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Abstrakt 

Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett individperspektiv erhålla djupare förståelse 

och ökad insikt inom ramen för mäns identitetskapande på en kvinnodominerad arbetsplats. 

Studien utgick från en kvalitativ metod med en tematisk, semistrukturerad intervjuguide. 

Urvalet utgjordes av fyra män som jobbar på Länssjukhuset i Halmstad. Resultatet visar att 

männens identitet är flyktig och att den är situationsbunden. Resultatet påvisar även hur en 

identitet är bunden till olika slags sociala relationer.  

Resultatet analyseras utifrån George Herbert Mead, Sigmund Freud, Erwig Goffman, William 

James samt Gregory Stone. Analysen berör aspekterna; maskulin identitet, rollskiftningar 

samt vad en identitet innebär. 

 

Nyckelord: William James, Identitet, Goffman, Mead, Symbolisk interaktion, Interaktionism, 

Maskulinitet, Freud, Rollövertagande,  
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1 Inledning  

I alla generationer finns det regler och normer som berättar för oss hur vi bör eller ska uppföra 

oss, hur vi ska tänka eller se ut. Alla människor bär på en själv-identitet. I vårt städiga 

sökande efter en identitet så uppmanas vi att söka och testa nya livsstilar som passar oss. Att 

hitta något som vi kan definiera oss själva med. Idag saknar både män och kvinnor en stabil 

självidentitet.  

Det verkar som att ju mer vi försöker simma fram till vår identitet, desto längre drivs den bort 

av vågorna från vårt plaskande, då den postmoderna människan förväntas kunna röra sig fritt 

mellan olika identiteter, byta skepnad utifrån vad som förväntas av henne och utveckla en 

plastisk identitet. Vårt postmoderna samhälle tillåter förändring, vilket har erbjudit 

möjligheter till att de traditionella könsrollerna, som många väljer att identifiera sig med, 

bleknar alltmer ut i tomma intet medan nya roller formas. Vi liknar mer androgyner än 

manliga eller kvinnliga då män sminkar sig, tar bort diverse hår från kropp och ansikte medan 

kvinnor odlar hår och satsar på karriär framför familjelivet och i vissa fall även injicerar sig 

själva med manligt hormon- testosteron. Genom att vi jagar vår identitet tappar vi även en del 

av de traditionella könsmönstren. Skilsmässor blir allt vanligare samtidigt som samhället blir 

mer jämlikt. Karriärframgång och idealisering av självet är, hos många, ett autonomt 

beteende.  

Arbetsmarknaden är och har alltid varit könssegregerat. Enligt SCB (Statistiska Central 

Byrån) domineras vården av nästan 90% kvinnor, vilken gör männen till en klar minoritet.  

Däremot tenderar män att dominera yrken som snickare, byggare och andra fysiskt krävande 

arbeten. Denna könsuppdelning på arbetsmarknaden går att urskilja redan i valet av 

utbildning. Om vi tittar på hur det ser ut på Teknik, el, Bygg och Fordonsprogrammet på 

gymnasiet så domineras det av unga killar, medan program som omvårdnad domineras av 

kvinnor. Men hur är det att vara man inom ett kvinnodominerande yrke? Vad händer med 

identiteten på ett sådant ställe? 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att förstå manligt identitetsskapande i en postmodern era, genom att 

studera mäns förhållande till yrkesrollen på en kvinnodominerad arbetsplats. Tappar männen 

sin roll som manskulin varelse, och sin identitet då de befinner sig på jobbet bara för att han 

kliver upp på en scen tillsammans med kvinnor?  

Fråga: Vilken betydelse har arbete på en kvinnodominerad arbetsplats för mäns 

identitetsskapande? 

 

1.2 Avgränsningar  

Jag har intervjuat fyra män på en och samma arbetsplats men inte nödvändigtvis med samma 

befattning. Jag har endast inriktat mig på männen och dessas interpersonella (relationella) 

identitet, och inte kvinnorna. Jag har i uppsatsen lagt stor tyngd på identitetskapande och inte  

organisationsteoritiska fenomen. 

2 Centrala begrepp 

Jag tror att betydelsen av ordet identitet kan skifta i betydelse för många människor då ordet är 

komplext och lite luddigt. Därför presenteras återkommande centrala begrepp härnedan.  

 

2.1 självidentitet  

Med självidentitet menas den identitet som vi relaterar oss själva till. Trost (1999) menar att 

vårt identitetsskapande och utvecklande påverkas dagligen av vårt konstanta samspel med 

andra människor. Identiteten skapas genom erfarenheter en person upplever om sig själv samt 

hur man upplevs av andra. Genom handlingar och relation till andra det vill säga.  
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2.2 Roll 

När man talar om roll så kan språkbruket förekomma något oklart. Trost (1999) förklarar 

termen roll som ett begrepp som omfattar processer som position och förväntningar som leder 

till beteenden. Med position menas att medlemmar i en grupp har olika slags medlemskap. Ett 

föräldraskap är även det en position, mamma eller pappa. Men i förutsättningen att det finns 

ett barn. 

Förväntningar kan vara normer eller regler som säger oss hur vi ska bete oss i en given 

position. Detta kan vara lagstiftningar, guds 10 budord (om man är religiös) eller informella 

normer. Man kan säga att till varje given position knyts det en förväntning om hur 

positionsinnehavaren ska eller bör bete sig samt hur han inte ska bete sig till. 

 

3 Bakgrund 

I detta avsnitt redovisas vad genus kan ha för påverkan på vår identitet, vilka förväntningar 

som riktas mot oss samt hur detta tolkas av samhället. Till min hjälp använder jag mig av 

Mansforskaren Connell för att förklara maskulinitet tillsammans med Trost som tolkat hur 

kön kan vara en grundläggande identitet. Samt organisationsteori. 

 

3.1 Enkönade arbetsplatser 

Arbetsplatser dominerade av ett kön, skriver Mats Alvesson och Yvonne Due Billing (1999), 

har ett intresse i sig själva som betydelsefulla empiriska objekt. Författarna menar att det kan 

användas för att belysa vissa former av femininitet och maskulinitet som organisationskultur. 

Med kultur menas den innebörd den talade och symboliken har. Denna kultur riktar 

uppmärksamheten mot det som delas av en grupp, och har mindre med starkt 

individualiserade idéer och omständigheter att göra. En annan aspekt av detta är 

föreställningarnas nivå. Det vill säga det människor tänker på, deras idéer och övertygelser, 

snarare än hur de beter sig eller något annat påtagligt. Alvesson och Billing (1999) skriver att 

arbeten som enbart omfattar kvinnor t.ex. sjukvårdsbiträden bygger sina relationer på en delad 

känsla av underordning och jämlikhet och frånvaro av konkurrens. Vidare skriver författarna 

att arbetsgrupper bestående enbart av män bidrar könet aktivt till att skapa en särskild 

arbetsplatskultur. Den delade maskuliniteten understryks av öldrickande och tal om kvinnor i 
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sexuella termer, förolämpande öknamn till varandra och ibland framhävs maskuliniteten 

genom uppvisande av fysisk styrka. (M Alvesson & YD Billing 1999, s 113, 126 f.) 

Enligt en studie av Helix Research Reports (ISSN:1654-8663) skriver forskningsförfattarna 

att det finns en rad olika könsstereotypa föreställningar som verkar hindrande för att nå en 

jämnare könsfördelning på ledande befattningar. De menar att kön både kan spela roll och 

samtidigt inte då en och samma person kan ge uttryck för att kvinnor och män i företaget har 

samma uppfattning om ledarskap- samtidigt som kvinnor och män tilldelas könskarateristiska 

egenskaper som kan tolkas som både positiva och negativa egenskaper i relation till 

ledarskap. Kvinnor framställs å ena sidan som bättre ledare genom sin förmåga till ett 

välutvecklande relationsinriktat ledarskap, å andra sidan som bristfälliga då de inte tar för sig, 

inge vågar kliva fram eller saknar de fysiska förutsättningar som krävs. Forskarförfattarna 

menar att dessa föreställningar kan fungera som hindrande för både männen och kvinnorna 

samtidigt som de ställer krav på att de ska anpassa sig till de könsstereotypiska 

förväntningarna. Kvinnor och män som inte uppfyller förväntningarna riskerar därför att stöta 

på olika hinder som, forskarförfattarna menar, försvårar, t.ex. deras karriär- och 

hälsoutveckling i organisationen 

Collinson (1992) menar att, när människor kategoriseras som tillhörande en specifik grupp ses 

ofta deras liketer mer tydligt då den subjektiva nivån blir tydligare på enkönade organisationer 

3.2 Manliga systrar 

”Det är på försommaren år 1984 och jag arbetar som nyutexaminerad 

sjuksköterska på en medicinsk vårdavdelning. Under en rond bland vårdpersonal 

och patienter ställer plötsligt den manliga överläkaren en fråga som är riktad till 

mig. Vad skall jag kalla Dig för? Är det syster eller broder? Jag blir förnärmad 

och rodnar. Med lågmäld röst svarar jag med mitt namn. Sedan fortskrider ronden 

och det dagliga arbetet utan att någon ur personalgruppen kommenterar det som 

inträffat”  (Ekstrand, 2005, s. 11). 

 

Enligt Evans (2003) har män jobbat inom omvårdnadsbranschen, i västvärlden, ända sedan 

1100-talet. Evans (2003) hänvisar till The Knights of Saint John of Jerusalem som erbjöd 

resande pilgrimer husrum och vård. Även Alexian Brothers, som var religiösa vårdare 

predikade och vårdade pestsmittade, hemlösa och sinnessjuka i guds ord. Evans (2003) menar 
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att i mitten av 1800-talet sågs vårdandet som någonting naturligt kvinnligt. Att vara man och 

sjuksköterska inte gick att kombinera med bilden av familjeförsörjning på den tiden och 

sjuksköterskeskolorna blev bara till för kvinnor. Männen började senare engagera sig till 

alternativa omvårdnadsyrken, såsom mentalvårdare och militära institutioner då det i dessa 

miljöers såg männens fysiska styrka som någonting positivt. Evans (2003) skriver att män 

manliga sköterskor historiskt har setts som en anomali, exempelvis blivit stämplade som 

homosexuella. Evans (2003) menar att på grund av detta så har inte den rådande synen på 

sjuksköterskeyrket som kvinnligt utmanats av manliga sjuksköterskor. Han skriver att under 

1960-talet så var diskrimineringen av män så stor att manliga sköterskor hade problem med 

att få praktik eller jobb inom omvårdnadsyrket då vissa sjukhus vägrade anställa manliga 

sjuksköterskor. 

