356). Den omdefinierar 
också, genom frågeformuläret om ”sexuell hälsa”, sexuell hälsa som prestation, 
bibehållande av erektion och förmåga att genomföra samlag. Frågeformuläret omfattar 
endast nedanstående fem frågor: 

1. Hur högt skattar du din visshet om att du kan få och behålla erektion? 

2. När du fick erektion genom sexuell stimulans, hur ofta var dina erektioner tillräckligt 
hårda för penetration (inträngande i din partner)? 

3. Under samlag, hur ofta kunde du bibehålla din erektion efter att du penetrerat (trängt in i) 
din partner? 

4. Under samlag, hur svårt var det att bibehålla din erektion till samlagets fullbordan? 

5. När du försökte ha samlag, hur ofta gav det dig tillfredsställelse?80 

Läkare enrolleras också genom Pfizers ansträngningar (utöver de ökända läkemedels-
representanternas försäljningstekniker) och Viagras hemsida (Marshall 2006: 356). 
Utöver att uppmuntra läkare att agera förekommande genom att fråga sina patienter om 
sexuella funktioner vid rutinundersökningar och samtal om medicinsk historia, har 
Pfizer på sin hemsida inkluderat en lista över ”ED-medvetna” läkare. Besökare på 
hemsidan kan då fylla i ett formulär som genererar en lista över läkare i deras 
närområde, som kan kontaktas för att få hjälp med erektil dysfunktion och som 
tillhandahåller Viagras startpaket till sina patienter. Hemsidan har även en lista med 
olika fraser som män kan använda sig av när de talar med sin läkare, som 
uppmärksammar det faktum att vissa män kan uppleva svårigheter med att ta upp 
frågan om sexuell dysfunktion under en undersökning. Män kan välja mellan en rad 
standardfraser som utformats för att hjälpa läkaren förstå att mannen i fråga är intresse-
rad av Viagra, till exempel: 

”Jag såg den nya Viagra-reklamen. Jag undrar om Viagra skulle kunna hjälpa mig?” 

”Kan du berätta hur Viagra fungerar?” 

”Ska mitt sexliv avta?” 
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”Då och då har jag problem att få erektion. Vad betyder det?” 

”Jag vet inte vad som är fel, men jag ar inte kunna prestera i sängen på senare tid.” 

”Jag har högt blodtryck. Jag har hört att det kan orsaka erektionssvårigheter. Är det sant?” 
(här kan ”högt blodtryck” ersättas med andra medicinska tillstånd, t ex ”diabetes”) 

”Kan medicinen jag tar orsaka erketionssvårigheter?” 

På hemsidan  uppmuntras män att ”använda någon av dessa öppningsrepliker vid ditt 
nästa läkarbesök. Det kan göra hela skillnaden.”81 
 
Partners enrolleras också i processen att uppmuntra män att betrakta Viagra som lös-
ningen till ett avtagande sexliv och/eller problem med sexuell dysfunktion. På en 
speciell sektion av hemsidan uppmuntras de att, först och främst, stötta sin partner och 
vidare att låta partners få veta att det finns behandling tillgänglig för hans problem. 
Man utgår ifrån att frågan kan vara svår att ta upp, så även partners tillhandahålls 
fraser som kan vara en hjälp i att närma sig ämnet: 

”Alla verkar tala om Viagra numera. Skulle du vilja prova det? Bara för att se hur det 
fungerar.” 

”Låt oss göra något som förbättrar vårt sexliv. Jag vet att vi kan hitta sätt för att göra det 
ännu bättre. Vad tycker du om Viagra?” 

”Jag har läst att kvinnor är mycket nöjda med hur Viagra fungerar för sina partners. Skulle 
du kunna tänka dig att prova det för min skull? Och för vår skull?”82 

Det är i den här sektionen som emotioner och känslor nämns. Viagra fungerar bara när 
mannen först är sexuellt upphetsad, så partnern uppmuntras att bidra till Viagras 
framgång genom att se till att de nödvändiga känslorna uppstår. Det är här som 
ansvaret för sexlivets känslomässiga aspekter förläggs till partnern. Sidorna erbjuder 
förslag om hur paret kan ”komma varandra nära igen”, och hur man ”får honom i rätt 
stämning” för att nå resultat med Viagra. Partnern får uppgiften att ”få honom att 
känna sig bekväm med att ha sex igen”. Och, framförallt, uppmuntras partners att ha 
tålamod och hjälpa sina män att ha tålamod med Viagra. De får veta att de ska ”ta tid 
på sig när det gäller sex. Din partner kan nå större framgång om han är avslappnad. 
Tillbringa tid med att bara vara nära varandra. Njut av kontakten ni har när ni är 
fysiska. Vem vet vart det kan leda.” 
 
