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Förord 

Vi vill tacka samtliga killar som deltog i våra intervjuer. Utan er hade vi inte kunnat 

genomföra denna studie.  

Slutligen vill vi även tacka vår handledare, Frida Stranne, som har varit ett stöd och väglett 

oss under arbetets gång.  

 

ABSTRACT 

Studien handlar om fyra killar, födda 1995, som beskriver sin vardag i förhållande till att gå 

från att vara unga killar till att bli vuxna män. Arbetet kommer innefatta hur killarna förhåller 

sig i sitt vardagsliv för att uppfattas så vuxna och manliga som möjligt. Det handlar om hur de 

agerar i relation till sin omgivning i sitt framträdande, såväl i förhållande till tjejer som med 

sina kompisgäng. Den fysiska kroppens betydelse uppvisas ha betydelse, såväl som specifika 

egenskaper som förknippas med manlighet. Att vara en ung man handlar om att positionera 

sig rätt i sin omgivning, vilket har betydelse för hur omgivningen uppfattar de som person. De 

tre karaktärstyper som förekommer i killarnas omgivning är: innekillen, machokillen och 

nörden.  

Killarnas beteende kommer beskrivas utifrån hur de framträder i sin omgivning utifrån Erving 

Goffmans teorier, samt hur de förhåller sig till de genusdiskurser i deras vardag som formar 

deras utveckling i deras maskulinitetsprocess.  

 

Nyckelord: manlighet, vuxen, utvecklingsprocess, framträdande, kroppen  
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1 Inledning  

Att vara en ungdom i dagens samhälle är inte alltid en dans på rosor. Det är något som vi alla 

känner igen oss i och har olika upplevelser av. I denna process av livet kan det förekomma 

olika förändringar och problematiska förhållanden som har påverkan på hur välbefinnandet tar 

sin form. Ungdomsperioden är en fortlöpande utvecklingsprocess som innefattar såväl yttre 

som inre förändringar. Den fysiska kroppen och den uppfattning man har till den, påverkar 

ungdomars identitetsskapande. Detta resulterar till att identitetsskapandet ter sig olika 

beroende på individ och kön, då manlighet och kvinnlighet skiljer sig åt.  

Identitetsskapandet innefattar även huruvida man skapar sig en femininitet eller 

maskulinitet (Bolin, G & Lövgren, K 1995: 30). Detta identitetsskapande är relevant, av den 

orsak att det påverkar och ligger till grund för hur olika manliga och kvinnliga karaktärer 

uppvisas i samhället. Det vore en lögn att säga att det inte finns typiska karaktärer 

förknippade med manligt och kvinnligt, likaså att vissa egenskaper och vissa utseende är mer 

stereotypa beroende på kön. Detta är vi, mer eller mindre, införstådda i på ett eller annat sätt, 

beroende på vilket kön vi tillhör. Det gör oss intresserade av att studera, för vår del, det 

motsatta könets uppfattning dvs, manlighetsgörande. Det beror på vår okunskap kring detta 

tankesätt, och möjligtvis den problematik som kan förekomma bland unga killars 

manlighetsgörande.  

Manlighet beskrivs oftast i motsats till kvinnligt. Karaktäristiska drag som beskriver 

mannen är: djärv, rakryggad, ädel, kraftig, hård, modig, tapper, tuff, manhaftig, oförfärad 

(Ekman, D 1995:134). Varifrån skapas unga killars bild av manlighet, hur applicerar de bilden 

av manlighet i sina egna liv, och varför är skillnaden mellan manligt och kvinnligt så viktigt?  

Utifrån det vi nämnt kommer det sociala fenomen vi ska undersöka handla om hur unga 

killar uppfattar sig själva och intar en roll som unga män i förhållande till den sociala och 

kulturella omgivningen och relationer de infinner sig i. Varför denna studie är relevant beror 

på att ungdomar föds in i ett samhälle där deras könsroll är mer eller mindre förutbestämd, 

vilket kan påverka deras sätt att forma sin identitet. Vi har i detta arbete även tagit inspiration 

av Anette Göthlund (1997) som har studerat liknande frågor i förhållande till tjejer. Hennes 

resultat är något vi kommer att beröra och jämföra med vår studie, för att fånga de likheter 

samt olikheter, som finns tjejer och killar sinsemellan. Genom att studera detta fenomen kan 

vi närma oss en förståelse för varför det skiljer sig åt i uppförande och agerande mellan unga 

killar och unga tjejer. Det är väsentligt för att klargöra de olika faktorer som har att göra med 

manlighet och kvinnlighet i ung ålder.   
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1.1 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med denna undersökning är att få en bättre kunskap kring hur unga killars 

livssituation ser ut idag, och vad de gör eller inte gör för att närma sig att bli vuxna män. Vi 

kommer att fokusera på hur killar uppfattar sig själva skapa sin egen maskulinitet och vilka 

faktorer som påverkar just denna utvecklingsprocess. Den frågeställning vi kommer att belysa 

är: Hur uppfattar och formar killar sin egen manlighet i vardagen för att bli en vuxen man? 

För att få en möjlighet att närma oss en förståelse av denna fråga kommer vi att utgå 

från teman såsom: relationer, intressen, kroppen, utseendet, framtidsplaner, personlighet etc. 

Vidare är vårt syfte att göra en kortare jämförelse av våra resultat av vår undersökning med 

delar av Anette Göthlunds (1997) studie angående unga tjejers kvinnogörande. Vi kommer 

studera möjliga likheter, eller olikheter, beroende på könstillhörighet. Orsaken till att vi valt 

att göra en kortare jämförelse mellan tjejer och killar beror på att det kan tydligöra de 

skillnader/likheter som finns vid iscensättande av kön i denna ålder.   

Mansforskning i dagens samhälle har en lägre status i vårt land, och är inte alls lika 

uppmärksammat som femininitet. I Sverige utges mindre summor pengar till mansforskning 

(Ekman 1995:55). Vi anser i samförstånd med Ekman att detta fenomen inte är tillräckligt 

utforskat. Idag råder stort fokus på tjejers utveckling av femininitet, identitetsskapande och 

vuxenblivandet i ungdomen. Det gör därför vår undersökning väsentlig, då vi anser att 

killarnas perspektiv borde uppmärksammas på likvärdigt sätt. Dock vill vi förtydliga att det 

finns forskning på manlighetsgörande och manskulinitet sedan lång tid tillbaka, men inte i 

samma omfattning som femininitet. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel ska vi förklara betydelsefulla bakgrunds- förhållanden som är väsentliga för att 

få en bättre förståelse för denna studie.  

        I avhandlingen ”Bilder av tonårsflickor - om estetik och identitetsarbete”, skriven av 

Anette Göthlund (1997) får vi en bild av hennes studie angående nio 15-åriga tonårsflickors 

identitetsarbete. Författaren har undersökt hur vardagen ser ut för tjejer i deras strävande efter 

att ”hitta sig själva”, deras förväntningar av vuxenlivet och om att finna sig tillrätta med en 

kvinnlighet som uppvisar sig i den mognande kroppen. Göthlund skriver om den 

moderniserade värld vi lever i idag, där olika modernitetsprocesser verkar på samhällets alla 

nivåer: de ekonomiska, politiska, kulturella med mera, vilket har lett till förändringar även 

gällande flickors ”kvinnoblivande”. Idag finns det färre föreställningar om hur man som 

kvinna bör vara och uppföra sig än för cirka trettio år sedan. Det finns även fler olika scener 

att röra sig på. Hon har undersökt hur det stora och ibland förvirrande utbudet av alternativa 

kvinnobilder och kvinnoroller berör tonårsflickorna och hur det kan leda till olika strategier i 

kvinnobildandet i deras vardag (ibid:16). Syftet med författarens studie var bland annat att få 

en närmare bild av frågorna: Kan man genom att studera tonårsflickorna finna tecken på vilka 

faktorer som kan ses som ”verktyg” i identitetsarbetet, vilket kan fungera både medvetet och 

omedvetet? Vad innebär det för en tonårsflicka att skapa bilden av sig själv idag? (ibid:17). 

Temat identitetsskapande betonas, vilket även är det fokus vi kommer ha i vår uppsats. 

Skillnaden mellan Göthlunds och vår uppsats är att vi har inriktat oss på det maskulina 

identitetsskapandet. Hennes resultat visar på att mogenhet och vuxenhet är något som 

eftersträvas och efterlängtas, då tjejerna förknippar detta med mera eget ansvar och större 

frihet att själv bestämma över sitt egna liv. Denna process är individuellt baserat.  Det gör 

dem i syfte att förmedla och bekräftas som kvinnor med vuxna identiteter (ibid:100ff). De 

betonar ordet äkthet i förhållande till vem man är, då de menar på att identiteten inte går att 

manipulera. Tjejerna förmedlade att de hade olika förebilder i sina liv, såväl kvinnor inom 

media som från deras omgivning. Exempelvis en mamma, fritidsledare, lärarinnor eller 

liknande (ibid:74f). Det är dock viktigt att förmedla en naturlig bild av sig själva och sina 

karaktärer, för att inte kopiera någon annan, och därmed framstås som någonting man 

egentligen inte är. Det handlar såväl om hur man uppför sig som hur man är, vilket är ett 

viktigt samspel för att uppfattas just äkta. Det räcker exempelvis inte med att bara klä sig 

vuxet, de måste agera som det likaså (ibid:121ff). Kropp, utseende och stil är viktiga verktyg i 
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kvinnoblivandet. Detta är faktorer som kan användas likt kommunikationsmedel, eftersom det 

kan identifierar vem man är och vilket kön man tillhör (ibid:137) 

        I antologin ”Om unga män” skriven av Göran Bolin & Karin Lövgren (1995) fokuseras 

det på liknande frågor fast i relation till unga män. Thomas Johansson som är en av författarna 

i boken, menar på att under ungdomsperioden präglar utvecklingen av både yttre och inre 

förändringar. Med yttre förändringar menar författaren på att föräldrarumgänget minskar, 

ökad kontakt med vänner, möjligtvis utlandsresor och egen bostad samt kärleksrelationer. De 

inre förändringarna kan handla om upplevelser av mer känslor såsom: aggressivitet och 

sexualitet. Båda dessa förändringar för ungdomen påbörjas under puberteten. Det är även i 

denna utvecklingsfas som kroppen och uppfattningen av den uppmärksammas på ett annat 

sätt. Det är något som ligger till grund för utformningen av egen sin egen identitet. Författaren 

Johansson betonar hur viktigt det är att tänka på att killar i denna ålder fortfarande är ganska 

sköra och ömtåliga (Bolin, G & Lövgren K 1995: 29f).  

Under 16-20 års ålder skapar killar en skillnad mellan det förflutna, nutid och framtid. 