 

3.3 Hälso- sjukvården ur ett organisatoriskt genusperspektiv 

Jacobsen (2005) förklarar att en organisation som ett sjukhus består av formella och 

informella element- organisationskultur. Alla organisationer har en formell normativ struktur 

dvs. regler och normer som förväntas av den enskilda personen eller på gruppen, och vad 

dessa bör göra för organisationen. Jacobsen (2005) presenterar i sin bok 

”Organisationsförändringar och förändringsledarskap” en modell framtagen av Henry 

Mintzberg där sjukhusorganisationen klassas som en professionell byråkrati då det är en hög 

grad av specialisering men lägre grad av formalisering, höga krav på formell kompetens, 

många grupper och specialiserade efter yrkesgrupp eller profession.  

En orsak till att formella samt informella strukturer existerar inom svensk sjukvård kan bero 

på det faktum att dessa organisationer är en del av den offentliga sektorn. Det finns ett 

traditionspräglat sätt att arbeta då sjukvården är kraftigt reglerat efter lagar och paragrafer.  

Gunilla Albinsson och Kerstin Arnesson (2000) skriver i sin avhandling att den svenska 

hälso- sjukvården består 82% av landstingsanställda kvinnor (Länstingsförbundet, 1996) och 

menar att sjuksköterskeyrket är den mest typiskt kvinnliga yrkesgruppen i Sverige. Albinsson 

och Arnesson (2000) menar att detta har sin grund i att 90% av alla sjuksköterskor är kvinnor 

och att sjuksköterskeyrket förknippas med en traditionell föreställning om den kvinnliga 

könsrollen. Såväl sjuksköterskeyrket som den kvinnliga könsrollen byggs upp kring begrepp 

som omvårdnad, anpassning och underordning (Albinsson & Arnesson 2000, s 30). Albinsson 
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och Arnesson (2000) sammankopplar kvinnors och mäns positioner inom hälso- sjukvården 

med deras respektive yrkesroller. Ju lägre ner i vårdhierarkin som individen befinner sig i, 

desto mer traditionellt kvinnligt blir vårdarbetet samtidigt som bestämmanderätten, status och 

lönen minskar. Både kvinnors och mäns positioner inom hälso- sjukvården kan även relateras 

till klassamhället. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kan därmed, enligt Albinsson 

och Arnesson (2000), beskrivas utifrån klasstillhörighet. De menar att organisationens 

hierarki befolkas av människor med olika klassbakgrund efter det sociologiskt välkända 

mönstret att fint folk i toppen och vanliga lönearbetare i botten. Albinsson och Arnesson 

(2000) menar at svenska sjuksköterskor har ett stort ansvar i det praktiska omvårdnadsarbete, 

men liten formell makt. Vidare skriver de att det inom den svenska hälso- sjukvården finns en 

tydlig hierarki där läkarnas kunskap värderas högst medan andra professioner får stå tillbaka 

(Albinsson & Arnesson 2000, s 27). Om ett genusperspektiv läggs på hälso- sjukvårdens 

organisationsstruktur så framstår att kvinnor och män återfinns på olika nivåer i hierarkin. 

författarna menar att detta medför att kvinnorna, trots att de i majoritet har brist på makt och 

inflytande i organisationen då, som tidigare nämnt, finns konserverade, patriarkaliska 

strukturer inom sjukvården då sjukvården tillsammans med andra statliga organisationer styrs 

och påverkas av samhället, vilket gör det svårt att bryta ned gamla värderingar och traditioner. 

 

"Kollektivet sjuksköterskor anpassade sig efter varje enskild 

doktor. Så hände återkommande att sköterskorna fick invänta läkaren 

eller att de måste avbryta arbeten de höll på med eller att 

de måste ändra sina planer för dagen för att följa läkarens arbetsrytm (SOU 

1997:83, s. 228)." (Albinsson & Arnesson 2000, s 31). 
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4 Metod  

I detta avsnitt redogörs vilken metod som använts samt hur jag har gått till väga, följt av en 

redogörelse av mina val i de olika metoderna. 

 

4.1 Hermeneutisk ansats 

 Ordet Hermeneutik kommer från grekiskans ”hermeneuo” vilket betyder ”tolka”. Det vill 

säga strävan efter att förstå. Hermeneutiken är således namnet på tolkningsläran som används 

för att förstå diskurser.  

Innan jag påbörjade min undersökning så satt jag och tänkte för mig själv hur jag tolkar 

genuin maskulinitet vilket är, enligt mig, en personlighet- identitet. Och vad det skulle 

innebära för identiteten om man skulle bete sig mindre maskulint. Ur detta kom min 

förförståelse. Och för att få min förförståelse så fördomsfri och objektiv som möjligt använde 

jag mig av det som Thurén (2003) kallar för den hermeneutiska cirkeln som en bra metod för 

att övervinna fördomar och komma fram till en bättre förförståelse. Denna cirkel, även kallad 

spiral, syftar på att tolkningar och förförståelsen växer fram i en spiralisk rörelse mellan 

individens förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer vilket i sin tur leder till ny 

förståelse. Den innebär att förförståelsen sammankopplas till empirin vilket sedan för samman 

en ny förståelse om ämnet så att man kan se kontexten. 

 

4.2Förförståelse 

Innan min tid som socialpsykologisk student arbetade jag på en mansdominerad arbetsplats 

där kvinnorna var lite utanför, förutom de kvinnor som tog för sig och var lite ”grabbiga”. 

Rollen som ”man” på jobbet blev väldigt stereotypisk men samtidigt avslappnad och rolig. 

Detta väckte ett intresse hos mig då identitet och identitetsskapande blev ett stort mysterium. 

Jag började intressera mig av vad identitet är och vad det kan innebära. Filosofin spelade en 

stor roll här då Aristoteles (384 f.kr – 322 f.kr) som är en respekterad antik-filosof ifrågasatte 

människan och hennes identitet för över 2000 år sedan. Han skrev att fröet är trädets 
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potentialitet och trädet är fröets aktualitet. Och jämför man människorna med trädet så kan 

man, enligt min tolkning, säga att vi människor per definition bär på oändligt många 

potentialiteter, och att relationerna vi befinner oss i skapar våra aktualiteter. Jag tror att vi 

människor inte kan säga ”det här är den jag är”, utan snarare ”det här är den jag är just nu”. 

Känt är att man beter sig olika beroende på vilket humör man är på och vilka känslor som 

dominerar oss. Och enligt min erfarenhet framkallar olika människor olika känslor hos oss 

vilket i sin tur påverkar vårt bemötande- Identitet. Därför tror jag att vi människor bär på ett 

flertal olika identiteter och att dessa är relationsbaserade. Den konsekvens jag trodde att 

arbetsplatsen skulle ha på männen var att de skulle tappa sin maskulinitet en aning och få mer 

kontakt med sin feminina sida då jag tror på att omgivningen formar oss. 

 

4.3 Kvalitativa intervjuer 

Den intervjumetod som använts är den som Kvale (1997) förklarar som ett professionellt 

forskningssamtal- kvalitativ intervju. Syftet är att samla in så mycket data som möjligt från 

respondentens livsvärd för att senare kunna analysera det som samlats in under intervjun.  

Det är alltså inget samtal i vanlig bemärkelse utan intervjun behöver innehålla både syfte och 

en röd tråd genom hela samtalet . Val av denna intervjuform är för att på bästa sätt få varje 

respondents interpersonella syn på fenomenet samt försöka se mönster i de olika fallen. Med 

intervjuerna sökte jag att fånga respondenternas egna tankar, upplevelser och förståelse av det 

ämne som sedan kom att analyseras. Intervjuerna var tematiskt uppbyggda och hade därför 

inga fasta frågor, utan istället teman med grundfrågor, där de olika respondenterna ställdes 

inför olika frågor beroende på personlighet. Detta för att bli så lite styrd som möjligt av mina 

frågor.  

 

4.4 Tillvägargångsätt  

Att agera intervjuare gick mycket lättare än förväntat. Jag började med att berätta om mig 

själv och om arbetet. Vad mitt syfte var med uppsatsen, och lite bakgrund om mig själv innan 

själva inspelningen ägde rum. Den metod som användes var en så kallad Creative 

Interviewing vilket gav mig och respondenten en mer vänskaplig konversation än en strikt 
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formell sådan. Detta fick respondenten att slappna av och prata mer fritt utan att behöva tänka 

på den språkliga formaliteten. 

Den intervjumetod som användes för att samla in data var den semistrukturerade intervjuform 

med ett emotionellt tankesätt, med några fasta frågor med möjlighet till egna reflektioner och 

tankegångar kring ämnet från respondenten. Detta för att respondenten lättare ska kunna 

slappna av, känna sig trygg och våga känna efter. Gulbrium & Holstein (1997) skriver om det 

filosofiska tänkandets emotionalism. De manar på att i den emotionella metoden använder 

man sig mer av känslor inom det fält som undersöks, medan den naturalistiska metoden är 

något ytligare då det handlar om att se helheten mer än att gå in på djupet av ett fenomen 

(Gulbrium & Holstein 1997, s 59). Enligt emotionalismer behöver man gå in mer på djupet, 

än vad naturalisterna gör, för att inte missa viktiga aspekter som kan komma att ha betydelse 

senare i forskningen. Gulbrium och Holstein (1997) skriver även om creative interviewing 

som innefattar mycket känslor i intervjun. De menar på att man ska lära känna respondenten 

som ett subjekt inifrån genom att öppna sig och visa, genom verbal samt ickeverbal 

kommunikation, att respondenten kan känna sig trygg i sällskapet och själv våga öppna sig.  

För att uppnå detta på bästa möjliga sätt ägde intervjuerna rum på ett café i centrala Halmstad. 