Förmodligen ska det leda till sex. Det är också värt att notera att medan bilderna på 
hemsidan endast visar heterosexuella par, riktar sig inte texten i partnersektionen till en 
läsare av något specifikt kön, vilket medger att texten läses både av heterosexuella och 
homosexuella par. 
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Viagrakulturen – avslutande diskussion 

Så, hur kan man förstå fenomenet Viagra, i synnerhet från ett STS-perspektiv (STS 
står för Science, Technology and Society, dvs Vetenskap, Teknik och Samhälle)? Ett 
angreppssätt är att titta på Viagra kulturen – för att undersöka vad Viagra betyder, hur 
det konstrueras och vad det i sig konstruerar. Exempel från arbetslivet finns i 
Sexualities specialnummer om Viagra. Där utforskas vad Viagra berättar om den 
åldrande baby boom-generationen, genuspolitik, kommersialiseringen av sexualitet, 
sexualitet i förändring, äldre sexualitet, standardsexualitet och hur Viagra sätter nya 
standarder för sexuell prestation hos både män och kvinnor (Potts & Tiefer 2006: 267). 
Artiklarna i detta specialnummer behandlar Viagra som ett kulturellt fenomen, inte en 
medicinsk lösning, och närmar sig därmed också de processer som konstruerar ED, EQ 
och sexuell dysfunktion. 
 
Mycket av forskningen om Viagra kommer från USA och Nya Zeeland, två länder som 
tillåter reklam för receptbelagd medicin direkt till konsumenter (se Marshall & Katz 
2002; Elliott 2003; Loe 2004; Moyhnihan & Cassels 2005). Detta skapar ett medialt 
klimat som tillåter läkemedelsföretag som Pfize att leverera information om sina 
produkter till befolkningen i allmänhet genom reklamtavlor, TV, tidningar, veckotid-
ningar, radio och så vidare, vilket ger dem möjligheten att pumpa ut meddelanden om 
Viagra och producera en publik fullt medveten om Viagra och ED (Potts & Tiefer 
2006: 268). Informationen om Viagra speglas också i skämt, TV-program och filmer, 
dokumentärer och nyhetsrapportering, och reflekterar faktumet att gränsen mellan 
betald reklam och mediabevakning ofta är oklar. 
 
Analyser av informationen om Viagra i dessa olika medier, och av mäns egna 
berättelser om livet med Viagra, visar att det skapar en obeaktad mall för manlig 
sexualitet. Det är problematiskt eftersom Viagramallen utgör en mycket snäv mall för 
män att leva efter. PÅ samma sätt som den kosmetiska industrin, modeideal och 
plastikkirurgi har kritiserats för de smala genusmallar för femininitet och skönhet de 
föreskriver för flickor och kvinnor, kan Viagra också kritiseras för att kräva av män att 
prestera i enlighet med en mycket snäv mall för vad det innebär att vara maskulin. 
Enligt den mallen, är manlig sexualitet alltid aktiv och begärande, peniscentrerad och 
fokuserad på erektion och penetration (Potts & Tiefer 2006: 268-9). Forskning om 
Viagra visar emellertid dessutom att inte alla accepterar mallen. Det förekommer 
mindre positiva berättelser om att använda Viagra, något som återspeglas i faktumet att 
hälften av Viagrakonsumenterna inte förnyar sina recept. På samma sätt skapar män 
alternativa tolkningar av ED (Potts & Tiefer 2006: 268). Samtidigt uppstår nya former 
för användning av Viagra, inte minst bland kvinnor och i rekreationssyfte, vilket visar 
att samtidigt som Viagra har integrerats i vår förståelse av sexuell praktik, har det 
också blivit en flexibel teknik som betyder olika saker för olika personer. Som 
redaktörerna för Sexualities specialnummer uttrycker, finns det fortfarande mycket att 
säga om Viagra: 

”Det är en besvikelse för några av oss att många av dessa forskare kommer till slutsatsen att 
Viagra-eran har förstärkt heteronormativiteten, och även patriarkala representationer av 
och uttryckssätt för manlig sexualitet, trots tidigare möjligheter för kritiskt engagemang mot 
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– och upplösning av - uttjatade uppfattningar av manlig sexualitet. Framtida studier av 
användandet av Viagra i homosexuella subkulturer, och rekreerande användningsmönster 
bland både kvinnor och män, kan medföra insikter i mindre konventionella användningar av 
och uppfattningar om läkemedlet. Det kommer också fortsatta analyser av det ’rosa Viagra- 
fenomenet’ att göra.” (Potts & Tiefer 2006: 270) 

Men, det kanske viktigaste politiska budskapet som kommer av studier av Viagra är 
det som Marshall (2006: 357) för fram, att den snäva definitionen av manlighet som 
förknippas med Viagra kan och bör utmanas.  
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