Perioden kännetecknas av att killar börjar utveckla framtidsplaner och i förhållande till tjejer, 

har de oftast mer specifika föreställningar om exakt yrke och utbildning som eftersträvas. Det 

förekommer även olika prövningar av roller och identiteter i vardagliga sammanhang. Utifrån 

killars egna föreställningar väljer de sitt umgänge och utformar sin egen livsstil. Inom 

utvecklingsfasen genomgår de mycket glädje och nya upptäckter, men samtidigt kan de 

beröras av påfrestningar i form av sökandet efter partner, tankar om framtiden, och vägen 

ifrån barndomens trygga sfär. De val som görs under denna period har stor betydelse för 

framtida livsstil. Ungdomarna pendlar ständigt mellan ”ungdomsvärlden” och 

”vuxenvärlden”, vilket författaren menar kan leda till en identitetsförvirring. Det råder en stor 

press på killarna i denna åldersgrupp, för genom deras prestation kan de uppnå hög status i sin 

omgivning. Under denna period frigör sig killarna från sina föräldrar och intar en mer vuxen 

karaktär. Betydelsen av umgänget av detsamma kön får i denna ålder större betydelse (Bolin, 

G & Lövgren K 1995: 41f). 

        Den mansforskning som har existerat under tidens gång har haft fokus på mäns storhet 

som rika och berömda. På 1700-talet utvecklades starka rörelser kring kvinnornas historia för 

att bidra till en balans mellan de olika könen (Connell, R. W 1999:46f). Mansforskning har 

med andra ord utvecklats genom tiderna, då insikten kring att maskulinitet är mer än bara 

stora starka män, har vuxit fram. Utvecklingen av maskulinitet i samhällsvetenskapen 

kretsade kring iden om en manlig könsroll, vilket tar sitt ursprung i det sena 1800-talets debatt 

om könsskillnader. Det var på 1900-talet som könsskillnadsforskningen introducerade 
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begreppet social roll. Detta rollbegrepp kan användas på två olika sätt: det första beroende på 

särskilda situationer, det andra handlar om hur kvinnor och män följer en viss jargong som är 

knutna till deras olika kön (Ekman, D 1995:39).  

Utifrån de fakta som presenteras ovanför kan vi lättare sätta oss in i tjejer och killars 

olika sätt att inta deras sociala roller som förknippas med respektive kön.   
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3 Teoretiska utgångspunkter 

För att bättre kunna förklara och analysera vårt empiriska material kommer vi att använda oss 

av teorier från Judith Butler (2007) som handlar om genus, Erving Goffman (2009) som berör 

teorier om framträdande på inre och bakre scen. Samt Ekmans (1995) och Connells (1995) 

teorier om maskulinitet.  

3.1 Genus 

Under 1980–90-talet har människans kropp, smak, stil och identitetsutveckling blivit 

uppmärksammat allt mer i samhället. Detta intresse är något som har ökat i samband med 

kunskapen som finns kring skillnader mellan maskulinitet och femininitet (Bolin, G & 

Lövgren K 1995: 28).  

Det går att förstå kvinnlighet och manlighet utifrån Judith Butler som beskriver kön 

utifrån det primära grundläggande substansen, att vi är man eller kvinna, beroende på 

uppsättning av kromosomer. Men även utifrån den sekundära beskrivningen som skiljer 

femininitet och maskulinitet åt, vilket är beroende på vår kultur och de sociala relationer vi 

infinner oss i. Författaren menar på att det påverkar vårt sätt att vara män eller kvinnor, vad 

det ska innebära eller ”borde” innebära. Det påverkar i sin tur hur vi ser på oss själva och hur 

andra ser på oss. Att särskilja det biologiska könet från det sociala och kulturella är vad 

genusbegreppet sammanfattningsvis handlar om. Detta fenomen är något som blivit mer 

centralt i dagens samhälle (Butler, Judith 2007: 7ff). Tankesättet ligger till grund för hur vi på 

bättre sätt kan studera de skillnader som finns mellan manligt och kvinnligt. Precis som 

författaren menar finns det olika faktorer som påverkar vårt sätt att vara man eller kvinna, 

vilket också har att göra med hur vi framträder i vår vardag. 

Vid studier angående genus förklaras begreppet kön utifrån en verbform, eftersom kön 

hänger ihop med att ”göra”. När kön studeras på detta sätt går det att enklare fördjupa sig i 

människors aktiva handlande (Elvin-Nowak, Y & Thomsson, H 2003:11).  

Elvin- Nowak beskriver hur flickor och pojkar föds in i ett sammanhang där normen 

säger att kvinnor ska vara feminina och männen maskulina. Denna process löper inte 

definitivt, utan ter sig olika beroende på tid och plats. Femininiseringsprocessen och 

maskulinitetsprocessen skapas båda inom ramarna för mänskliga relationer, avsedda att passa 

här och nu och i det samhälle där livet ska levas (ibid: 25). Det förklaras utifrån Butlers 

begrepp performativitet som betonar aktiva verksamma processer. Det centrala är inte att 

undersöka de färdiga och avslutade resultaten, snarare de sociala praktiker som aktivt skapar 
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diskurser såsom genus/kön. Den sociala världen konstrueras av dessa processer, vilket 

påverkar att mänskliga föreställningar kan förändras genom tiderna. Begreppet diskurser som 

hör ihop med performativitet handlar om en regelstyrd framställning av begrepp, teorier och 

teser som på ett sammantagande vis utgör en kedja av bestämda föreställningar om någonting.  

Det utgör uteslutande praktiker genom konstruktion av det normala och rätta. Kopplat till 

genus kan dessa diskurser såväl medvetet som omedvetet spelas ”rätt” eller ”fel”. När 

majoriteten av omgivningen beter sig i enlighet med vissa genusnormer blir det likt en garanti 

för att normerna upprätthålls och förstärks (Butler, Judith 2007: 14f). 

Att hålla sig till diskursen har en betydelsefull effekt på såväl femininiseringsprocessen 

och maskulinitetsprocessen för att bli bekräftad som en ”bekönad” individ av sin omgivning. 

Med det menar författaren som en flicka eller pojke samt kvinna eller man. Denna bekräftelse 

är betydelsefull av den anledning att alla individen ”gör kön” för att öka möjligheten att 

uppfattas och bekräftas som just ”rätt”. Om inte könsrollen bekräftas kan detta påverka 

individens identitet och självkänsla (Elvin-Nowak, Y & Thomsson, H 2003:108).  

3.2 Erving Goffman - framträdande 

Erving Goffmans teorier om identitet berör betydelsen av social interaktion i det sociala 

samspelet. Individens framträdande ser Goffman som antingen agerande eller rollgestalt i 

olika sociala interaktioner. Det är i dessa framträdanden som Goffman menar på att vår 

identitet utformas. Översättningen av begreppet framträdande kan förklaras som uppträdande 

eller utförande. Vissa roller i dessa framträdanden kan vi individer lättare ”ta av” och ”ta på” 

utan att det tydligt anmärks eller lämnar några större spår på personligheten. Andra roller är 

svårare att konstruera på detta sätt, då det lämnar tydligare spår på individens rollgestaltning, 

exempelvis könsroller. Framförandet är inte något som är medfött, det konstrueras just i den 

sociala och kulturella omgivning vi lever i. Med hjälp av den omgivning individen befinner 

sig i kan den agerande personen få bekräftelse av sin rollgestalt, och därmed viljan att 

upprätthålla den (Goffman 2009:218ff). 

3.2.1  Främre och bakre regionen  

Goffman definierar begreppet framträdande utifrån en individs sätt att agera i en omgivning 

vid ett speciellt tillfälle, vilket har påverkan på någon eller några andra i individens miljö. 

Goffman beskriver omgivningen för den framträdande på scen som en publik (ibid: 23). Han 

använder i samband med detta begreppen bakre och främre regioner, då han talar om hur 

aktören tar sin plats på scen. Han hävdar att människor generellt sätt vill förmedla en 
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idealiserad bild av sig själva vid framträdandet på ”scen”, vilket oundvikligt gör att människor 

känner att de måste dölja vissa saker. Exempelvis, opassande intressen, okunnighet, opassande 

egenskaper eller moraliska normer och värderingar. Han menar på att dessa saker som 

undertrycks på scenen kan ta plats i den bakre regionen. Den framträdande kan känna sig 

trygg i att ingen i publiken framför scenen tar del av det om sker i den bakre regionen (Ritzer, 

G 2009:307f). 

3.3 Maskulinitet  

Mannen har alltid tagits förgiven vilket har bidragit till att under historiens gång har 

kvinnligheten varit det centrala problemet för filosofer och teoretiker. Det hade sitt ursprung i 

att kvinnor ansågs vara mer svårtolkade och mer problematiska än männen. Mannen har alltid 

beskrivits vara det som kvinnan inte är, vilket de feministiska teoretikerna kallar för den 

manliga normen. Under tidens gång har dock kunskap kring maskulinitet problematiserats och 

en förståelse för begreppets komplexitet har uppvisats (Ekman, D 1995:40f). Vid analys av 

maskulinitet talas det om en generell bild av maskuliniteten, dock är det viktigt att tänka på att 

det i vår omgivning inte enbart finns en sorts man. Det finns mängder manliga förhållandesätt, 

identiteter, strategier och handlingsutrymmen (ibid:128f). Beskrivningen av mannen skiljer 

sig också åt beroende på vilken ålder individen infinner sig i (ibid:122). 

        Sociologin har gjort stora framsteg angående forskning om maskulinitets könsrollsteorin. 

De tydliga temana är: maskulinitet konstrueras i vardagslivet, de ekonomiska och 

institutionella strukturerna. Det läggs idag större vikt vid olika maskuliniteter och slutligen 

hävdar man genus motsägelsefullhet och av dynamisk karaktär. Genus är inte statiskt i 

förhållande till social interaktion, utan konstrueras genom denna, vilket är viktigt att tänka på 

(ibid:55).  

        Att studera maskulinitet handlar också om de motkrafter som balanserar, sätter gränser 

för, skapandet av vissa maskulinitetsformer. Då det finns olika former av maskulinitet. Det 

handlar om de relationer mellan de olika formerna av maskuliniteter som kan karaktärisera 

allianser, dominans och underordning (ibid:56f). 

        Förhållandet till manligheten förklarar Ekman uppkomma genom ett psykologiskt 

perspektiv. Med det menar han att det är individuellt baserat, eftersom varje individ bär på 

egna föreställningar om vad manlighet innebär för just den enskilda. Denna föreställning är 

uppbyggd av individuella upplevelser och erfarenheter av betydelsen av manlighet. Manliga 

förebilder och iakttagelser av andra män påverkar bland annat unga killars egen bild av sin 
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manlighet. Dessa iakttagelser av hur andra personer uppfattar män blir ledtrådar i den unge 

mannens sökande efter sin manliga identitet (ibid: 149f).  

        Författaren förklarar maskulinitet som något oerhört brett som inte går att beskriva utan 

att se det i relation till övrig omgivning, såsom andra män, kvinnor, barn och samhället. Det 

enda som alla män har gemensamt är just att de är människor av manligt kön (ibid:57). 