Med kaffe och tilltugg för att få bort den formella känslan, förutom en intervju som blev en 

telefonintervju då respondenten inte hade tid att träffas. Jag förklarade att jag kommer att 

spela in samtalet för att lättare kunna analysera det, men att ingen kommer att få höra det. Vi 

inledde samtalet med att lära känna varandra genom rutinfrågor om ursprung, intressen, skämt 

och förförståelse inom ämnet- Identitet. Detta gav mig en subjektiv bild av respondenterna 

redan innan självaste intervjun. Fördelen med den emotionella intervjun tror jag är att man 

inte utgår från mer än sina grundfrågor. Man låter istället respondenten dela med sig av sin 

historia istället för att tvinga fram dem. Nackdelen å andra sidan är att det är väldigt svårt att 

smälta barriären på ett bra sätt för att få respondenten avslappnad. 

Vid intervjun förekom inga som helst anteckningar eller sådant. Detta för att undvika 

formaliteten så mycket som möjligt. Däremot fanns intervjuguiden nära till hands, som jag 

även visade för respondenten för att hålla honom i konstant medveten och för att jag inte 

skulle missa något. Intervjuerna tog mellan 25 till nästan 60 minuter. Sköterskornas intervjuer 

var något kortare än läkarens, detta kan bero på deras ovana att ställas i centrum eller 

bristande intervjuvana från min sida. 
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4.5 Intervjuguide 

Frågorna till intervjuguiden gjordes genom egna tankar och erfarenheter inom ämnet. 

Intervjuguiden är som tidigare nämnt en creative interviewing, och är uppbyggd efter tre 

teman. Dessa teman behandlar respondenternas bakgrund, där frågor ställs om respondentens 

familjeförhållande, val av yrke, vänrelationer samt erfarenhet av arbete med kvinnor. Dessa 

frågor valdes för att få ett övergripande perspektiv på respondenten, om det finns några 

mönster i bakgrunden för val av yrke eller beteendet. Maskulin förförståelse var det andra 

temat och under detta tema ställdes frågor om vad respondenten ansåg vara maskulint och om 

denne ansåg sig själv vara maskulin. Detta tema valdes då respondenterna är män, förväntas 

de bete sig maskulint. Och maskulinitet sträcker sig stort över identitet.  

Det tredje och sista temat var rollskifte, där frågor ställdes om hur respondenten agerar samt 

uppträder både socialt och symboliskt i olika sociala sammanhang. Genom att klargöra detta 

kunde jag dra slutsatsen om personen har en fast själv-identitet eller om identiteten är rörlig, 

eller vilken effekt arbetet kan komma att ha på hans privatliv. 

För att få intervjun så komplett som möjligt gjordes en pilotstudie med hjälp av en frivillig 

testperson, som inte har någon som helst anknytning till ett kvinnodominerande arbete, för att 

se om frågorna kändes missledande, svåra att svara på eller oklara. Efter pilotstudien fick 

vissa frågor omformulerades, vissa raderas på grund av brist på relevans. Något annat som 

visade sig vara viktigt var att förklara saker på basis, som vad en roll är, hur den uppstår och 

försvinner och en liten inblick i hur maskulinitet kan uppfattas genom ett exempel. Detta 

visade sig ha positiv effekt då missförstånd minskande och utförligare svar kunde ges. 

 

4.6 Urval  

Att hitta intervjupersoner där alla jobbar på ett sjukhus i Halmstad var till en början ett 

dilemma utan framgång. Många av de tillfrågade nekade och ville inte ställa upp då de ansåg 

att de vill hem efter jobbet eller att de inte har tid. Genom ett snöbollsurval hittade jag en 

läkare genom en annonsliknande status på Facebook. Han hjälpte även till att hitta 

intervjupersoner genom jobbet vilket löste mitt dilemma. Halvorsen (1992) menar att ett 
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snöbollsurval kan vara lösningen till att få tag i respondenter i de slutna miljöerna där det 

annars kan vara svårt att nå eller värva respondenter.  

Nämnvärt kan vara att respondenterna är alla under 30 år.   

 

4.7 Etiska aspekter 

Respondenterna informerades om vilken roll de spelar i studien samt om inspelning av 

intervjun godkändes. De upplystes om att deltagandet av frågorna var helt och hållet frivilliga 

och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Ett forskningsetiskt problem som 

kunde uppkomma i studien var att männen inte kände att de kunde öppna sig då ämnet, att 

skifta beteende, för vissa är känsligt. Kvale (1997) menar att utgångspunkten i all forskning är 

att skydda individens integritet så att den inte kränks. Materialet ska behandlas konfidentiellt 

så att respondenternas identitet inte utblottas.  
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5 Teori  

Jag kommer här i huvudsak att presenteras teorier framtagna och utvecklade av Pragmatikern, 

William James, hans lärjunge G.H Mead samt E. Goffman för att förklara vår identitet, och 

avsluta med en sammanfattning. 

 

5.1.1 Rollteorier 

Begreppen roll och identitet är något som används inom beteendevetenskapen för att förklara 

en attityd och individualitet hos en person. Berg skriver att 

 

”… något om skillnaden mellan dem… identiteten går djupare än rollen… 

dessutom kan sägas att identiteten innehåller många roller som delkomponenter… 

identiteten har en starkare emotionell komponent är rollen” (LE Berg 1992, s 171) 

 

 

Erving Goffmans myntade det sociologiska begreppet ”dramaturgi”, som är en beskrivning av 

vilken roll människor spelar i olika situationer. Det vill säga hur vi individer beter oss 

beroende på vilken scen vi står på eller vilken publik vi står inför (E. Goffman 2006). Scenen 

kan symbolisera samhället och publiken människorna i vår omgivning. Den dramaturgi som 

utspelar sig är inom individen själv, och hur denne uppfattar sin identitet utifrån sig själv. 

Goffman (2006) delar upp vår existens i två delar. Främre region samt bakre region, där den 

främre regionen symboliserar hur man ter sig på jobbet och på offentliga platser, och den 

bakre regionen symboliserar hur man är bakom masken, hemma, där man är trygg. Goffman 

(2006) menar att individer ter sig annorlunda beroende på vilken region man befinner sig i 

samt vilken publik man spelar inför.  

Foucault, enligt Styhre (2002), beskriver ordet subjektifiering som en postmodern process där 

individer skapar sig en roll och identitet inom ramen för organisationer. Att skapa ett subjekt 

innebär att man får en roll att spela, eller en funktion i samhället och den organisation/företag 

som man jobbar på. Det vill säga att i ett samhälle där individer inte längre får sina positioner 

(roller) på basis av ett sällskap tvingas att skapa en identitet utifrån de förutsättningar som 
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samhället erbjuder. I ett postmoderns samhälle finns det ett antal sätt som möjliggör ett 

skapande av subjekt, jag eller ett själv. Det kan vara saker som arbete, karriär eller utbildning.  

Subjektifiering syftar på att en individ kan skapa en bild av sig själv på basis av de tekniker 

och metoder som samhället erbjuder. För postmodernister har subjektet aldrig någon inre stabil 

struktur, utan en individ kan väsentligen bestämma sig för vad man vill vara. 

 

”Med Deleuze kan man säga att individen är ett assemblage, en mängd olika 

komponenter, händelser, erfarenheter och kompetenser som sätts samman och 

skapar en individ. Subjektifiering avser att individen genom exempelvis 

fritidssysselsättningar, utbildningsansträngningar, konsumtion, olika upplevelser 

och erfarenheter, arbetslivsverksamheter och så vidare blir en individ med en 

specifik biografi, uppsättning kompetenser och förmågor, målsättningar och 

drömmar.” (A. Styhre 2002, s 132) 

 

Styhre (2002) menar att individer skapar eller tillskriver sig identiteter inom ramen för 

organisationer. Detta innebär att företag och organisationer är helt enkelt inte bara platser där 

man tjänar sitt levebröd, de är dessutom arenor för identitetsskapande. 

Jag har valt att använda mig av Goffman och Styhres tolkning av Foucault då dessa 

kompletterar varandra. Goffmans dramaturgi ger ett helhetsperspektiv på hur vi människor 

intar och spelar olika roller beroende på främre eller bakre region, medan Foucault förklarar 

vad som händer på den främre regionen, vilket kan kopplas till mina respondenter både på 

ledig tid och på jobbet.  

5.2.1 Identitet 

Pragmatism kommer från det grekiska ordet ”handling” och därav uppkom filosofin, 

pragmatismen (W James 2003, s 7).  En av våra främsta pragmatiker var William James 

(1842-1910). James var inte bara filosof utan även lärare till sociologen och socialpsykologen 

George Herbert Mead (J Trost 1999, s 99). James pratade under 1800-talet om instinkter då 

han försökte modifiera den, dåtida, stelbenta föreställningen att vanor i det mänskliga 

beteendet var av synnerligen stor betydelse. Han menar att våra instinkter är biologiska och 
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existerar utan inlärning, våra vanor däremot menar han bygger på inlärt beteende och på ett 

aktivt minne, som gör att vi kan dra oss till minnes vad vi gjort och som ledde till vissa 

resultat och vid repetition av ett beteende kommer därför att övergå till vana. James ser 

identiteten som någonting beroende av situationen (socialt). Det innebär att James med 

intensitet menade något som kan variera beroende på situationen eller omständigheterna (J 

Trost 2004, s 160). 

James talade även om jaget, och menade att det fanns fyra dimensioner av jag: Det materiella, 

det andliga, det sociala och ego.  Det sociala jaget handlar om empirisk förståelse, det vill 

säga det man uppfattar att andra menar om en själv. James menade att man kan se på jaget 

även på ett annat sätt, dels som ”me” som består av erfarenheter och vår kunskap om oss 

själva, dels ”I” som är den aktiva, handlande aspekten av jaget. (J Trost 1999, s 28 f.) 

Den som fått mest publicitet för begreppen ”I” och ”Me” är George Herbert Mead, trots att 

det är oklart riktigt vem som först myntade begreppet (J Trost 1999, s 91).  

Mead menar att identiteten skapas genom sociala processer då jaget växer fram och blir 

medvetet. Lars- Erik Berg (1992) förklarar detta genom att skriva att denna process har en 

förutsättning; språket, eller rättare sagt symboliseringsförmågan, vilket uppkommer i både 

vokalt språk samt kroppsspråk. Han menar att symbolförmågan inte är någonting givet, utan 

snarare något som utvecklas i det sociala livet. Mead menar att det som krävs för att skapa en 

människa med ett medvetande och personlighet så krävs det  

 

 

”… stimuli som påverkar sändaren och mottagare på samma sätt” 

(L-E Berg 1992, s 36) 

 

Meads teorier kom senare att nämnas och utvecklas av den amerikanske sociologen Herbert 

Blumer (1900 – 1987), kanske mest känd för symbolisk interaktionism. Social interaktion är 

en del, om inte den största, av symbolisk interaktion som innefattar hur människor integrerar 

språkligt och symboliskt, och då språket blir en symbol tillsammans med många av våra 

handlingar eller beteenden, det vill säga att det har en betydelse i ett socialt sammanhang. Han 

menar att vårt ”I”, det vill säga vårt spontana jag, står för vår sociala interaktion medan ”me” 

står för den symboliska. Detta för att ”I” som är spontan skapar erfarenhet som sedan läggs in 



Halmstad Högskola 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Socialpsykologiska programmet 61-90hp   
HT 09 
 

 19 

i ”me” som sedan uttrycker sig symboliskt och systematiskt beroende på vilken situation du 

befinner dig i (J Trost 1999, s 91) 

Trost skriver: 

 

”… Den utveckling som sker genom social interaktion. Man brukar i enlighet med 

Mead säga att jaget har två delar, dels ett ”me” och dels ett ”i”. vårt ”me” 

innehåller allt vi varit med om, där lagras alla våra erfarenheter, där finns vårt 

språk med alla sina ord… Vårt ”I” finns bara momentant i den som pratar, den 

som associerar, den som kommer med goda idéer, den som kommer med plumpa 

utfall. Vad ”I” gör lagras automatiskt i vårt ”me”, som i sin tur i mycket stor 

utsträckning styr det relativt spontana ”I”… ju mer social interaktion ett barn 

deltar i desto mera och desto snabbare utvecklas jaget.” (J Trost 1999, s 91, 95) 

 

Men en förutsättning för social interaktion är, enligt Mead, att det krävs en förmåga till 

rollövertagande där rollöverföringen är en språklig förståelse i både social och symbolisk typ 

(LE Berg 1992, s 49). Rollövertagandet innebär, som Mead uttrycker det, en förmåga att 

kunna sätta oss in i hur andra människor tänker och känner, att empatisera. Det är detta som 

Cooley kallar för sympatisk introspektion (även känt som spegeljaget), vilket betyder att vi 

försöker sätta in oss själva i hur vi skulle tänka och känna om vi vore den andra personen. 

Genom att se på de subjektiva känslor och tankar introspekterar vi på ett sympatiskt och 

empatiskt sätt (J Trost 1999, s 94 f). 

Även Freud (2002) menade att Jaget påverkas av både medfödda och empiriska aspekter. Den 

empiriska aspekten är lättare att förändra än det medfödda och från allra första början är jagets 

uppgift att medla mellan detet och den yttre världen, skydda detet mot yttre världens faror. En 

driftprocess där jaget tränger bort obehagligheter för att slippa ångest (Freud 2002 s 279) 

Jag har valt James, Mead och Blumer då de alla är kopplade till varandra på något vis. Genom 

att studera kärnan av en teori skapar vi en bredare och djupare kunskap om fenomenet. 

Genom att förstå I och Me tillsammans med symbolisk interaktion så kan vi studera vad det är 

som styr männen i olika situationer för att kunna orientera dessas identiteter.  
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5.2.2 Genusidentitet 

Den mänskliga identitetens existens är komplex och väldigt rörlig. Det vill säga att det är 

många faktorer som avgör vår identitet. Ett av dessa är genus, vilket kön tillhör. 

Rollperspektivet har under en lång period återspeglat de processer som hela tiden förnyar och 

förklarar människans jag. Könet knöts till en början till sociala roller och skulle inte bara 

uppfattas som biologiskt. Kvinnors och mäns beteende var socialt betingat och kunde således 

läras in och tränas bort. Trost (1999) menar att män och kvinnor ser sig själva på olika sätt 

beroende på vilka handlingar de utför, det vill säga att samma handling får olika mening.  

 

”Om hon låter smutstvätten ligga kvar otvättad så blir hon betraktad och betraktar sig 

själv på ett helt annat sätt än om en man skulle göra desamma… Om en kvinna har ett 

tomt kylskåp blir det ett tecken på hennes bristande kvinnlighet, medan ett tomt 

kylskåp i en mans längenhet inte skulle få motsvarande betydelse för honom som man. 

Däremot, om en man har en välsorterad uppsättning smörgåspålägg i sitt kylskåp blir 

det tecken på något utöver hans manlighet.” (J. Trost 1999, s. 157) 

 

Detta implicerar att man tolkar kön som en grundläggande kategori för identitet. 

 

Connell (1999) menar på att Maskulinitet är inte endast en idé skapad i hjärnan, eller en 

personlig identitet. Den har också en fysisk existens i världen, och sammansmälter med 

organiserade sociala relationer (R. Connell 1999, s 48). Han menar även att genus inte är 

statiskt i förhållande till social interaktion, utan konstrueras genom interaktion. Enligt Connell 

(1999), handlar det om en samverkan mellan de biologiska samt sociala influenserna vilka 

skapar genusskillnader i beteendet.  

 

”… kvinnor och män följer en allmän uppsättning förväntningar som är knutna till 

deras kön – könsrollen. Enligt detta synsätt finns det alltid två könsroller inom alla 

kulturella miljöer, manlig och kvinnlig. Maskulinitet och femininitet kan tämligen lätt 

tolkas som internaliserade könsroller, produkten av inlärning eller – socialisation” 

(R. Connell 1999, s 39).  
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Connell (1999)  menar att då rollnormerna är socialt konstruerade så kan de därför förändras 

genom sociala processer. Enligt Connell (1999) så finns det en genuspolitik inom 

maskuliniteten där mannen ständigt sätter sin manlighet på fysiska och psykiska test då sann 

maskulinitet förväntas nästan alltid utgå från männens kroppar. Denne maskulinitet som 

Connell (1999) beskriver finns inom den manliga kroppen. Connell (1999) påvisar att det går 

att finna något i näst intill alla kulturer där männen ställs inför test för att bevisa sin 

maskulinitet. 

Connell (1999) förklarar detta genom att hänvisa till naturen, där mannen är en aggressivare 

varelse än kvinnan och därför är en del av genuspolitiken män emellan att utmana varandra där 

vinnaren hävdar eller gör anspråk för sin maskulinitet.  

 

Samtliga teorier och teoretiker jag valt att benämna van kan relateras till varandra då 

de på ett eller annat sätt behandlar identitet genom att ta hänsyn till vårt sociala 

sammanhang i form av genus eller samhälliga situationer. Detta perspektiv på 

identitet, att man är anpassningsbar och spelar olika roller (som påverkar identiteten) 

är förknippade till de socialkulturella förhållandena mellan, i mitt fall, männen 

hemma och männen på jobbet. Denna identitet är socialt konstruerad då de anpassar 

sig till sammanhanget. Med detta menas att människan inte bara har en identitet 

eftersom den givna identiteten är knuten till människans definition av situation. Med 

detta menade Stone att identiteter kan kopplas till och från beroende på vilka sociala 

relationer vi definierar att vi är inblandade i (J Trost 1999, s 149). 
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6 Empiri 

Jag kommer i detta kapitel att beskriva det material som jag har samlat in från, något 

tematiska, undersökning av män i vårdyrket. De lyfts fram är följande: Bakgrund, där 

respondenten berättar om sin bakgrund som familjeförhållanden, val av yrke et cetra. Det 

andra temat är maskulin förförståelse, där respondenten förklarar vad denne anser maskulint 

för att senare kunna placera ut sig själv som en maskulin, feminin eller könsneutral varelse. 

Sista temat- Rollskifte behandlar hur respondenten beter sig i olika situationer. Och då 

intervjun var tematiskt uppbyggd så ställdes inte samma frågor till de olika respondenterna.  

 

6.1 Respondent nr. 1 - Läkare 

Respondent fyra är läkare till skillnad från de andra respondenterna som är sköterskor. Men 

det är inte det enda som skiljer honom från de andra. Han är yngst av tre syskon, mamma och 

pappa är fortfarande gifta och bor ihop. Han berättar att mamma jobbar på sjukhuset och hans 

pappa är en pensionerad bankman.  

Respondenten förklarar att han på sin lediga tid föredrar att umgås med vänner, träna och 

spendera tid med sin flickvän. 

Då frågan uppkom om varför han valde läkaryrket så svarade han utförligt som om han 

väntade på frågan eller har fått den frågan ställd många gånger. 

 

”Ja, som liten har jag alltid, som liten vill man alltid jobba antingen som 

läkare, ambulansförare, polis eller brandman.  Det är ganska adrenalinsökande 

yrken, men jag har alltid velat rädda människor. Det har alltid varit i familjen, i 

Iran är det ett fint jobb. Ända sen man var liten så pratade mamma och 

syskonen om det….  Efter tredje året på gymnasiet har det alltid varit 

självklart... jag vill ha lite spänning i livet. Jag tror att livet blir ganska tråkigt 

om det blir en slentrian.” (Respondent nr.1) 
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Respondenten förklarar senare att han har god erfarenhet av att jobba med kvinnor då han är 

ensam manlig läkare med 8 kvinnliga sköterskor på sin avdelning. Ensam läkare bland åtta 

sköterskor innebär att man är en ensam man bland kvinnor. Och för att förstå hur detta 

påverkar respondentens identitet som en man på sitt jobb ställdes frågor om vad han ansåg 

vara maskulint för att senare kunna fastställa vad som skiftar. Respondenten anser vara 

maskulin och att det som symboliserar ett typiskt maskulint beteende är dominans och 

omhändertagande då kvinnor, enligt honom, söker efter män som kan ta hand om dem. 