        Ekman förklarar utvecklingen från pojke till man. Han beskriver att pojkar blir män 

genom att visa på skillnaderna gentemot det kvinnliga könet. Den vuxna mannen tar oftast 

avstånd från allt som associeras med att vara barn, moder och kvinnlig. Genom att frigöra sig 

från sin moder upplevs en känsla av ansvar och förmåga att kunna sköta sig själv, vilket har 

påverkan på manlighetsgörandet. Den traditionella uppfattningen angående män och kvinnor 

anses finnas kvar, med det menat att mannen ska vara dominerande och kvinnan den 

underordnade (ibid:189). En central tolkning av genus är förknippat med den fysiska 

upplevelsen av manlighet och kvinnlighet. Maskuliniteten förknippas särskilt med en annan 

muskelform och spänningar, speciella hållningar och specifika sätt att röra sig (Connell, R.W 

1999:78). Kroppens konstruktion kopplat till individens handlingar är instrument i 

manlighetsgörandet (ibid:81). 

        Med hjälp av dessa teorier kommer vi att analysera vad som är typiskt i killarnas 

manlighetsgörande.  Utifrån detta kan vi sedan koppla vårt material till Göthlunds studie, för 

att finna de likheter och skillnader som finns i samband med kvinnogörandet. Det kan vi 

studera närmare i samband med genusteorin, som handlar om hur tjejer och killar beter sig 

och förhåller sig på olika vis i sin vardag för att finna rollen som en ”bekönad” individ. Vi 

kommer att exemplifiera detta utifrån deras teman såsom utseende, kropp, förebilder, 

förväntningar av framtiden etc.  
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4 Utförandet av denna studie  

Nedanför kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga i vår arbetsprocess av unga killars 

manlighetsgörande.  

 I början av vår arbetsprocess tänkte vi skriva något angående tonårstjejer och hur de blir 

påverkade av den utseendefixering som råder i dagens samhälle. Vi hittade mycket litteratur 

kring tjejer i ungdomsåldern. Som vi tidigare nämnt är Anette Göthlund en författare som har 

inspirerade oss genom hennes avhandling ”Bilder av tonårsflickor- om estetik och 

identitetsarbete”. Skillnaden mellan hennes och vår studie är att vi fokuserar på unga killars 

manlighetsgörande. Denna idé fick vi efter bearbetning av hennes bok då vi fick insikt i att 

detta fenomen i förhåller till unga killar är något vi inte alls är insatta i eller har god kunskap 

kring. Det skapade ett intresse hos oss att istället fördjupa oss i hur deras ungdomssituation 

ser ut. Avslutningsvis kommer vi sedan kunna göra en jämförelse i vår slutgiltiga analysdel 

angående våra resultat av vår undersökning i förhållande till hennes studie. 

        Vi kontaktade fyra killa, födda 1995, som var villiga att ställa upp på varsin intervju. Det 

började med ett telefonsamtal där vi beskrev vad vår studie skulle handla om och hur 

intervjun skulle gå tillväga. Samtliga killar tackade ja direkt, vilket gjorde att vi kunde planera 

in dag och tid med detsamma. Vi påminde även samtliga killar en dag innan för att säkerställa 

att de inte glömt bort den bestämda tiden. Vi utförde våra intervjuer i ett grupprum på 

Halmstad Statsbibliotek, som varade i cirka 40-60 minuter vardera. Platsen valde vi beroende 

på dess centrala läge och dess passande miljö för att utföra intervjuer. Killarna erbjöds fika på 

bibliotekets café som tack för deras medverkan, samt för att skapa en trevlig stämning oss 

sinsemellan.  

4.1 Kvalitativa intervjuer  

Våra intervjuer har varit i form av enskilda kvalitativa intervjuer, för att kunna gå på djupet 

med var och en av killarnas berättelser. Anledningen till att vår uppsats baseras på kvalitativa 

intervjuer beror på att vi ville få en bredare förståelse och lättare kunna sätta oss in i deras 

vardag. Det är något som karaktäriserar en kvalitativ studie, då syftet hos forskaren är att 

studerar ett visst fenomen i deras naturliga miljö. Forskaren kan på så sätt skapa en förståelse 

för fenomenet och möjligheten till att även kunna tolka det utifrån människornas berättelser 

(Ryen, A 2004:14). Detta är ett tecken på en fenomenologisk forskning, som kännetecknas av 

att ha gott om tid för en djupare förståelse samt att intervjupersonerna får tillfälle att uttrycka 

det som är väsentligt för dem i samband med detta ämne (ibid: 117).   
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Det finns inom kvalitativ dataanalys fyra vägledande principer som grundar analysen. Dessa 

principer handlar bland annat om att det material som samlats in är fast förankrat i det som 

redogjorts, det som analyseras är väl genomläst och grundat på det som sagts dvs. inga 

obefogade fördomar eller tolkningar ska få förekomma. Likaså ska materialet ha en möjlighet 

till utveckling av teorier, hypoteser, begrepp och generaliseringar (ibid:367ff). Dessa principer 

har legat till grund för vårt empiriska material och likaså i vår analys.  

        Vi har reflekterat kring tillförlitligheten av deras svar, då killarna möjligtvis besvarade 

frågorna utifrån vad de upplevde att vi ville ha för svar. Några av våra frågor märkte vi i 

efterhand varit något svårare att besvara för killarna, eftersom de inte hade tänkt kring sitt 

beteende i förhållande till sitt manlighetsgörande innan. För att införskaffa oss ett mer berikat 

material, hade vi i efterhand valt att genomföra processen på ett lite annat sätt. Det hade varit i 

form av en förberedande intervju kring manlighetsgörande för att få igång killarnas tankar 

kring vårt ämne. Det tror vi hade påverkat killarna till att enklare kunna besvara frågorna. Att 

umgås med killarna i deras vardag hade också varit ett bra komplement till intervjuerna, för 

att möjligtvis kunna utläsa vissa specifika beteenden eller jargonger som killarna själva inte är 

medvetna om. Förslagsvis hade vi också vid en större forskning förespråkat att även göra 

någon form av uppföljningsintervjuer, för att ytterligare få ett bättre djup i resultatet. 

        Innan utförandet av våra intervjuer gjorde vi två testintervjuer på några utvalda killar i 

vår omgivning som ungefär var i samma ålder som våra respondenter. Det gjorde vi för att 

öka kvalitén på våra frågor och säkerställa ett berikat material som vi sedan kan analysera. 

Dessa intervjuer gav förutsättningar för att ta bort upprepningar, onödiga frågor samt otydliga 

formuleringar.  

4.1.1 Urval 

Killarna som vi har baserat vår studie på är ett icke-sannolikhetsurval. Det är ett urval som 

kännetecknar att intervjupersonerna inte är slumpmässigt utvalda, och därmed inte kan vara 

representativa för det allmänna identitetsskapandet bland unga män (Denscombe, M 2009: 32-

35). Våra intervjupersoner fick vi kontakt med via vår handledares kontaktnät bland 

ungdomar. Fördelen med dessa killar är att samtliga hade olika karaktärer och personligheter, 

vilket har bidragit till att vi har kunnat fånga in fyra helt olika berättelser och värderingar 

kring manlighetsgörande. Det har resulterat i att vårt material har fått en större utsträckning i 

resultatet. 

Vid 16 årsåldern påbörjas en utvecklingsfas kring skapandet av unga killars vuxna 

karaktär. Det är under denna period som killar börjar ändra sina livsvanor mot en mer 
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manligare karaktär. Precis som författarna Bolin och Lövgren skriver, kan även vi relatera till 

deras tankar kring sökande efter sin identitet. Under denna åldersgrupp menar författaren att 

många unga killa ständigt pendlar mellan ungdomslivet och vuxenlivet och kan på så vis 

skapa en ”identitetsförvirring” (Bolin, G & Lövgren K 1995: 41f). Detta ligger till grund för 

varför vi valt att just inrikta oss på denna målgrupp. Vi tror att killarnas resa mot att skapar sin 

identitet och sin manlighet förekommer i denna åldersperiod vilket gör att denna målgrupp är 

lämplig för vår studie.   

4.2 Bearbetning av material  

För att ha det empiriska materialet mer lättillgängligt valde vi i vårt analysarbete att 

transkribera våra intervjuer. Det gjorde vi för att möjliggöra våra chanser att bearbeta all data 

och inte gå miste om något viktigt. Likaså att vi kunde läsa igenom materialet flera gånger.  

Vi gick igenom varje intervju för sig och markerade de frågor som vi ansåg vara 

relevant och intresseväckande. Därefter gick vi igenom intervjuerna i förhållande till varandra 

för att se om svaren på frågorna hade något gemensamt eller skiljde sig åt beroende på 

respondent. För att underlätta denna bearbetning skrev vi ner gemensamma nyckelord samt 

bra citat som vi tyckte kunde förklara det vi vill belysa på ett bra sätt. Eftersom svaren inte 

alltid överensstämde killarna emellan markerade vi detta i transkriberingarna med olika färger 

för att underlätta arbetsprocessen. När vi sedan skulle påbörja vårt analysarbete förde vi in 

varje fråga för sig i texten utifrån de teoretiker vi valt att tillämpa. Ordningsföljden i 

analyskapitlet följer samma struktur som i teorikapitlet. Det vill säga att vi börjar med 

teorierna kring genus, sen kommer Goffmans teorier om framträdande och slutligen angående 

Conell och Ekmans teorier om maskulinitet. Detta kopplar vi också samman med egna 

tolkningar för att göra en komplett analys. Vi avslutar vårt analyskapitel med den jämförelse 

vi kunnat göra mellan våra resultat av killarna och Göthlunds studie angående tjejer. Utifrån 

det har vi sedan tolkat de gemensamma nämnare som uppkommit och därefter förklarat de 

som skiljer i det empiriska materialet killarna emellan. De delar av intervjuerna som vi inte 

ansåg hörde till vårt huvudsakliga ämne och på så vis inte uppfyllde något förklaringsvärde i 

vår analys valde vi bort.  

4.3 Vetenskapsteori 

I vårt arbete har vi utgått från en hermeneutisk vetenskapsteori. Grundläggande för en 

hermeneutisk infallsvinkel är att få fram en förståelse för det som skall studeras och få fram 

budskapets mening utifrån respondentens perspektiv (Bryman, A 2009:370). Hermeneutikens 
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vetenskapsteori fokuserar främst på en förståelse av människors beteende eller förklaring av 

mänskligt handlande (ibid:26). Vi har använt oss av denna vetenskapsteori för att bättre förstå 

våra respondenters beskrivning av deras manliga utvecklingsprocess och deras aktiva 

handlande. 

Det är en semistrukturerad intervjuform vi har utgått från i vår arbetsprocess. 

Semistrukturerade intervjuer handlar om att forskaren har färdigställda frågor kring ämnet 

som respondenten ska besvara och diskutera kring. Intervjupersonen skall vara flexibel när det 

gäller ordningsföljd och utformning av intervjun. Respondenten ska ha möjlighet att utveckla 

sina idéer och tala utförligt kring frågorna. Det innefattar att frågorna bör vara så öppna som 

möjligt, för att inte begränsa respondenten (Denscombe, M 2009: 234f). Vi har också tänkt 

på, då frågorna kan uppfattas personliga, att ställa så oladdade frågor som möjligt.  