 

”Maskulint beteende, jag tror att det är framförallt omhändertagande. Kvinnor 

tror jag söker efter män som kan ta han om dem. Det är det första. Sedan är de 

det som karaktäriserar en alfahane, Dominant, en person som killar och tjejer 

vänder sig till då de vill ha hjälp. Det är raka puckar och ja. Det som skiljer en 

man från en pojke är en person som vågar simma motströms och ta egna beslut 

och riskera lite. Det som karaktäriserar män tror jag är att, för gruppens skull 

kunna trampa på andra, det behövs för gruppens överlevnad. Att våga ta det 

beslutet som tex en Chef; om det är en manlig chef och 7 av 10 tycker att man 

ska göra på något sätt så skulle dem manliga chefen välja att göra som de 7, 

medan en kvinna skulle vilja göra något som passar alla.” (Respondent nr. 1) 

 

Vidare berättar han ödmjukt att han automatiskt blir dominant då han jobbar över åtta andra 

sköterskor, då det är han som tar besluten.  

 

”Jag tror att. Ehm. Jag är ganska dominant, när man jobbar med 8 andra så är 

det vårt beslut. Om man kollar på kvinnliga läkare så är det oftast 

distriktsläkare där folk söker sig för lite ont i halsen eller magont, det är små 

beslut, inget allvarligt. Men om du går till toraxkirurgi, neurokirurgi så är det 

snabba beslut, in och gräva – du kan dö när som helst.” (Respondent nr. 1) 

 



Halmstad Högskola 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Socialpsykologiska programmet 61-90hp   
HT 09 
 

 24 

Respondenten berättar att han får utleva sin maskulinitet i form av dominans, så som han 

förstår det, men han förklarar att han skiftar beteende beroende på vilket sällskap han befinner 

sig i. Han menar att det inte bara beror på om man är med killar eller tjejer, på jobbet eller 

hemma, utan vilka typer av människor som man umgås med som avgör hur han kommer att 

bete sig.  

”Det där beror på lite vilka killar man umgås med. Mina läkarkolleger är t.ex. 

lite feminina av sig, och då är det väldigt lugnt. Men om man är med andra 

vänner som är lite testosteronkillar så börjar man snacka om tjejer, vilka som 

är bäst och vi börjar tävla och så… Vi kör Brazilian Ju Jutsu, vi spelar Street 

Fighter och tävlar i det, vi brottas mitt i vardagsrummet, stoppar in en snus, 

pratar om vilka brudar man träffat i helgen och så. Bara manliga grejer.” 

(Respondent nr.1) 

 

Bland kvinnorna på jobbet och privat så förklarar han att han beter sig helt annorlunda i 

jämförelse med då han är tillsammans bland sina manliga kamrater. Han menar att den 

manliga dominansen och omtänksamheten alltid finns kvar, då han ger plats för tjejerna på 

jobbet men att det inte rubbar eller trycker ner hans maskulinitet då han anser sig redan vara 

en alfahane, som han uttrycker det, på jobbet. Han nämner även sitt kroppsspråk som enligt 

honom ändras beroende på sällskapet. Enligt honom så är han mer fysisk bland sina 

killkompisar då han tror att de undermedvetet vill vara alfahanar, vilket han varken är mot 

sina manliga eller kvinnliga kolleger. Då frågan ställdes varför han höll tillbaka på sin 

manliga pondus bland sina manliga kolleger så menade han att det spelar ingen roll hur stor 

eller stark man är i den världen, det handlar bara om vem som är duktigast på det de gör. 

 

 

”Jag ger mer plats för tjejer och låter dom få lite plats för annars tar dom inte plats. T.ex. då 

vi ska ta jour kvällar så brukar tjejerna komma efter killarna och säga ”jag tar den om det är 

okej?”. Medan killarna säger ”Jag har den” och går därifrån. Jag brukar mer lämna rum till 

tjejerna.” (Respondent nr.1) 
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För att förstå hur hans jobb påverkar honom som man ställdes frågan om hur han beter sig 

hemma bland kvinnor, om han fortfarande är lika dominant eller om han kliver av den scenen. 

 

”Eftersom man jobbar halva sin tid så har med det med sig. Så när man väl träffar människor 

så behöver jag inte hävda mig och så, så länge det inte är på skoj. Jag är väldigt lugn och vet 

var jag har mig själv. Förut så ville jag alltid stå i centrum och visa mig själv, men nu är jag 

mer en lugn person som vet vad jag kan… Asså, slang och sånt säger jag ALDRIG då jag är 

med tjejer. Men det handlar om vilka ämnen man pratar om. Man gå inte in på samma ämnen 

när man pratar med tjejer än killar.” (Respondent nr.1)  

 

 

Mot slutet av intervjun gjordes en liten sammanfattning om vad som anförts, för att klargöra 

missförstånd. Intervjun avslutades med frågan om han ansåg sig ha olika identiteter. Men det 

höll han absolut inte med om. Han förklarade bestämt att han hade en förmåga att anpassa sig, 

och förklarar att livet skulle vara tråkigt om och dåligt man inte hade en anpassningsförmåga, 

då livet skulle bli en slentrian. 

 

”… jag skulle säga att jag har en förmåga att anpassa mig. Det värsta vore om 

man i hela livet, var man än vände sig, inte skulle kunde anpassa sig. Det är som 

att skapa rutiner som man aldrig går utanför. Då blir man aldrig bäst i något, det 

blir tråkigt och stelt. T.ex., om du gör ett kirurgiskt angrepp och ska ta bort 

blindtarmen men ser en tumör när du öppnar upp så måste du kunna anpassa dig 

till situationen.  Det sämsta vore om man va lika dan mot sina tjejkompisar som 

killarna, säga ”Tja din fula jävel” Ta tag i henne och dra ett nacklås på henne 

eller slå henne på axeln. Det skulle inte riktigt gå.”  (Respondent nr.1) 
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6.2 Respondent nr. 2 – Undersköterska 

Respondenten förklarar att dennes föräldrar är skilda, och han är mellan barnet av tre bröder. 

Han har ingen kontakt med sin pappa och är uppvuxen hemma hos sin mor tillsammans med 

sina bröder. Modern jobbar som sjuksköterska på ett ålderdomshem vilket hon gjort en längre 

period. På fritiden väljer han att få kontakt med sin estetiska sida och att vara social. 

”Mina intressen är musik, träning, styrketräning, fotografering, spela gitarr, 

vänner… Vi gör i princip allt ihop. Jag har många vänner men väldigt få nära 

vänner. Men vi festar, käkar, och gör allt möjligt tillsammans.” (Respondent 

nr. 2) 

 Val av yrke menade han var för att han tycker om att hjälpa människor, så sjukvården var ett 

bra alternativ för honom. Han var väl medveten om könsfördelningen på jobbet men har 

aldrig sett det som ett problem då han har bra erfarenheter av att jobba bland kvinnor, då de, 

enligt honom, kommit varandra nära trots att han väljer att inte umgås med dem privat.  

 

”Nej vi brukar inte umgås på fritiden, men vi håller inte varandra på distans för 

det.” (Respondent nr. 2) 

 

Ärlighet ansåg respondenten vara ett typiskt manligt beteende. Att våga stå för sina åsikter 

och kunna leda en grupp lika väl som man kan följa en grupp. Förutom sitt kön, så ansåg 

respondenten sig själv vara manlig. 

”… förutom mitt kön så är det väl att, jag anser mig själv vara väldigt rak och 

ärlig. Det tyder på manlighet. Det är svårt att förklara manlighet på det sättet. 

Men jag är samarbetsvillig, jag är envis men på rätt sätt. ” (Respondent nr. 2) 

Runt sina manliga kamrater menar han att han inte behöver tänka sig för på samma sätt och 

beter sig mer avslappnat då han inte känner någon iakttagelse. Han menar att han inte behöver 

tänka på sitt ordval, vilket han kan göra bland tjejer.  
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”Men i allmänhet försöker jag bete mig på samma sätt, men man tänker sig för 

lite bara, man vill ju inte framstå som odräglig och respektlös.” (Respondent 

nr. 2) 

 

Likt de andra respondenterna hade han uppmärksammat sitt eget kroppsspråk bland kvinnorna 

på jobbet. Han gestikulerar inte i samma skala som han gör då han är med sina manliga 

kolleger. Att använda ett vårdat språk var en självklarhet då han inte känner sig lika bekväm 

och avslappnad. Att använda sig av ett icke vårdat språk skulle kunna leda till ångestfullhet då 

han inte vill såra någon.  

För att förstå respondenten ställdes en fråga om denne om han beter sig annorlunda beroende 

på vilket sällskap han befinner sig i, och vad det skulle kunna bero på, och svarade då såhär: 

 

” Ja, det jag främst tänkt på är när man är med svenskar eller invandrare. Jag 

blir mer avslappnad när jag är med folk som är som mig själv, det är som de 

säger att ”lika barn leka bäst”. Om man är med en arbetsledare så är man lite 

mer varsam. Jag försöker inte vara någon annan, men jag försöker vara lite 

mer varsam med vad man säger… Jag vill inte att folk ska se mig för något som 

jag inte är, jag vill att folk ska respektera mig och inte döma mig. Jag vill inte 

se mig själv med en identitet som är strikt, man kan anpassa sig utan att vara en 

annan person. Det betyder inte att du bär olika personligheter, men omfånget 

av personligheter kan man bredda genom att du kan bete dig på ett sätt när du 

är med en typ av personer och annorlunda med andra. Men jag är ju 

fortfarande den personen som jag är, fast i olika grader…. Givetvis kan det 

övergå till en falsk identitet om man är på en strikt och formell fest.” 

(Respondent nr. 2) 

  

Frågan ställdes om hur hans arbete på en kvinnodominerad arbetsplats har betytt för honom 

som en maskulin varelse. Han menar att han anpassar sig lätt och kommer i kontakt med sin 

feminina sida på så sätt.  
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”Man får ju mer kontakt med sin feminina sida, och jag tror att man tappar den 

här manliga jargongen som man har om man jobbar med mer män. Man 

anpassar sig till sin omgivning vare sig man vill eller inte, man snappar upp det 

kvinnliga beteendet säkert undermedvetet också tror jag. Man kanske inte beter 

sig kvinnligt, men man har ju kommit på sig själv bläddra i kvinnotidningar 

ibland och så… Jag berättar saker på ett annat sätt, väljer andra detaljer och 

man är ju mer öppen för att titta på serier för att ha något att prata om.” 