Vår första tanke kring genomförandet av materialinsamling uteslöt vi, som handlade om 

att ha gruppintervjuer. Det beror på att det finns en risk att vissa ämnen uppfattas känsliga 

eller privata, vilket kunde lett till att killarna undanhållit den rätta informationen om det skulle 

varit i ett gruppsammanhang. Att vi valde intervjuer som undersökningsmetod beror på vårt 

intresse av att få möta killarna personligen, och på vis ta del av deras tankar och värderingar i 

ett möte oss sinsemellan. Det hade vi inte kunnat fånga på samma sätt om vi enbart valt att 

göra en observation eller en enkätundersökning, då intervjuer bidrar till ett mer berikat 

material.   

Innan intervjuerna gjorde vi en intervjuguide för att belysa det vi vill undersöka. Syftet 

med denna metod är att se till att alla respondenter berörs av relevanta och likartade teman. 

Det har även betydelse för insamlingen av materialet, då utgångspunkten vid insamlingen av 

det empiriska materialet är detsamma för samtliga. Fördelen med denna metod är också att 

den är effektivare och inte lika styrd av intervjuarens kunskap kring ämnet. Genom detta 

arbetssätt möjliggörs nya infallsvinklar och oförutsedda aspekter kan dyka upp under 

intervjuprocessen (Jacobsen, J. K 2009: 19).  

Vi utgick från olika huvudteman i vår intervjuguide, som bestod av: manlighet, 

kvinnlighet, skillnader mellan kvinnor och män, förebilder, din manlighet, betydelsen av 

manlighet och framtidsplaner, se bilaga för mer detaljerat. Utifrån de olika temana hade vi en 

rad uppsättning av frågor i syfte att få möjligheten att kunna fördjupa vår kunskap och 

förståelse för deras perspektiv och uppfattningar kring de teman vi valt att beröra. Utifrån våra 

kunskaper från tidigare forskning valde vi ut dessa teman som låg till grund i denna studie.  

Det är oundvikligt att som forskare motverka omedvetna effekter på respondenterna. Vi 

har haft detta i åtanke under intervjuernas gång, och gjort allt vi kunnat för att kommunicera 
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mer på respondenternas nivå, i syfte att inte skapa allt för stora skillnader mellan oss och dem. 

Av den anledning att det kan påverka hur de väljer att utforma sina svar. Vi har också tänkt på 

att det är våra intervjupersoner som innehar den information och förståelse vi vill åt och 

därmed har vi inte underskattat något av det dem sagt. Inte heller har vi försöka tillrättavisa 

dem i deras besvarande av frågorna, eftersom allt som förmedlas har betydelse. Oavsett sig 

om det varit fullständig sanning eller ej (Sjöberg, K & Wästergren, D 2008:34).  För att det 

skulle finnas en struktur under intervjuns gång valde vi att låta en av oss styra utformningen 

av intervjun. Det gjorde vi i syfte att inte prata i mun på varandra, samtidigt som den andra 

fick möjlighet att observera och kontrollera att ingenting viktigt glömdes bort.  

4.4 Etiska överväganden och hänsynstaganden 

Med tanke på att vi är tjejer och ska intervjua yngre respondenter av motsatta kön har vi haft 

några saker i åtanke, för att bättre uppnå ett tillförlitligt empiriskt material. Exempelvis att 

killarna inte känt samhörighet till oss, eller att de vill förbättra eller dölja deras 

identitetsskapande i vardagen. Det var något vi förebyggde redan vid inbjudningen till 

intervjuerna då vi tänkte extra på att kommunicera med killarna på ett mer ”ungdomligt” sätt. 

Samtidigt välkomnade vi dem till en intervju som skulle vara mer i form av ett samtal än en 

strikt intervju. Det tror vi påverkade deras känsla av samhörighet till oss, då vi inte 

positionerade oss högre än dem. Detta i sin tur har också kunnat påverka det materialet vi fått 

fram.  

Vid utförandet av intervjuerna var vi måna om att vara etiskt hänsynstagande, för att 

säkerhetsställa killarnas integritet när det gäller anonymitet och konfidentialitet. Det är något 

som ses vara ett stort ansvarstagande för en forskare. Likaså var vi noga med att 

medvetengöra för killarna att de skulle känna den fria viljan till att delta eller ej, men även att 

de kunde säga till om de inte ville svara på en eller flera frågor.  (Trots, J 2007:48). 

Vi var noga med att förklara att vi enbart kommer använda svaren till vårt arbete, samt 

enbart koda det empiriska materialet för att göra materialet så anonymt som möjligt. Därför 

kommer vi benämna de fyra respondenterna som A/B/C och D.   
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5 Fyra unga killars sätt att förhålla sig till sin manlighet  

För att läsaren ska få en bättre förståelse för de killar vi grundat vårt arbete på introduceras 

här en kort presentation av var och en. Därefter kommer vi att förmedla deras upplevelser av 

manlighetsgörande utifrån olika förhållanden och perspektiv, exempelvis utseende, 

egenskaper, förhållanden, ideal, media, och manliga karaktärsdrag.   

        Respondent A är för tillfället ledig ifrån skolan, då han har valt att byta gymnasielinje. 

Han kommer påbörja hotell- turismlinjen efter sommaren. På fritiden spelar han fotboll och 

innerbandy, kollar på serier, är med vänner och tillbringar även mycket tid med sig själv. Han 

är en självständig människa som gillar äventyr och att njuta av livets goda.  

        Respondent B går första året på samhälle idrottsprogrammet. På fritiden spelar han 

främst fotboll, tränar gym, spelar datorspel, festar, umgås med vänner och tjejer. Han är en 

pratglad och utåtriktad person, som gärna vill att saker och ting ska utföras med detsamma.  

        Respondent C går första året på teknikgymnasiet. På fritiden spelar han mycket dator, 

lanar, är med vänner och sin flickvän. Idag är han frisk, men han har i sin uppväxt kämpat mot 

sin cancersjukdom. Han beskriver sig själv som lite blyg, skämtsam och att han har lätt för 

skratt.  

        Respondent D går första året på teknikgymnasiet. Han spelar på fritiden fotboll (dock är 

han inte medlem i något lag), spelar dator och umgås med kompisar. Som person är han blyg, 

snäll och rolig.  

 

5.1 Beskrivning av killarnas förhållande till manlighet  

5.1.1 Manlighet 

För att vi ska få en förståelse för vad manlighet betyder för killarna, ställde vi frågan: vad 

betyder manlighet för dig? Vi ville få svar på hur killarna generellt sätt resonerade kring vad 

manlighet är.  

Den gemensamma bilden var: en stor och stark man med karaktäristiska drag såsom 

ansvarstagande, beskyddande av familjen, mod, och självständighet. Samtliga killar var 

övertygade om att övergången från att vara ”pojke” till att bli en ”man” är individuellt, 

beroende på mognad och bakgrund. Bilden som vi anser att killarna förmedlar är dock att det 

finns en väldigt bred bild av vad som är manlighet, eftersom det finns många dimensioner 

inom iscensättandet av att vara en man. Det är viktigt att poängtera att killarna beskriver 

manlighet utifrån både egenskaper och utseende.  
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En av killarna beskriver i frågan om betydelsefullheten av manlighet såhär: ”Om man kollar 

såhär på en bodybuilder skriker det att man kompenserar för något. Så om man vill verka för 

manlig kan man verka osäker på det sättet istället” (Respondent C).  

Hans formulering förklarar att manlighet inte går att ha enbart utifrån egenskaper eller 

utseende, då de är en balansgång mellan de båda tillbehören. 

Generellt sett gav killarna väldigt klara åtskillnader mellan män och kvinnor, både i 

egenskaper, utseende och kvalifikationer. Motsatsen till manlighet beskrev killarna 

kvinnlighet som: en långhårig smal kvinna men med mer utseendefixerade egenskaper än 

mannen. Hon beskrivs som mer osäker, lite svagare och någon som håller sig mer i 

bakgrunden. De uppgav att kvinnan hade mer intresse för köket och omhändertagandet av 

barn. En av killarna upplevde även att kvinnor lättare kan läsa av andra människor och våga 

prata mer öppet.  

En viktig poäng i samband med att de beskriver skillnaden mellan män och kvinnor är 

att de utgår från de karaktäristiska skillnaderna som finns sedan lång tid tillbaka. Dock menar 

de på att dessa skillnader inte existerar på samma sätt i dagsläge, men att de av någon 

anledning har svårt att besvara frågan utifrån hur de ser på kvinnan och mannen idag.  

5.1.2 Att gå från att vara ”pojke” till att bli en ”man” 

Att gå från att vara ”pojke” till att bli en ”man” lyfte vi upp eftersom det kan visa på hur lång 

processen av manlighetsgörandet kan vara. På så sätt kunde vi få en närmare bild av hur de 

såg på denna utveckling i sina liv, eftersom de befinner sig i en fas någonstans där emellan.   

Vad som avgör när man går från att vara ”pojke” till ”man” är något som killarna förmedlade 

vara väldigt individuellt. Det avgörande handlar om den individuella känslan och om 

”mogenheten”. Det kan finnas killar som beter sig barnsligt längre in på tonåren än andra, och 

tvärtom de som beter sig mognare tidigare än andra. Dock antydde killarna att utvecklingen 

av sin manlighet sker mer eller mindre någon gång under puberteten/tonåren. En av killarna 

trodde att övergången mellan pojke och man skapas beroende på livssituation och hur det har 

påverkan individens utveckling. Han menar att en del måste mogna tidigare beroende på den 

situation de befinner sig i. Hans uttalande var: ”Men det måste vara i tonåren någon gång 

skulle jag tro, men det beror väl på lite vad som har hänt och så. Vissa måste ju mogna 

tidigare beroende på hur det går för dem” (Respondent C). 
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5.1.3 Manliga karaktärer  

Utifrån våra intervjuer fick vi fram tre olika karaktärsdrag som beskrev olika typer av 

manligheter i deras vardag: ”innekillen”, ”nörden” och ”machokillen”. Innekillen beskrevs 

som en vardaglig kille som varken var omanlig, töntig eller för manlig. Nörden beskrevs som 

ointresserad av sitt utseende och inte så sportinriktad. Dock upplevdes nörden vara en snäll 

person. Machokillen var den som såg mest manlig ut och fick de snygga brudarna. Dock var 

uppfattningen av deras beteende negativt, då det ansågs vara ytligt och fjantigt. Det var ingen 

av våra respondenter som ville förknippas som en machokille, trots att dem förknippades med 

att ha bäst utseende och att de kunde få flest tjejer. Det beror på att deras attityd och deras 

personligheter inte ansågs vara äkta eller inspirerande. 

En av respondenterna skulle beskriva en machokille sa han: ”Det är manligt. Men 

svinaktigt. ”Jag är bäst och jag skiner”, det är onödigt beteende om jag ska vara ärlig. Man 

får ändå bara de dåliga tjejerna utav det” (Respondent B).  

Han beskrev att han inte ville vara en sådan person, eftersom en sådan kille skryter 

väldigt mycket. Han upplever snarare detta beteende som fjantigt och töntigt, vilket han anser 

vara sliskigt istället för fördelaktigt.  

De olika karaktärer som beskrivs påverkar killarnas sätt att vara och inta olika roller. 

Exempelvis var samtliga killar måna om att inte betraktas som en ”matchokille”, eftersom det 

inte var något som lockades. En av killarna talade mycket om positionering, i förhållande till 

att inta en viss position i sin omgivning. Hur mycket plats man kan ta och hur mycket 

uppmärksamhet som är ok. Han beskriver att han helst ville hålla sig ganska neutral, eftersom, 

om man drar till sig för mycket uppmärksamhet tror han att det kan påverka hur andra ser på 

honom.  

Vi frågade: ”Men tror du att den här utvecklingen av att våga sticka ut, våga göra, är 

en del av manlighetsgörandet, att våga bli en man? Tror du det har något med det att göra?” 

(My och Dhurata). 

Killen svarade: ”Det kan det mycket väl ha. Det är ju också en mognadsgrej, att inte alltid bry 

sig om vad alla andra tycker om en. Det är ett stort steg” (Respondent A). Detta visar på hur 

osäkerheten hos killar finns att ta sin plats och inta en viss karaktär. 

I samband till denna infallsvinkel angående hur killarna ska ta sin plats för att förmedla 

en så bra bild av sig själva kan vi koppla till en av killarnas berättelse om att de brukar ”bög”-

skoja med varandra och fjanta sig ganska rejält. Detta beteende upplever vi avvika från den 

oron som förmedlas angående hur man bör vara eller inte bör vara. Detta ”bög”- skojande var 
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något som gjordes i sällskap med en nära vän, vilket inte alls upplevdes som konstigt eller ha 

påverkan på deras manlighet. Då alla menade på att det är en individuell jargong vännerna 

emellan som kunde förekomma utan att påverka deras identitet eller manlighetsgörande.  

5.1.4 Manlighet – utseende och egenskaper   

Manlighet, som killarna förmedlar kunna uppvisas genom såväl egenskaper som utseende är 

något väldigt individuellt. Det är anledningen till att vi presenterar deras åsikter och 

berättelser var för sig när vi förklara hur de förhåller sig till denna fråga. Genom att ställa 

frågor angående vad de förknippar som manliga egenskaper eller utseende kunde vi få en 

bättre bild av vad manlighet betyder för dem och också vad de troligtvis önskas eftersträva. 

Det gemensamma bland killarna handlade dock utseendemässigt om att samtliga 

stylade/plattade sitt hår med plattång, och att kläderna valdes i syfte att inte uppfattas barnslig. 

Betydelsen av stylat hår fick vi från en av killarna som hindras att gå ner på stan om han hade 

krulligt hår. 

En av killarna ansåg att manlighet är viktigt för honom och något han strävar efter i sin 

vardag. Han betonade betydelse av att inte vilja bli behandlad som ett barn, vilket han 

upplevde vara väldigt viktigt. För att motverka detta tänkte han på sin kroppshållning, hans 

bemötande av människor, hans försök till att ta större plats och att vara delaktig i samtal där 

andra i hans ålder möjligtvis skulle vara tysta, såsom i diskussioner med äldre personer. Han 

beskrev att manlighet är att växa som person. För hans del har hans medverkan i lagsporter 

haft stor påverkan i hans manlighetsgörande. Han blev på så vis en del i lagen (gängen) och 

fick därmed möjlighet att växa som person. Det resulterade i att han vågar ta för sig mer och 

ta större plats i sin omgivning. Han anser att hans sätt att förmedla sin manlighet framhävs 

tydligast när han stå upp för sig själv och inte bry sig om vad andra tycker. Exempelvis känner 

han sig mer manlig i sina tjejkompisars sällskap, då han menar på att det uppvisar en 

mogenhet att han har vågat utvecklats i sin manlighet när han inte längre är kvar i tjej och 

killåldern.   

Den andra killen framhävde sin manlighet genom att träna på gym för att få en större 

kropp och se attraktivare ut. Han anser att manlighet ger status, vilket är orsaken till att han 

försöker upprätthålla ett mer manligt utseende. Att se bra ut har betydelse för hur han mår 

själv, men också effekten på hur han kan få tjejer. Han kunde inte förmedla några speciella 

manliga egenskaper som han ansåg sig själv ha.   

Killen som hade förhållande beskrev sina manliga egenskaper som mer framträdande 

när han umgicks just med sin flickvän. När han gör saker för henne uppfattar han sig själv 
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mer manligt, exempelvis att han bär upp henne. Det anser han visa på sin styrka som han 

upplever vara en manlig egenskap. Han har i sin uppväxt kämpat mot sin cancer, och på så vis 

utvecklat en stark personlighet. Det anser han vara en manlig egenskap att vara stark i sig 

själv. Hans utseende är endast viktigt för honom själv, och hur andra ser ut bryr han sig inte 

om.  

Den sista respondenten anser sig vara på rätt spår mot att kunna visa sig mer vuxen och 

manligare när han tar ansvar för skolan och kan klara sig själv hemma. Hans får inspiration 

ifrån sin pappa, som han dagligen ser agera i vardagliga situationer på ett sätt som han tycker 

är bra.  

Överlag hade samtliga killar svårt att beskriva konkreta saker de gör som kan få dem att 

känna sin manligare. Som vi beskrev ovanför kunde dock några av killarna exemplifiera vissa 

beteende som de hade som de förknippade upplyfta deras manlighet, såsom att bete sig mer 

vuxet, ta ansvar, vara mer självsäker. Dock kunde ingen av dem beskriva något konkret de gör 

för att känna sig manligare i sin roll.  

5.1.5 Inspiration till deras manlighetsgörande 

Vi förde en diskussion med killarna angående medias påverkan och hur det möjligtvis 

inspirerade deras manlighetsgörande. Vi trodde när vi utformade vår intervjuguide att media 

och dess effekt skulle ha större påverkan i killarnas manlighetsgörande, än vad som visade sig 

vara fallet. Det beror på att media i dagens samhälle kan ha stor påverkan på 

identitetsskapande. Med media menar vi filmer, reklam, serier och tidningar.  

Svaret på denna fråga var inte något som förmedlades i enighet killarna emellan. Två av 

dem ansåg att media var inspirationskällor för klädstil och vissa karaktärsdrag. Medan övriga 

killar hade en mer negativ bild inför media, då de menade på att de personer som uppvisas 

inte är äkta utan har redigerats så pass mycket så att de inte känner att de kan ta efter dem. Ett 

exempel på detta angav en av killarna vara fotbollsspelaren David Beckham. Det beror också 

på deras upplevelse av att manlighet är så personligt och något man skapar sig själv. De ser 

därför ingen anledning eller känner att de blir påverkade av dessa yttre faktorer.  

Vi frågade även killarna om det fanns någon eventuell förebild i deras vardag som 

inspirerade eller hade påverkan i deras vardag. Vi upplevde att svaren kring detta ämne inte 

heller var konkret eller uppenbart. Vi fick en upplevelse av att förebilder var något killarna 

hade mer i deras barndom, såsom exempelvis: pappor, artister samt fotbollsspelare. Vad vi 

dock fick fram var att det finns människor i deras vardag som inspirerar dem på olika sätt. En 

av killarna angav exempelvis att hans bästa kompis var en inspirationskälla som får honom att 
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exempelvis träna, ha en viss parfym, platta håret etc. Och en annan sa att hans pappa gav han 

inspiration, då han fick se honom agera på olika sätt i vardagliga situationer dagligen.   

5.1.6 Förhållande 

Att ha förhållande är oftast något som förknippas med ett vuxenliv, likaså att det kan 

framhäva en mer manlig eller kvinnlig karaktär. Det är orsaken till att vi valde att fråga 

killarna angående detta ämne. Det var en utav de fyra killarna som ingick i ett förhållande. 

Samtliga killar hade dock haft förhållande någon gång under sin livstid, och ansåg att det 

bidrog till en känsla av att vara lite mer manlig. I dagsläge har killen med förhållande varit 

tillsammans med sin tjej i cirka ett år. Han upplever en känsla av att ha utvecklats som person 

och man under denna period. Innan sitt förhållande tyckte han att tjejer var ett mysterium, 

men han har förändrat sin syn och förståelse för tjejer på ett annat sätt genom sitt förhållande. 

Han kan bättre förstå hur hans tjej (övriga tjejer) fungerar och tänker. Han har också fått ett 

bättre självförtroende, vilket han anser är på rätt väg mot sin manlighet. 

En av de andra killarna uttryckte sig tydligt angående förhållande och dess påverkan på 

manlighet. Han anser inte att han kände sig manligare i sitt tidigare förhållande, dock tror han 

att den generella uppfattningen bland unga killar/män är att de känner sig manligare i ett 

förhållande. Det tror han eftersom att hitta sin livspartner är något som äldre personer ofta 

strävar efter. På så vis förknippar han ett förhållande med att bli mer vuxen, och därmed 

automatiskt mer manlig. Han upplevde dock att hans tidigare relation mestadels handlade om 

att faktiskt ha haft ett förhållande, då det anses vara ett slags ”måste” i hans umgänge. En 

annan kille ansåg att man i ett förhållande försöker göra sig manligare, för att inte uppfattas 

vara den fula och töntiga killen.  

5.1.7 Förväntningar av killarna som unga män 

Vi frågade killarna om det finns saker i deras vardag som de förväntar sig att göra som unga 

män, i förhållande till omgivning, vänner, flickvänner, familj, släkt, skola etc. De flesta 

förmedlade att deras eget ansvar för skolan var något som förväntades av dem och i sin tur att 

de ska klara av att ta hand om sig själva i högre grad i deras nuvarande ålder.  

En av killarna uppgav även i förhållande till detta ämne att det finns milstolpar och 

vissa ”måsten” som finns med honom i sin vardag. När han talade om milstolar menar han på 

när han för första gången: var ensam hemma, klarar sig utan sin mamma och att ha ingått i ett 

förhållande. Han beskriver även andra ”måsten” som han ansåg han finnas i hans omgivning 

outtalat, men ändå givet att det skall göras. Exempel på andra måsten är att: festa, ha intresse 
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för tjejer, vara med vänner mm. Dessa måsten kommer från äldre personer på skolan, det vill 

säga inte från det umgänge han kretsar sig i. Eftersom hans vänner upplever honom som 

mogen och ansvarstagande förväntas han ofta fixa alkohol och cigaretter, det upplever han 

kan vara jobbigt ibland. Han säger att han har möjlighet att säga nej, vilket han också gör 

ibland, men han gör det sällan. Det beror på att inte vill uppfattas som tråkig och därmed 

riskera att inte vara den inne-killen han i dagsläge anser sig vara.  