(Respondent nr. 2) 

 

Respondenten menar att han har en mer genuin maskulinitet då han är med sina vänner då han 

beter sig maskulint just på grund av att han är en man och kan slappna av, till skillnad från då 

han är på jobbet och tänker sig för. 

 

6.3 Respondent nr. 3 - Undersköterska 

Respondenten är som ovanstående respondenten ett skilsmässobarn med två syskon. På 

fritiden föredrar han att umgås med sina vänner, spela tv-spel, träna och lära sig nya saker. 

Respondenten förklarar att han valde sitt yrke då han gillar att hjälpa människor, och inte för 

pengarna. 

 

”Jag valde att studera till sjuksköterska för att jag tycker om att hjälpa folk, att 

se uppskattning i folks ögon är den bästa lönen jag kan få” (Respondent nr. 3) 

 

Då frågan uppkom om vad denne ansåg vara maskulint så förklarades något som liknar en 

fadersfigur. Då han har en traditionell syn på manlighet så tog han hansynd till att kvinnor 

fysiologiskt sätt är svagare än män och valde därför att göra det fysiska grovarbetet som att 

lyfta eller laga saker. Respondenten hade även en symbolisk syn på manlighet, som att agera 

istället för att problematisera. 
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”Något typiskt manligt skulle jag vilja säga är omhändertagande, självsäker 

och beskyddande… Jag är ganska traditionell av mig då det kommer till sådant. 

Om jag är hemma hos mina föräldrar så låter jag t.ex. inte min mamma bära 

kassar från affären själv, eller låta henne bära något, då jag vet att män 

fysiologiskt sätt är starkare än kvinnor och tycker därför att det är rättvisare att 

jag tar det. En annan situation är väl, att jag dricker öl. Nä men. Jag vet inte. 

Jag är lite mer härdad, jag äcklas inte av rap eller fis. Jag skriker inte om jag 

ser en mus eller spindel, utan jag gör något åt det.”  (Respondent nr. 3) 

 

För att förstå respondenten och dennes beteendeskiftningar ställdes frågan om hur han beter 

sig då han befinner sig bland manliga kolleger eller vänner. Enligt respondenten själv så ansåg 

han bete sig mindre manlig då han är bland killar då han kan skämta på ett feministiskt sätt för 

att underhålla de andra killarna. Men att det fortfarande var viktigt att hävda sin manlighet 

genom hårdare språk och med ett vildare kroppsspråk 

 

”När  man är med sina killkompisar så kan man ju fjolla till sig för att skoja till det 

lite, och det gör man helst inte framför tjejer. Men å andra sidan så vill man ju hävda 

sig lite. Man pratar högre, man svär mer, och man har ett lite mer aggressivt 

kroppsspråk. Man skäms inte direkt.” (Respondent nr. 3) 

 

Bland kvinnorna ansåg respondenten att han använde ett mjukare språk i form av färre 

svordomar, inte lika aggressivt kroppsspråk. Han menar att han inte är lika avslappnad då han 

vistas bland kvinnor.  

 

” jag inte sitter lika avslappnat, jag försöker vara lite mystisk och försöker se så 

odesperat ut som möjligt… Jag försöker att inte svära, inte använda slang eller 

att prata om mig själv. För så vitt som jag vet så gillar tjejer att prata om sig 

själva, så det blir mer frågor som de får svara på än att man berättar om sig 

själv… Man blir lite mjukare och försiktigare i rösten då man pratar med en 

tjej” (Respondent nr. 3) 
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Respondenten ansåg sig inte skifta identitet då denne befann sig i olika sociala sammanhang, 

utan uttryckte det som att han var sig själv i olika skalor beroende på lämpligheten men kunde 

ändå inte svara på vem eller hur hans identitet egentligen såg ut.  

 

”Så här är det, eller jag försöker och hoppas på att jag lyckas. Jag försöker 

alltid ha en krydda av mig själv i det hela. Man kan säga att jag är mig själv i 

olika skalor. Är jag på finmiddag med jobbet så försöker jag hålla det formellt 

men samtidigt dra till min humor i det hela utan att gå all in. Språket blir ju lite 

lidande då man får anpassa sig. Och då jag är bland tjejer så försöker jag 

undvika att svära som jag tidigare sa, och undvika könsord vilket inte är så 

populärt. Är jag med mina killkompisar så är jag ju mig själv utan att bry mig 

och utan att ta hänsyn till vissa saker. Men jag vet inte om det är mitt riktiga 

jag direkt eftersom ja inte sitter och har en monolog med mig själv i min 

ensamhet så har jag inte så mycket att jämföra med.” (Respondent nr.3) 

 

6.4 Respondent nr. 4 - Sjuksköterska  

Respondent berättade att han är skilsmässobarn men uppvuxen med både mamma och pappa 

tillsammans med hans två äldre bröder. Då frågan uppkom om vad han hade för intressen så 

svarade han att han gillar att umgås med sina vänner, festa och vara social. Val av yrke gjorde 

han då han sedan barnsben velat bli läkare.  

 

”Ja, varför valde jag undersköterska?! När jag var liten så ville jag alltid bli 

doktor, jag var helt såld på city akuten. Men betygen räckte inte till hela vägen. 

Så jag är undersköterska nu istället och får se om jag läser vidare.”  

(Respondent nr. 4) 

 

Att jobba som sköterska innebär att man som man bär på en kvinnlig titel då det grammatiska 

suffixet är ett femininum, som är en grammatisk term för genus som jämförs mot 

maskulinum. Nationalencyklopedin skriver: 
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 ”Femininum används också om ord eller suffix som på grund av sin betydelse 

betecknar varelse av kvinnligt kön… t.ex. i svenskan pronomenet hon och 

suffixen -inna, -(er)ska.”  (http://www.ne.se/femininum, 2009-12-02 kl:12:53) 

 

Då frågan ställdes om den feministiskt böjda titeln och om det varit ett problem för honom så 

svarar han: 

 

”… självklart så skrattade killkompisarna och kallade mig för Sjuk-SYSTER, och 

gjorde sig lustiga på att det hette sköterska och inte skötare… Men jag visste ju 

det innan så jag var inställd på det. Och vi grabbar brukar reta varandra rätt 

ofta, så det tillhör inte ovanligheten.” (Respondent nr.4) 

 

Men trots den feminina titeln så menar respondenten att han själv beter sig maskulint, men 

tyckte till en början att det var svårt att förklara vad som utnämnde något maskulint, men detta 

släppte då han fick frågan om hur hans manliga ideal beter sig. Respondenten förklarade 

något som liknar en alfahane till beteendet; 

 

”Att stå i centrum… tycker jag. Att våga snacka och så, inte vara blyg. Eller jo, 

men inte överdrivet blyg. Att våga ta för sig. Men det beror ju på hur man gör 

det. Kroppsspråk gör ju jättemycket... det är nog gångstilen, eller hur man 

sitter. En man sitter väl lite bredbent och är lite mer avslappnad. Svänger lite 

med armarna, inte överdrivet men lite” (Respondent nr. 4) 

 

Respondenten tar här hänsyn till det maskulina beteendet genom att uttrycka ett maskulint 

kroppsspråk, som tyder på självsäkerhet och dominans genom att stå i centrum. Respondenten 

ansåg sig ha en och samma identitet men då frågan uppkom om denne betedde sig annorlunda 

beroende på den sociala situationen så menade han att han var sig själv, fast än han betedde 

sig annorlunda bland de kvinnliga kollegerna. Han menade att då han vistas bland kvinnor är 

han lite mer av en formell person som tänker på retoriken samt kroppsspråket, men han 

försöker ändå vara charmig och underhålla dem. Han tydde även på ett rollövertagande då han 

ansåg sig imitera vissa av kvinnornas rörelser eller kroppsspråk. 
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”Ja, man försöker använda ett lite mer vårdat språk och man försöker stå i 

centrum litegrann och underhålla folk. Det är så jag är i alla fall. Men man är inte 

så avslappnad ändå, man är lite mer spänd. Men det beror nog mycket på hur 

länge man har känt sina arbetskamrater. Man är väl mer tillbakadragen i början… 

Man blir lite mer som dom, inte så att man blir gay. Men man blir lite mer som 

dom, på det sättet att man sitter som dom, t.ex. benen i kors eller att man lutar sig 

framåt . Och något jag tänkt på som är lite pinsamt är att man pratar lite mjukare 

och får en lite ljusare röst.” (Respondent nr. 4) 

 

Frågan ställdes om respondenten kände sig mer manlig på jobbet bland alla kvinnor eller på 

fritiden med vännerna, och svarade då såhär: 

 

”Det borde vara bland tjejerna, men det är faktiskt bland killarna. Man försöker 

hävda sin manliga pondus på något sätt.” (Respondent nr.4) 
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7 Analys   

Varje grupp är enhet med en given egenhet där förväntningar är kopplade mot varje medlem 

och position. Dessa förväntningar kan vara hur vi ska eller bör bete oss, även hur vi ska tänka 

och vilka värderingar vi ska ha.  Och då vi behöver känna en samhörighet till en grupp där vi 

känner oss accepterade, ändrar vi vårt sätt att vara precis som en kameleont ändrar skepnad 

för att smälta samman med sin miljö. Vi gör detta för att få positiv respons från våra grupper 

vilket leder till att vi känner en högre grad av tillhörande. Och då identiteten har ett socialt 

ursprung och en relationell karaktär, befinner sig identiteten bortom den psykologiska nivån. 

Man måste även lägga vikt på det maskulina och de feminina innebördernas sammansatta 

karaktär. självförverkligande. För att förstå en persons identitet så måste man även förstå hur 

denne definierar och ser på faktiska situationer. Genom att förstå hur en person definierar 

något som manlighet (maskulint), som är ett karaktärsdrag så kan man se vilket, det Goffman 

(2006) skulle kalla ett drama, personen i fråga spelar. Det vill säga hur denne förhåller sig till 

sina roller i olika situationer. Genom att förstå sambanden mellan situation (aktualitet) med 

åsikt (potentialitet) så kan vi förstå identitet. För det är inte de saker vi säger eller tror, utan 

det är vad vi gör som definierar oss människor.  

   Arbetsplatser dominerade av ett kön, skriver Mats Alvesson och Yvonne Due Billing 

(1999), har ett intresse i sig själva som betydelsefulla empiriska objekt. Författarna menar att 

det kan användas för att belysa vissa former av femininitet och maskulinitet som 

organisationskultur. Vi kan se hur denna kultur som Alvesson och Billing (1999) och 

Goffman (2006) förklarar i teorin stämmer överens med hur respondenterna ter sig i den bakre 

regionen, privat bland sina manliga respektive kvinnliga kamrater. Dricker öl, använder ett 

grovt språk och tävlar med fysisk symbolism. Men de håller en viss formalitet då de befinner 

sig på den främre regionen, i detta fall jobbet.  

Respondent nr.1- läkaren, förklarade att han underhåller sin maskulinitet på jobbet och får 

leva ut den då han är dominant, och detta tar han med sig hem bland sina kompisar. Men 

bland sina manliga kamrater så anser han sig vara feminin. Detta på grund av att han inte är 

fysisk eller behöver hävda sin manliga pondus. Men ändå påstod han att det i slutändan 

handlar om att vara bäst på det man gör, vilket tyder på dominans och att vara en alfa, den 

bästa. Denna genuspolitik finns inom maskuliniteten då män ständigt sätter sin manlighet på 
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fysiska test då, enligt Connell som pressenterades i bakgrunden, sann maskulinitet nästan 

alltid utgår från männens fysik. Detta gruppbeteende förklarade James (2004) då han 

förklarade jagets fjärde dimension. Det sociala jaget, som handlar om vår empiriska förståelse 

av vad andra tycker om oss. Är det så att alla respondenter agerade annorlunda beroende på 

vilket socialt sammanhang de befann sig i av ren biologisk instinkt, eller av inlärd vana, något 

som samhället speglat av sig på oss sedan barnsben? Meads (L-E Berg 1992) socialpsykologi 

menar på att identiteten skapas genom de sociala processer vi befinner oss i, dessa medvetna 

processer är något som har övergått till det James (2004) förklarade som vana.  Både James 

och Mead var överrens om att vi människor styrs av två krafter, en impulsiv samt en hämmad; 

I och Me. Samtliga respondenter förklarade att de i maskulint sällskap är mer ”I” styrda, det 

vill säga mer spontana, då de är avslappnade och låter den genuina maskuliniteten träda fram i 

alla dess former, medan de är ”me” styrda, det vill säga det jag som präglas av empiriska 

hämningar, bland kvinnor och på jobbet. De är inte lika avslappnade och tänker sig hela tiden 

för hur de beter sig. Alla respondenter var sociala varelser då de alla brukade umgås med 

vänner på fritiden, alla ansåg sig ändra beteende då de var bland kvinnor till skillnad till då de 

är bland sina manliga kamrater. Kroppsspråk samt verbalt språk var det som ändrade sig då 

man blev mjukare till den symboliska interaktionen och man undvek att använda sig av ett 

grovt språk bland kvinnorna. Som tidigare nämnt menade Mead (L-E Berg 1992) att 

identiteten skapas genom sociala processer då jaget blir medvetet och att vår symboliska 

förmåga inte är given. Detta påvisade respondenterna genom att förklara att 

symboliseringsförmågan i form av kroppsspråk och tal ändrades beroende på situationen de 

befann sig i. Mead (L-E Berg 1992) menar att en förutsättning för social interaktion är 

förmågan till rollövertagande. Mead förklarar detta rollövertagande som en förmåga att kunna 

empatisera. Detta sågs hos samtliga respondenter som formade sig efter gruppen de befann sig 

i. Vissa för att verka bättre, andra för empatiska skäl. 

Den andra respondenten berättade att han inte vill framstå som en odräglig och respektlös 

person mot kvinnor då detta skulle få honom att bli ångerfull och använder sig därför av ett 

mjukare språk bland kvinnorna. Denna introspektion skulle Cooley (1864 – 1929) förklara 

kvinnorna som speglar, och spegelbilden blir vår introspektion. Speglar som talar om för oss 

hur vi är och upplevs och att det är omgivningens bild av oss som gör oss. Det finns olika 

speglar för varje scen som vi befinner oss på t.ex. på jobbet, hemma, skolan, gymmet et cetra. 

Och alla speglar är olika stora, vissa speglar är större och följer oss längre än bara till slutet av 
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rummet. Dessa speglar skulle Mead (1863 – 1931) kalla för den signifikanta andra som 

innebär att deras tankar och tycke om oss är viktigare och mer betydelsefulla än andras. Dessa 

påverkar oss och utvecklar oss. Dessa personer kan vara idoler, förebilder, föräldrar och 

vänner. Det är viktigt för oss att bli accepterade av våra signifikanta andre för att kunna 

bejaka våra jag.  

Alla sköterskor ansåg sig få kontakt med sin feminina sida mer på jobbet då ett 

rollövertagande ägde rum, till skillnad från läkaren som upplevde det tvärt om då han fick 

leva ut sin maskulinitet då han var dominant och alfahane på sitt jobb.  

De manliga sköterskorna visade tecken på rollövertagande gällande, både den symboliska och 

den sociala interaktionen då de både pratade annorlunda och gestikulerade mer likt kvinnorna. 

De svarade även att de svär mindre och undviker att använda sig av slang. Detta kan bero på 

att män vill visa sig vara bra, något liknande en gentleman inför kvinnor för att bli accepterad 

som social maskulin varelse. Detta leder oss återigen till det som James menar på, att vår 

biologiska instinkt, som existerar utan inlärning, säger oss hur vi ska bete oss bland det 

motsatta könet, det kan å andra sidan även vara en vana då vi sedan barnsben lärt oss att 

behandla våra kvinnor mjukare, och därför har vårt repeterande beteende övergått till en vana. 

Om man tittar på vad alla respondenterna har gemensamt så är det deras behov av att vara 

sociala varelser. Alla tycker om att spendera tid med sina vänner och val av yrke var sedan 

tidig ålder självklar då dessa alltid har velat hjälpa människor i nöd.  

Självaste begreppet identitet kommer ur latinskans ”idem” som betyder ”det samma” 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Identitetsteorin_(filosofi)). Det vill säga att identitet handlar om 

att vara en och samma, men det innebär också att man är en och samma på ett sätt som skiljer 

en individ från en annan. Men begreppet visade sig vara missvisande i sin grund då 

respondenterna inte kunde säga sig ha en fast identitet, utan det som Stone förklarar som 

realtionskategoriska identiteten. Det vill säga att människan inte bara har en identitet eftersom 

den givna identiteten är knuten till människans definition av den aktuella situationen . Detta 

innebär att de inte kan säga att: ”Det här är mitt rätta jag”. Utan, ”det är det rätta för stunden 

eller för situationen”.  Människan är inte något, människan blir något genom det hon gör, då 

identiteten kan kopplas till och från beroende på vilka sociala relationer som vi befinner oss i. 

Men frågan kvarstår varför vårt beteende ändrar sig och vilken konsekvens det kan komma att 

ha för mäns identitet att jobba på en kvinnodominerad arbetsplats. En anledning kan vara det 
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som Freud (2002) menade på, att vår identitet delvis påverkas av empirisk aspekt då jagets 

uppgift är att medla mellan detet och den yttre världen. Detta för att skydda detet mot yttre 

världens motgångar. Detta går att koppla direkt till det som respondent nr.2s anledning till 

varför han väljer ett mer vårdat språk bland kvinnor.  Vi anpassar oss till vår miljö då vi 

människor har ett behov av att känna tillhörighet, och för att platsa i en grupp måste vi smälta 

samman med alla de normer och förväntningar som riktas mot oss.  

Många av våra handlingar eller beteenden är symboler då de har en betydelse i ett socialt 

sammanhang. Även då vi tyst, för oss själva, tänker skapar vi ett symboliskt språk som 

betyder något. Genom vårt språk och handlande talar vi om för vår publik (omgivning) vad vi 

vill, vad vi kan, vad vi känner eller tror. Men våra handlingar blir inga symboler i ett 

symboliskt interaktionistiskt sätt så länge vi inte ämnar något med dem.  Att respondenterna 

väljer att ändra sitt verbala samt kroppsliga språk visar bara på att de är bändbara.  

James sätt att se på människans identitet var beroende på omständigheterna. Det vill säga att 

identiteten inte var någon fast given form, utan flytande. I vår västerländska kultur får vi en 

identitet då man av andra är placerad som ett socialt objekt. Vi människor tar vår identitet för 

given, då vi inte är medveten om den och inte märker hur vår identitet ständigt strukturerar 

våra liv.  

I början av varje intervju tillfrågades respondenterna; ”vem är du?”, de kunde tillkännage sin 

identitet genom att förklara sin ålder, etnicitet, titel, hur andra ser dem och kön. Inte långt 

ifrån det Stone menade då han delade in identiteten i fyra kategorier som var kön och ålder, 

namn eller smeknamn, titel och slutligen det relationskategoriska t.ex. ”Jag är en filmälskare”. 

Dessa kategorier gör det lätt för oss att orientera vår egna, men framför allt varandras identitet 

vilket skapar klyftor mellan olika grupper (vi mot dem).  
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8 Slutsats – Diskussion 

Jag kommer i min diskussion börja med att diskutera den enkönade organisationen och vad 

jag tror att den kan bidra med för minoriteten. Senare presenterar jag min egen diskussion om 

identitet och hur det kan skapas, formas och omformas. Vissa teorier likt de som tidigare 

presenterats, andra något mer metafysiska. 