5.1.8 Negativa effekter med den generella bilden av manlighet 

Killarna besvarade frågan om det finns något som de ansåg vara negativt med den generella 

bilden av manlighet som beskrevs tidigare. De generella uppfattningarna var att bilden av en 

man är orealistisk, och därmed svåruppnåelig. Resultatet av det kan få människor att känna 

sig nedtryckt av den orealistiska bild som finns, då det är ett eftersträvande som ej är 

uppnåeligt. Bilden av en manlig stereotyp förknippas som vi tidigare nämnt med både 

egenskaper och utseende, och trots att någon exempelvis uppnår den karaktäristiska stora 

kroppen som en man kan förknippas med kan en känsla av omanlighet finnas. Det beror på att 

den inre manligheten i form av personlighet och egenskaper inte är uppnådd, vilket gör att 

personer kan känna sig omanliga trots en ”manlig” kropp. En av killarna utryckte sig såhär:  

”Det negativa är ju att det finns en bild av vad en man är och vad en kvinna är. Det skulle 

inte vara det.” Han fortsätter att förklara: ”Det är så fel stereotyper man har. Vissa män är ju 

jättemycket åt det manliga hållet och vissa är mer åt det kvinnliga hållet. Och vissa kvinnor 

mer åt det manliga hållet etc. Det är ju egentligen helt fel. Men när man tänker på man tänker 

man ju på det alla alltid sagt” (Respondent A). Han menade på att det inte borde finnas så 

tydliga skillnader mellan kvinnliga och manliga egenskaper. Det beror också på att det inom 

manlighet finns så pass stora skillnader som samtliga killar har berört. Det kan leda till att det 

blir fel stereotyper mellan män och kvinnor som skapas. Då det snarare handlar om 

individuella skillnader.  

5.1.9 Killarnas manlighetsgörande  

Efter våra intervjuer med de fyra killarna fick vi en tydlig uppfattning om att två av killarna 

befinner sig längre kommet i deras manlighetsgörande. De hade lättare att prata om 

manlighet, beteenden, egenskaper och saker som var typiskt manliga. Beskrivningar och 

funderingar lyftes fram som visade tecken på att de va i en utvecklingsfas i sitt egna 

manlighetsgörande. De två andra var dock mindre insatta i deras egna manlighetsgörande och 

hade svårt att beskriva och besvara vissa frågor som berörde ämnet. Den största skillnaden vi 
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konkret kan utläsa är att de inte ingår i något sportlag, såsom övriga de andra två. Vi kunde 

dock utläsa av samtliga killar att de var medvetna om vad manlighet är och vad det tror att de 

innefattar, skillnaden var dock att de skiljde sig åt beroende på eftersträvan och iscensättande 

av att bli en vuxen man. Några av killarna var mer kvar i det vanliga ungdomslivet, medans 

vissa faktiskt hade påbörjat en mer vuxen livsstil där de reflekterade kring och försökte 

eftersträva en mer manlig karaktär.  
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6 Sociologisk analys och tolkning 

Utifrån det empiriska material vi presenterat på sidan 15 ska vi nedanför göra en analys och 

tolkning med hjälp av sociologiska teorier och annan tidigare forskning.  

6.1 Genus 

För att kunna förklara det som killarna har förmedlat till oss har vi valt att analyser detta 

fenomen utifrån ett genusperspektiv. På så vis kan vi lättare få en förståelse för killarnas 

perspektiv i samband med deras könstillhörighet.   

Killarna förmedlade en gemensam bild av att det finns två olika kön, man och kvinna. 

Genusbegreppet används som vi tidigare nämnt för att särskilja det sociala och kulturella 

könet från det biologiska. Den sekundära förklaringen som handlar om hur kulturella och 

sociala relationer påverkar människors handlande kunde vi tolka genom killarnas berättelser. 

Det handlar om vissa beteenden som killarna beskrev göra i deras vilja för att eftersträva sin 

manlighet. De flesta killarna beskrev på olika sätt vissa ”måsten” i deras vardag som de 

förhåller sig till, för att kunna iscensätta sig själva som unga män. Exempelvis att ha intresse 

för tjejer, ha haft ett förhållande, fysik träning, förhålla sig vuxet och ta ansvar för skolan. Det 

är något de utför i syfte att upprätthålla de normer som förknippas med maskulinitet i deras 

ålder. Det framkom också att samtliga av dem upplevde sig själva på något vis mer eller 

mindre manligare i kvinnligt sällskap. De kunde i deras sällskap uppvisa en mogenhet och 

därmed i större grad framhäva de egenskaper och utseendemässiga attribut som de förknippar 

med sin manlighet. Det var i form av fysisk styrka inför tjejerna och psykisk mognad att över 

huvud taget kunna umgås med dem. Deras upplevelse av denna känsla kan bero på att det 

finns skillnader mellan tjejer och killar som därmed utrycks starkare i varandras sällskap.  

Detta är tecken på det Elvin- Nowak beskriver att tjejer och killar föds i in ett 

sammanhang som gör att skillnader skapas mellan tjejer och killar, vilket påverkar deras 

normer, och olika sätt att vara och göra. Det kan därmed förklara att killarna vet hur de ska 

agera för att inte framträda som omanliga, eftersom de är infödda i den maskulinitetsprocess 

som skiljer manlighet från kvinnlighet. Det kan förklara att det i deras omgivning finns en 

diskurs att följa, såsom Butler beskriver i sin genusteori. Detta resonemang kan vi koppla till 

den bild vi fått från killarna att de visar spår av den traditionella synen angående mannen och 

kvinnan. Med det menar vi alltså att mannen är den stora och starka som tar ansvar, försörjer 

och skyddar sin familj, medans kvinnan skall vara i köket, ta hand om barnen, ha mindre bra 

lön med mera. Vi upplevde dock att killarna inte ansåg detta som något rättvis, men ändå 
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kunde vi utläsa att de hänvisade till ett tankesätt som grundande sig utifrån dessa principer. 

Det hör ihop med Elvin- Nowaks beskrivning av att skillnaderna ter sig olika mellan kön 

beroende på tid och plats. Idag lever inte killarna i det tankesätt där skillnaderna mellan män 

och kvinnor är så tydligt som den traditionella bilden som beskrivs ovan. I och med 

utvecklingen av vårt samhälle har mannens och kvinnans position förändrats och påverkat de 

normer och rollgestalter som hör mannen och kvinnan till. Det går att beskriva utifrån Judith 

Butlers begrepp performativitet, som betonar just aktiva verksamma processer, vilket har 

påverkan på att uppfattningen av kön/genus förändras genom tiderna.  

Vi anser dock att det är relevant att lyfta upp att dessa tankemönster angående kvinnan 

och mannen, eftersom de tydligen fortfarande finns med bland killarna då de beskriver 

skillnaderna.  Vi kunde dock se att detta tankemönster går att avläsa än idag utifrån en av 

killarna. Han trodde nämligen att tjejer oftast spelar tröga, i syfte att få uppmärksamhet av 

andra killar och därmed få hjälp av dem. Det tyder på att han möjligtvis, omedvetet, har en 

bild av mannen som kan hjälpa kvinnan som är i behov av det.  Det tolkar vi vara ett tecken 

på att den traditionella synen av mannens styrka i förhållande till kvinnan fortfarande finns 

kvar. Det kan även tolkas som att han är medveten om att vissa tjejer iklär sig rollen som 

”underordnade” och i behov av omhändertagande. Att de hade svårt med att beskriva 

manlighet och kvinnlighet utifrån dagens situation kan bero på att det, precis som de själva 

angett, att skillnaderna mellan män och kvinnor inte är lika tydliga som för 30 år sedan. Det 

kan leda till att den bilden är den som fortfarande existerar vid beskrivning av dessa kön.  

 

6.2 Framträdande 

Det fanns bland killarna en stark stereotyp bild av vad de förknippade med att vara en man, 

och vad det innefattar för egenskaper och utseende. En man borde vara stor och stark, och inte 

visa tecken på osäkerhet, rädsla, omogenhet, oansvarlig eller osjälvständighet. Utifrån deras 

beskrivningar kan vi förknippa deras tankar kring att manlighet hör ihop med hur man 

framträder på scen i det offentliga.   

Samliga av dessa egenskaper är något som alla fyra killar försökte eftersträva och 

iscensätta på ett eller annat sätt. Vid eftersträvande av dessa egenskaper kan killarna få sitt 

manlighetsgörande bekräftat av sin omgivning, vilket påverkar deras fortsatta utformning av 

sin rollgestalt. Omgivningens respons menar Goffman på vara en viktig mekanism för den 

fortsatta gestaltningen av personens roll.  
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Begreppet framträdande anser vi tydligt går att se utifrån att alla killarna mer eller mindre var 

medvetna om sitt utseende, då samtliga fixar håret, använder vax och stylar sig innan inträda i 

det offentliga. De anger att de på olika sätt försöker kunna uppfattas mer som en vuxen 

människa, vilket i sin tur killarna även förknippar med att agera mer manligt. Exempelvis att 

ta ansvar, sköta skolan, att vara med i vuxna diskussioner och våga ta plats. Vi kan se att en av 

killarna tydligt eftersträvar en vuxen rollgestalt i sitt sätt att vara i sin omgivning, såväl med 

vuxna människor som med sina unga killkompisar. Han beskriver att han tänker på sin 

hållning, hur han bemöter människor, försöker ta plats och integrera sig i samtal med vuxna. 

Han anser att responsen har får är som mest framträdande bland hans vänner, som behandlar 

honom som en vuxen, vilket är hans mål. 

Killarna ger en ganska tydlig bild av maskulinitet vid framträdande, utryckt i 

egenskaper och utseende. Det framkom dock en väldigt bred bild av manlighet, eftersom de 

samtliga ansåg att det finns många dimensioner inom iscensättandet av att vara en man. 

Manlighet betyder olika beroende på individ, och det utgör en så pass stor substans. Vissa kan 

vara mer manliga genom egenskaper och vissa genom fysisk kropp. Ett exempel på ett väldigt 

karaktäristiskt manligt framträdande är bodybuilders. Omgivningen får se deras stora och 

starka kroppar, vilket utseendemässigt förknippas med just manlighet. Detta framträdande 

anser dock en av killarna vara en för stark rollegstalt av manlighet, då han anser att de snarare 

skriker att man vill kompensera för något. Vi tolkar hans resonemang som att det finns ett 

behov av en balansgång och neutralitet i sitt framträdande, för att publiken ska uppfatta 

rollgestalten som äkta.  

6.2.1 Bakre och främre regionen 

Vi kan på olika sätt se den koppling Goffman gör mellan främre och bakre regionen utifrån 

killarnas berättelser. Det kom upp under intervjuerna att killarna hade olika beteenden 

beroende på vilka situationer de befinner sig i. En av killarna förklarade att ibland när killarna 

umgås ensamma, kunde de ”bög”-skoja och fjanta sig ganska rejält med varandra. Det finns 

inga förväntningar eller krav på hans beteende i just denna omgivning, vilket gjorde honom 

bekväm i situationen. Han menade på att det inte hade någon effekt på hans rollgestalt, då han 

var medveten om att detta fjantiga beteende hade sin plats just bland speciella vänner. Vi 

betraktar hans umgänge med dessa vänner i form av en bakre region, då medvetenheten hos 

honom finns att publiken i den främre scenen inte tar del av detta beteende. Det hör också 

ihop med Goffmans teori och att vissa roller lättare går att ”ta av” och ”ta på” i sitt 

framträdande. Trots att killarna inte agerar moget eller manligt i deras ”bög-skojeri” har inte 



 

 26 

det någon påverkan på deras personligheter, eftersom deras könsroll är så pass utvecklad och 

etablerad i deras vardagliga rollgestalt. Det gör att de kan skoja på detta sätt och därmed ”ta 

av” sin mogna och manliga roll tillsammans med sina vänner, utan att ha påverkan på deras 

framtida manliga rollgestalt.  

Som vi tidigare nämnt upplever killarna att ens manlighet är baserat på både utseende 

och egenskaper. Beroende på situation kan manliga attribut framträda mer eller mindre, vilket 

har betydelse på manlighetsgörandet. En av killarna förklarade hans upplevelse av det 

samband som finns mellan manliga egenskaper och utseende, och de effekter det kan ha på 

manlighetsgörandet. Han tror att det finns en del killar som framträder väldigt manliga i den 

främre regionen genom sina stora och starka kroppar, återigen exempelvis bodybuilders. 

Genom sina kroppar kan de förmedla en karaktäristisk bild av sin manlighet inför publiken. I 

ett annat sammanhang tror han dock att dessa killar kan känna sig mindre manliga, oavsett 

kroppen, om de saknar de manliga egenskaperna. Vi kan anta att vissa egenskaper som kan 

uppfattas barnsliga och opassande i den främre regionen undanhålls, för att behålla deras 

karaktär som manliga genom deras kroppar. Dock kan dessa egenskaper komma fram i den 

bakre regionen, såsom hemma framför tv:n, då de inte blir dömda av någon publik.   

6.3 Maskulinitet  

Killarna i vår studie uppfattas väldigt självsäkra, medvetna och med fötterna på jorden. De 

hade mer eller mindre planer inför framtiden, uppfattade sig själva relativt vuxna och de visste 

vad de ville i sina liv just nu. Men precis som författaren Johansson (1995) betonar är det 

viktigt att tänka på att killar i denna ålder fortfarande är ganska sköra och ömtåliga. Exempel 

på denna ostabilitet kunde vi tydligast ta del av, främst genom en av killarna, då han visade på 

osäkerhet inför hans nuvarande omgivning. Det handlade om att inta rätt mängd plats bland 

övriga, dvs att inte vara för blyg, men inte heller att ta för mycket plats, snarare en neutral 

positionering.  

Maskulinitet handlar, som vi tidigare nämnt, om motkrafter som balanserar och sätter 

gränser för uppkomsten av vissa maskulinitetsformer. Connell beskriver manlighet även 

utifrån relationer mellan olika maskuliniteter som påverkar upplevelsen av allianser, 

dominans och underordning. Det kan vi koppla till de ”stereotyper” som killarna beskriver 

skillnader mellan olika typer av roller i deras vardag. Den underordnade nörden, den 

överordnade machokillen och den neutrala inne killen. Killarna beskrev mogenhet som när 

någon vågar vara självsäker, ta sin plats och inte bry sig om vad andra tycker och tänker. Det 

beskrevs tydligt från en av killarna att det finns en osäkerhet hos honom, och generellt sätt 
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bland killar i hans ålder att inte synas eller höras allt för mycket. Då det är något som kan 

uppfattas stöddigt eller barnsligt. Det är iakttagelser gjorda baserade på andra killar i deras 

omgivning, som påverkat deras syn kring hur de vill inta rätt positionering på scen. 

Exempelvis andra äldre killar (elever) eller andra manliga gestalter.  Det bekräftar Ekmans 

teori om att iakttagelser av andra män har, medvetet eller omedvetet, påverkan i sökandet av 

sin egen manlighet. Respondenten antydde dock att hans lagsport har fått honom att utveckla 

sig själv till att faktiskt våga ta mer plats och inte bry sig om vad andra tycker.  

Mogenhet uppkom som en av de viktigaste egenskaperna för killarna i förhållande till 

att bli en man. Det förklarade samtliga att det är en individuell känsla som gör att 

utvecklingen kan se olika ut beroende på livssituation. Individuella prövningar och motgångar 

bidrar till en snabbare mogenhet, och därmed uppfyllelsen av de manliga egenskaperna som 

karaktäriserar en man. Vi kan tolka killarnas olika upplevelser av manlighet utifrån Ekmans 

teori om att individuella upplevelser och erfarenheter har betydelse i skapandet av sin 

manlighet. Exempelvis uppvisar killen vi intervjuat som varit cancersjuk i tidig ålder på en 

tidig mognad. Det har fått honom att utveckla en stark karaktär tidigt, då han drabbats av en 

prövning som många andra i hans ålder inte varit utsatta för. Vi tror att hans sjukdom har 

utvecklat hans manliga egenskaper fortare än om han varit frisk, då han blivit tvungen att 

hantera känslor och situationer som inte hör till tonåren. Vilket är något som även Ekman 

berör.  

Som vi nämnde i föregående kapitel hade killarna svårt att redogöra några konkreta 

exempel på vad de gör för att känna sig manligare i sina rollgestalter. Det kunde endast 

beskriva generella beteende såsom att bete sig mer vuxet, att de tar mer ansvar och att de 

vågar vara mer självsäkra. Att de inte kunde definiera tydliga exempel tror vi kan bero på att 

de i dagsläge inte befinner sig i det stadiet av sin manlighetsgörandeprocess att det kan sätta 

finger på vad som är förknippat med manlighetsgörande i deras vardag. De beteende som lyfts 

upp anser vi dock vara väsentliga, trots att det är mer generella beskrivningar av hur en man 

ska bete sig. Utifrån deras svar tolkar vi deras manlighetsgörande som att den har börjat 

utvecklas, men att de ännu inte är i den fasen där de tydligt kan redogöra manliga beteende 

som de själva har.  
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6.4 Media och förebilder 

Media kan ha effekt på alla individer och förmedla budskap som påverkar identiteter och 

olika karaktärsdrag. Det är orsaken till att vi lyfte upp denna fråga, och se om det kan ha 

påverkat killarna i vår studies manlighetsgörande.  

Som vi tidigare har nämnt i vår empiri har vi dock inte uppfattat att killarna idag har 

direkta förebilder i sin vardag. Varken från media eller på annat sätt. Utifrån detta vill vi 

förtydligöra vår analys av att killarna indirekt ändå kan vara påverkade av media. Denna 

påverkan är något omedvetet och därmed inget de kan förmedla för oss. Det är dock något 

som vi anser vara viktigt att ha i åtanke.  I det samhälle vi lever idag, anser vi, vara omöjligt 

att helt avstå från att bli påverkad av media.  

Killarna förmedlade istället att förebilder var mer förekommande för dem i den unga 

åldern. Det tror vi kan bero på vilken fas i sitt identitetsarbete som de befinner sig i idag. Att 

inte killarna har någon exakt förebild som de ser upp till anser vi går förklara genom att de 

befinner sig i en fas där deras egna identiteter börjar ta sin form på riktigt. Med det menar vi 

att killarna vill skapa sin egen stil och karaktär, och inte kopiera någon annan, vilket vi tror är 

en viktig byggsten i denna ålder. Anledningen till att de inte eftersträvar modeller i media och 

reklam kan också bero på, precis som killarna uppmärksammat, att dessa personer oftast är 

väldigt redigerade för att framhäva en perfekt bild av modellen. Det gör att bilderna uppfattas 

oäkta och ouppnåeliga, och därmed inte påverkar killarnas eftersträvande av dem.  

Däremot att ta inspiration från dessa mediakällor var något som kunde förekomma, 

exempelvis i förhållande till kläder och frisyr. Men vi märkte att det var mer förekommande 

att ta inspiration från personer i deras omgivning. En av killarna tog exempelvis inspiration 

från hans bästa kompis, när han tittade på hans kropp, stil och styling av håret. Att han väljer 

att inspireras från honom, istället för någon karaktär inom media, tror vi kan ha att göra med 

att vännen framstår som mer verklig och uppnåelig förebild. Det hör också ihop med att en av 

killarna ansåg sin pappa vara en inspirationskälla, eftersom han är en person som han ser i 

vardagssituationer dagligen. Det kan också förklaras bero på att pappan farmstås som mer 

verklig. Dock går det inte längre än att de kan ta inspiration, vilket är något som skiljer sig åt i 

förhållande till förebilder som är någon man ser upp till på ett annat sätt. 

6.5 Resumé av killarnas manlighetsgörande  

Som vi beskrev i föregående kapitel fick vi en tydlig uppfattning om att två av killarna hade 

utvecklats mer i deras manlighetsgörande. Det tror vi har att göra med att de befinner sig i ett 
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längre kommet i deras manlighetsgörandeprocess. Det som konkret skiljde dessa killar åt i 

deras livsstilar var att två av killarna inte ingick i någon direkt lagsport, vilket kan ha 

påverkan på just deras manlighetsgörande. Det tror vi eftersom de två killar som ingick i 

lagsporter var de killar som enligt oss hade utvecklats mer i sitt manlighetsgörande. En av 

dem berättade att lagsporten har fått honom att våga ta mer plats och våga vara mer 

självsäker, vilket är egenskaper som samtliga har förknippat med just manlighet. Vi tror 

personligen överlag att lagsporter har påverkan på medlemmarna, eftersom det är ett visst 

klimat och en viss jargong dem sinsemellan. Dessa lagsporter vi pratar om är bland annat 

fotboll och hockey, som definierats som mer manliga sporter. Eftersom jargongen kan vara 

väldigt hård i lagsporter sätter det press på medlemmarna att visa en stark personlighet som 

inte bryts ner av andra. Att befinna sig i detta klimat kan bidra till en individuell utveckling av 

sig själv.   

Överlag har dock samtliga killar visat på att manlighetsgörandet är en viktig del i deras 

vardag. Det som skiljer killarna åt anser vi dock vara att dessa reflektioner sker mer medvetet 

eller omedvetet hos några av dem. Vilket vi återigen tror har att göra med vilken fas av 

manlighetsgörandet de befinner sig i.  

6.6 En jämförelse mellan killar och tjejer  

Här kommer vi att presentera en jämförelse mellan våra resultat och Anette Göthlunds studie. 

Vi har tittat på de mest uppseendeväckande likheter och skillnader som vi kan se mellan 

könen utifrån de slutsatser vi kommit fram till.  

Såväl tjejerna i hennes studie som de killar vi intervjuat uppger att mogenhet och 

vuxenhet är något som eftersträvas. Det förknippas med att närma sig det riktiga vuxenlivet då 

det egna ansvaret tar större plats och man frigör sig från det band som finns till föräldrarna. 