8.1 Den enkönade organisationen 

Ingen negativ konsekvens kunde kopplas till mäns identitet på en arbetsplats dominerad av 

kvinnor. Snarare tvärt om, då männen fick kliva upp på samma scen som kvinnorna visade det 

sig öka männens förståelse för kvinnor. De manliga sköterskorna visade sig få mer kontakt 

med sin feminina sida då de ständigt omgavs av kvinnor med samma arbetsuppgifter som de 

själva. Till skillnad från läkaren som kände att han fick kontakt med sin maskulina sida mer 

då han fick leva ut den mer på jobbet än hemma, men detta behöver inte betyda att han 

nödvändigtvis blir mer maskulin bara för att han får leva ut sin auktoritet mer. Jag ser det som 

det gamla ordspråket, ”Man blir som man umgås”. Ett klart rollövertagande. Jag trodde innan 

min studie att även läkaren skulle bete sig mer feminint och få kontakt med sin feminina sida 

på jobbet, då han på jobbet ständigt omges av kvinnor. Läkaryrket har som vi hör bara på 

namnet en maskulin böjning ”läkare” medan de andra har feminina böjelser ”sköterska”, 

bortsätt från detta är läkaryrket av högre status än sköterskeyrket då som Respondent nr.1 

förklarade finns en viss auktoritet inom läkaryrket då man som läkare tar beslut och leder en 

grupp på åtta sköterskor. Denna auktoritet liknar något som symboliserar och påminner en 

alfahane som tar beslut för sin grupp och står över kvinnorna. Detta beteende har nära 

studerats hos chimpanser som för den delen delar 99,4% av exakt samma gener som 

människan (http://sv.wikipedia.org/wiki/Chimpans#Socialt_liv). Men även rollförväntningar 

på befattningen kan vara en påverkande faktor. Då man säger ”undersköterska” så förväntar 

vissa sig en kvinna som är lite mammig och omhändertagande, medan då man säger ”läkare” 

så tänker man kanske på pappa som kommer och ”lagar”.  

Att de manliga sköterskorna tenderade att visa en viss inställsamhet och försiktighet som hos 

de andra sköterskorna, som de förklarade, påvisar anpassning samt rollövertagande. Men 

dessa förväntningar tror jag är ett kulturellt fenomen då förväntningar skapas, formas och 

omformas genom åren, och man kan se hur vi människor tar efter detta beteende.   
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Jag tror att sköterskornas situation berikar deras privatliv något mer än läkaren, i sociala 

termer (bortsätt från att läkaren räddar liv dagligen), då som Respondent nr.2 förklarar då 

frågan ställdes om hur arbetet påverkat han som maskulin varelse, så svarade han att han får 

kontakt med sin feminina sida något mer och man lär sig att anpassa sig till sin grupp mer och 

visade tendens till ett grupptänk utan att tappa sin identitet.  

Jag tror att om fler organisationer skulle fördela rekryteringen så att man på ett rättvist sätt 

(rekryterar efter kompetens och inte efter kön) så skulle klyftan mellan man och kvinna 

avdunsta något, då förståelsen för varandra ökar. Jag tror att detta även skulle bidra med 

positiva effekter i hemmet och kärlekslivet, då stereotypiska visioner om att kvinnan ska laga 

mat och städa medan mannen ska styra och ställa kan suddas ut och istället börja gå mot en 

jämställd tillvaro. 

 

8.2 Identitetsskapande ur andra synvinklar 

Teorierna var oväntat lätta att koppla till mitt empirirskt mätbara material då teorierna tyvärr 

var övergripande, och generaliserade. Jag anser att teorierna som använts känns något banalt 

då inget vetenskapligt får vara metafysiskt då empirin måste vara mätbar. Jag upplever att det 

hade varit bättre och framförallt roligare om jag hade fått tillämpa och koppla teorier från t.ex. 

Nietzsche, Hegel och Kant som på ett metafysiskt (sådant som vi inte kan uppfatta med våra 

sinnen, något bortom fysiken.) Exempel på en metafysisk fråga är ”Finns gud?”) 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Metafysik) plan knäckte koden om identitetsskapande, något 

som liknar det österländska tänkandets filosofi. Eller om jag kunde använda mig av teorier 

som gick hårdare in på individnivå, som förklarar varför vi människor påverkas av vår sociala 

situation, och hur vår biologi påverkar vår identitet då vår identitet sitter i våra värderingar, 

tankar och beteenden. Det vill säga i huvudet på oss – neurologi.   

Identitetsforskningen har knappt gjort några revolutionerande framsteg sedan 500 f.kr. efter 

att Sokrates uppmanade oss människor att lära känna oss själva, och sedan Aristoteles 

jämförde oss med trädet och fröet, en möjlig revolution som kom något senare kan vara 

Hegels dialektik. Är identitetsforskningen verkligen så komplett, och om den är det, hur 

kommer det då sig att vi människor har identitetskriser, inte vet vad vi är eller hur vi bör vara. 

Har det med postmodernismen att göra, som erbjuder oss att vara allt på en och samma gång 
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men samtidigt har förväntningar av oss. Eller har vi i väst missat något, då västerländsk 

vetenskapstradition i regel gör en distinktion mellan det mätbara och det icke-mätbara. Vi kan 

genom empiri mäta skillnader i beteende på, exempelvis, en arbetsplats, som ett sjukhus som 

jag valde att göra under min C-uppsats för att sedan analysera det med hjälp av mina 

socialpsykologiska glasögon. Socialpsykologin faller i Sverige under sociologin vilket 

innebär att vi som socialpsykologer måste ha hänseende till det samhälliga mer än det 

individuella (biologin). Att förstå sambanden i en social situation. Detta gör att 

socialpsykologin tappar hela sin charm då Allports avseende med socialpsykologin var att 

förstå och förklara hur en människas tankar, känslor och handlingar påverkas av det faktiska, 

imaginära eller underförstådda närvaron av andra. Vilka känslor uppkommer och vad är det 

som händer. Om vi förstår dessa kärnor, det vill säga, märgen av en impuls som senare 

utvecklas till en handling, så kan vi även förstå människan på en djupare nivå. Även de gamla 

filosoferna förstod sig på den mänskliga substansen. Den grekiske filosofen Herakleitos sade 

”Panta Rei”. Det betyder ”allting flyter”. Även människan flyter. Hon har ingen fast, 

oföränderlig kärna. Genom interaktion, som till exempel social sådan, lär sig människan olika 

beteenden. Hon kan anta vilken form hon vill då hon är anpassningsbar. Då det inte finns en 

fast kärna för människan så finns det inte heller någon gräns för vilken form hon kan anta- 

hon flyter. 

Buddhister tror att en människa som går tvärs igenom ett rum förändras under hela 

promenaden. Hon är inte samma människa när hon anländer till målet, som hon var vid 

promenadens inledning. 

I västerländsk tanketradition brukar vi inte betrakta människan som flytande på samma sätt. 

Kanske har det att göra med de abrahamitiska religionernas (islam, kristendom, judendom) 

syn på själen; att den är konstant, oföränderlig, obändig. Därför har vi svårt i väst att acceptera 

en alltför hastig personlighetsförändring: En pojke som över en kväll förvandlas från 

kostymnisse till goth-rockare möts med skepsis. Men denna skepsis rotar sig i vår 

tanketradition – vi betraktar den som omöjlig, eftersom vi tror att kärnan är fast. Att 

kategorisera folk på detta sätt, ”kostymnisse”, ”goth-rockare”, ”indie-popare”, hjälper oss att 

orientera. Namn hjälper oss att orientera. Personnummer hjälper oss att orientera kartan av 

människor, och dessas beteenden – identitet. Genom att skapa gränser för människan så 

skapar man automatiskt ett ”Vi mot dem”. Jag tror inte att någon människa är rasist, då rasism 
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bygger på ren okunskap. Vi människor är alla i grund och botten ett. Vi består av samma 

uppsättning kromosomer, atomer, samma celler, samma partiklar, vi lever t.o.m. på samma 

föda, vi andas samma luft. Det vill säga att vi är detsamma fast ser olika ut på grund av att 

vårt yttre (biologi) har anpassat sig efter den närmiljö vi lever i, i form av pigment, behåring 

et cetra.  

Genom att betrakta människans kärna som flytande istället för fast, eller konstant, blir det 

enklare för oss att förstå hastiga identitetsbyten som sker över natten; från ”kostymnisse” till 

”goth-rockare”. Detta synsätt eliminerar också utrymmet för inkonsekvenser, då vi ser det 

som inkonsekvent att göra sådana hastiga skiften. De bemöts med påståenden som ”Detta är 

inte du” – men hur kan man säga att ”detta är inte du”, när kärnan är flyktig? Det finns inget 

konstant ”du”. Det finns ett flytande ”du”, och ett flytande ”jag”. Genom att betrakta 

människan som flytande, kan inte hennes beteenden vara ”inkonsekvent”. Den kan flyta åt 

olika håll, hela tiden. Man kan fatta två olika beslut, inom en kort tidsrymd, som strider mot 

varandra. Ständigt kastas vi omkring, tar oväntade turer, genom just erfarenhet (empiri); 

genom nya upplevelser, insikter och betraktelser. 

Det traditionella västerländska tankesättet är att en människas väsen är konstant. Ett sådant 

tankesätt hindrar förståelsen av förändring. Buddhismen, däremot, tror att människan ständigt 

förändras. Detta kan kanske knytas till den västerländska synen på mitos (celldelning): 

Människans celler dör och återföds ständigt. Är inte detta en förändring av den biologiska och 

fysikaliska identiteten (som enligt många är oskiljbar från vår andliga)? Västerländsk 

tanketradition gör gällande att när vi dör, återgår våra celler och atomer till jordens kretslopp 

– vilket är analogt med buddhisternas syn på det cykliska förloppet, till vilket allt levande hör, 

och återvänder till vid dödstillfället (genom förruttnelse). 

Om människan är anpassningsbar betyder det att människan kan anpassa sitt beteende 

(identitet) efter den sociala situationen. Vi formas och omformas på grund av att vi söker 

tillhörighet. Om man blir medveten om processerna som formar vår identitet (förväntningar, 

tidsandan, ideal och uppfostran), kan man också dekonstruera sin identitet. Man kan bygga 

upp den på nytt. Man kan analysera beståndsdelarna, skapa nya och även formas. Människan 

är en drejare och kan forma identitet som lera. Leran kan formas och omformas; den kan få 

olika funktioner beroende på sin form, men det är alltid samma lera. 
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Det finns många västerländska metafysiker som förklarar identitetsbegreppet genom icke-

socialpsykologiska termer och teorier på ett sätt som kanske är mer förståelig än det jag 

tidigare nämnt. Trots detta skulle jag inte tillåtas använda detta som grund till att förklara vad 

identitet är, eftersom det inte är empiriskt mätbart. 

Det sträcker sig utanför socialpsykologins gränser, vilket begränsar mig, och mina läsare till 

att förstå vad identitet är och innebär. Betyder detta att socialpsykologin är på väg att bli en 

fundamentalistisk vetenskap? Eller är den bara inte tillräckligt vittgående?  
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