Samt deras möjlighet att mer själva bestämma över sitt egna liv. Denna process anger båda 

vara individuellt baserat.  Tjejerna och killarna visar på ett behov av att betraktas på ett visst 

sätt av sin omgivning. Det upplevs vara viktigt för att bekräfta sin egen identitet.  

Kropp och utseende är något betydelsefullt för de båda könen. De båda formulerar 

tankar om de möjligheter respektive begränsningar som ligger i könsrollen exempelvis vad de 

får, kan, bör göra, eller se ut. De båda poängterar att genom den enskilda kroppen kan de visa 

vilka de ”är”, eller vill vara. Det vill säga, uttryck för den egna identiteten. De betonar att den 

fysiska kroppen har betydelse för manlighetsgörande och kvinnlighetsgörande, dock på två 

olika sätt. Killarna fokuserar mer på en stor kropp medans tjejer en smal och slimmad. 
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Killarna vi intervjuade förmedlade dock att det viktigaste är att man mår bra själv och att man 

ska trivas i sin karaktär. Det är något även tjejerna förmedlade.  

Några av tjejerna angav att de borde sminka sig innan de går till skolan och framhäva en 

kvinnlig bild av sig själva. Precis som några av killarna angav att de borde klä sig vuxet, tänka 

på sitt utseende och styla sig innan inträde i det offentliga. Det framgår dock att bilden de 

förmedlar av sig själva måste vara äkta. Risken finns annars att de istället kan uppfattas 

negativt och oäkta. Med det menar både tjejerna som killarna att deras karaktär måste passa 

ihop såväl utseendemässigt såsom med deras egenskaper.  

Något som skiljer de åt är att tjejer i större grad har förebilder. Dessa förebilder är både 

kvinnor inom media och från deras omgivning såsom en mamma, fritidsledare, lärarinnor 

eller liknande. Vår tolkning förknippar vi med Anette Göthlunds beskrivning av att det idag 

finns färre ”riktiga” föreställningar om hur en kvinna bör vara och uppföra sig än för cirka 

trettio år sedan. Det tror vi kan leda till att det finns ett större behov hos tjejer än hos killar, att 

ha förebilder för att kunna positionera sig lättare i sin omgivning. Precis som killarna sa är 

bilden av mannen och kvinnan inte detsamma som förut. Dock är vår uppfattning av den 

förändring som skett med kvinnans roll mer omfattande än för mannen, vilket kan vara en 

anledning till att behovet av förebilder är mer förekommande hos tjejer. Det uppkom dock hos 

några av tjejerna precis som hos några av killarna att media och dess reklambilder är något 

ouppnåeligt och orealistiskt. Enligt de båda parterna bidrar det till en motsatt effekt, det vill 

säga att någon eftersträvan av dessa ideal inte existerar.   

Sammanfattningsvis får vi en uppfattning om att samtliga ungdomarna, såväl tjejerna 

som killarna, befinner sig i olika faser av deras könsrollsprocesser. Vår slutsats är att de 

resonerar kring liknande frågor såsom: vad man får göra, hur man bör se ut och hur 

betydelsefullt det är att vara omtyckt av omgivningen, samtidigt som de ska utveckla sin egen 

identitet på ett sätt som uppfattas äkta. Det som är den väsentligaste skillnaden är dock hur de 

förhåller sig till dessa frågor beroende på vilket kön och vilken karaktär de har. Denna slutsats 

är ett konstaterande av att ungdomar föds in i ett samhälle där deras könsroll är mer eller 

mindre påverkad av den förutbestämda normen som säger hur man är/blir en man eller en 

kvinna. 
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7 Reflektioner  

Denna studie kan vi med gott samvete konstatera varit till stor nytta, såväl för oss själva, 

killarna och för fortsatta studier. Upplevelsen av våra intervjuer är att killarna har gett oss ett 

bra empiriskt material. De har också fått oss att förstå betydelsen av att göra deras röst hörda, 

vilket vi anser är något som inte går att åsidosätta. Det har vi fått bekräftat direkt utifrån att 

killarna självmant efter intervjuerna förtydligat att de uppskattade att få prata med någon 

utomstående och få ventilera lite tankar och värderingar. Resultatet visade på en medvetenhet 

bland killar angående vad man får göra, inte får göra, ska göra med mera för att inte uppvisas 

vara en outsider. Det är ett relevant att forska vidare kring, då det är väsentligt för att bättre 

förstå unga mäns osäkerhet och oro i sin vardag som de kan uppleva. Förslag på fortsatt studie 

är att göra en mer omfattande studie av killars manlighetsgörande, som utöver intervjuer även 

innefattar observationer som fältarbete. Detta kan i sin tur påverka de könsroller som kan 

uppfattas vara definitiva för de olika könsrollerna. Att införa exempelvis offentliga kill- forum 

tror vi också hade varit relevant i samband med fortsatta studier, utifrån den positiva känsla vi 

fick efter att ha pratat med killarna. 

Med facit i hand kan vi medge att killarna öppnat ögonen för oss, då de gett oss 

möjligheten att ta del av deras privata vardagsliv, tankar och värderingar. Vi kan idag bättre 

förstå de uppföranden och ageranden som ligger till grund för hur unga killar utvecklas i sin 

identitet för att bli en vuxen man. Vi har också fått en större kunskap kring att alla individer 

söker efter att hitta sin identitet och tillhörighet. Såväl tjejer som killar påverkas av normen 

som fostrar dem in i femininiseringsprocessen eller manlighetsprocessen, vilket inte alltid är 

en smärtfri resa. Det har fått oss att förstå hur betydelsefullt det är att lyfta upp dessa ämnen 

och våga prata mer med ungdomarna om deras individuella resor. Genom att göra det kan en 

bättre förståelse för bland annat ”unga killars” resor till att bli ”vuxna” skapas. 

Vi är stolta över att ha intervjuat dessa fyra killar och därmed lämnat avtryck i deras 

framtida värderingar och tankesätt angående manlighetsgörande. Utifrån det har vi en 

förhoppning av att detta kommer genereras bland ett större antal killar, för att allt fler ska bli 

insatta och medvetna kring de olika normer och diskurser som påverkar våra sätt att vara, dvs 

att vara man eller kvinna.    

Vår förhoppning är att vi genom detta arbete kunnat förmedla det relevanta med att 

diskutera unga killars manlighetsgörande, då det kan bidra till en ny samhällsutveckling. Med 

detta sagt menar vi att när vi bättre förstår unga killars manlighetsgörande, kan vi sedan 

lättare föra en dialog kring detta ämne.  
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8 Bilaga 

Intervjuguide 
 

”1. En kort presentation av oss själva.  

2. Vi läser sociologi och socialt utvecklingsarbete, och är nu inne på vår sista termin då 

vi ska göra vår C-uppsats. Vi ska göra en studie på unga mäns ”mansgörande”.  

Vi är intresserade av att fokusera på hur det unga manlighetsgörandet ser ut hos killar i 

er ålder. Så syftet med dessa intervjuer, handlar om att försöka fånga vad som är 

betydelsefullt för killar, varifrån kommer era ideal, vad gör och gör ni inte för att skapa/ 

bibehålla er manlighet, vilka förebilder har ni mm.” 

 

- Kan du berätta lite kortfattat om dig själv (intressen, relationer, ålder, skola, 

fritid, familj, bostadssituation, etc.) 

 

Manlighet 

Vad är manlighet för dig?  

- Finns det några speciella egenskaper du anser att en man har? Eller bör ha?

  

- Finns det något speciellt utseende du anser att en man har? Eller bör ha? 

När anser du att man blir en ”man”?   

När anser du att man går från att vara ”pojke” till ”man”? Är det något speciellt med 

utseendet/kroppen eller något man gjort? 

 

Kvinnlighet 

Vad är kvinnlighet för dig?  

- Finns det några speciella egenskaper du anser att en kvinna har? Eller bör ha? 

- Finns det något speciellt utseende en kvinna har? Eller bör ha? 

När anser du att man blir en ”kvinna”? 

När anser du att man går från att vara ”flicka” till ”kvinna”? Är det något speciellt med 

utseendet/kroppen eller något man gjort? 

 

Skillnad mellan män och kvinnor 
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Vad anser du är tydligast i åtskillnad av en man och en kvinna? (utseendet, egenskaper, 

aktiviteter) 

Tycker du att det är viktigt med kvinnlighet och manlighet – på vilket sätt? 

 

Förebilder 

Har du någon förebild här i livet? Varför just denna? 

Har du någon manlig förebild? Varför just denna?  

- Har du någon manlig förebild utifrån utseende/kropp? 

- Har du någon manlig förebild utifrån andra egenskaper? (tex något dem gjort, 

personlighet) 

Har du någon kvinnlig förebild? Varför just denna? 

 Om inte, varför? 

Hur ser din relation ut till dina föräldrar?  

– På vilket sätt anser du din pappa vara en förebild för dig? (Om han är en förebild?!) 

– På vilket sätt anser du din mamma vara en förebild för dig? (Om hon är en förebild?!) 

 

Din manlighet 

- Vad är dina intressen? Hur ofta sysslar du med det?  

- Är dina intressen typiskt manliga/kvinnliga anser du? 

 Har du mycket vänner (både tjejer och killar?)  

- Hur påverkar dem ditt manlighetsgörande?  

– Har du något förhållande?  

Om ja 

– Har du utvecklats i ditt förhållande som man? 

Om nej 

– Tror du att du skulle känna dig manligare om du hade ett förhållande? 

 

Hur skulle du beskriva din personlighet?  

Hur brukar du göra för att känna dig manlig?  

Har utseendet betydelse för dig, och på vilket sätt? 

Hur mycket tid lägger du på ditt utseende? (kropp, styling, kläder) 

Vilka yttre faktorer påverkar din manlighet? ( Med detta menar vi exempelvis, reklam, 

filmer, media, mm. )  

Anser du att du har några ”kvinnliga” egenskaper?  Om ja, känner du dig bekväm i det?  
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Finns det några manliga egenskaper du anser dig själv ha? Och hur påverkar det din 

manlighet?  

Är manlighet viktigt för dig? I så fall varför? 

Är du rädd för att vara omanlig ? 

 

Betydelsen av manlighet 

Finns det något som du anser vara negativt med den generella bilden av ”manlighet” i 

dagens samhälle? 

Finns det något som du anser vara negativt med den generella bilden av ”kvinnlighet” i 

dagens samhälle? 

Känner du att du har några förväntningar av dig som ung man? I så fall hur? 

Anser du att vi lever i ett jämställt samhälle idag i förhållande till kön? 

 

Framtidsplaner 

- Hur vill du att ditt liv ska se ut när du är cirka 25-30 år?  

- Vad vill du jobba med?  

- Hur betydelsefullt är val av yrke för dig?  

- Finns det någonting idag som du gör för att det ska påverka din framtid?  

 

Slutligen: känner du att det är något du vill tillägga i intervjun? 

 

SIST: TACK FÖR MEDVERKAN! 
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