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Abstract 

Syftet med studien är att skaffa kunskap om och bidra med en större förståelse om skägg som 

socialt fenomen i Sverige. Med fokus på skägg som utseendeattribut och manlighetssymbol se 

hur männen förhåller sig till dynamiken kring maskulinitets-och femininitetsprocesser. Hur 

påverkas männens identitetsskapande och vilken roll spelar skägget? Uppsatsen bygger på en 

kvalitativ metod där tio skäggiga män intervjuades. Det empiriska materialet visade att 

skägget förknippades med manlighet och var en stor del av männens identitet. Med hjälp av 

identitetsteorier, maskulinitetsteori och begreppet kommodifiering analyserades empirin. 

Skägget kan ses som ett sätt för männen att hantera samhällets feminisering av manlighet. 

Skägget utgör en betydande roll i skapande av männens identitet, där skägget framställs som 

en del av deras personlighet och den de anser sig vilja vara.  

Nyckelord: Män, skägg, identitet, maskulinitet, feminisering, kommodifiering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The purpose of the study is to gain knowledge and contribute to a greater understanding about 

the beard as a social phenomenon in Sweden. With a focus on beard as an appearance 

attribute and a symbol of manhood, to see how men relate to the dynamics of masculinity and 

femininity processes. How does it affect the creating of identity and what role does the beard 

play? The essay is based on a qualitative method which includes interviews with ten bearded 

men. The empirical data showed that the beard was associated with manhood and was a big 

part of the men's identities. Using identity theory, masculinity theory and the concept of 

commodification the empirical data was analyzed. The beard can be seen as a way for men to 

deal with society's feminization of masculinity. The beard represents a significant role in the 

creation of men's identity, where the beard is portrayed as a part of their personality and who 

they wanted to be.  

Keywords: Men, beard, identity, masculinity, feminisation, commodification.  
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1. Inledning 

Veckor i kö för att trimma skägget (Kärnstrand, 2013) lyder rubriken till en artikel som 

dagstidningen Metro Sverige hade publicerat och där man skriver att allt fler män går till 

barberarsalongen för att snygga till sitt skägg. I en annan artikel ”Hipsterrusning till 

”skäggdoktorn” skriver man bland annat ”Skägg har blivit ett allt vanligare inslag i svenska 

storstäder. Vidare känns det som att denna trend även ger sig till känna i 

”skäggtransplantationer” – Sköld (2014). Under de senaste åren har intresset för skägg och 

förekomsten av skäggiga män i mediala sammanhang ökat. I allt större utsträckning 

publiceras det olika tidningsartiklar där man diskuterar skägg och skäggiga män.  

Skägg har blivit ett ämne i sig vilket har lett till att män har startat bloggar om skägg s.k. 

”skäggbloggar” där man diskuterar, informerar och tycker till om skägg och allt som har med 

skägg att göra. Det är allt från skäggvårdsprodukter och skäggstilar till information om 

skäggets historia som det skrivs om på bloggarna. Medias publicering om skägg, de olika 

sociala forum samt vår visuella registrering av allt fler skäggiga män i samhället, väckte vårt 

intresse kring det manliga skägget. Vi tyckte att det hade varit intressant att fördjupa oss i 

ämnet och ta reda på vad skägg betyder för de som har skägg och hur man kan förstå skägg 

som ett socialt fenomen. Handlar det bara om en estetisk aspekt eller är det något annat? Vi har 

därför valt att göra en studie vars övergripande frågeställning handlar om skäggets sociala 

betydelse. Vi intervjuade tio män mellan 25 och 40 år gamla från olika delar av Sverige. 

Anledningen till varför vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer och inte kvantitativa, 

grundar sig i att vi ville kunna gå in på djupet, vilket de kvalitativa med en hermeneutisk 

ståndpunkt lämpar sig bättre för. Med hjälp av männens berättelser kommer vi utifrån ett 

sociologiskt perspektiv försöka förstå vilken roll skägget spelar för männens roll i samhället 

där de alltmer uppmuntras att engagera sig i sitt utseende.  

Under perioden som vi skrev vår uppsats, pågick Eurovision Song Contest. Vinnaren blev 

Conchita Wurst, en kvinna med skägg! Hennes vinst orsakade många reaktioner världen runt, 

både positiva och negativa. Radiokanalen P3 (Carr, 13 maj 2014) rapporterade bland annat 

om demonstrationer i Ryssland där männen hade rakat av sig sina skägg i protest. Återigen 

lyckades skägget att dra till sig uppmärksamhet och visar sig vara en symbol som väcker 

starka känslor.   
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1:1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med vår studie är att skaffa kunskap om och bidra med en större förståelse om skägg 

som ett socialt fenomen i Sverige; med fokus på skägg som utseendeattribut och 

manlighetssymbol se hur männen förhåller sig till dynamiken kring maskulinitets- och 

femininitetsprocesser. Hur påverkas männens identitetsskapande och vilken roll spelar 

skägget? Med hjälp av sociologiska teorier och begrepp som självidentitet, hegemonisk 

maskulinitet och kommodifiering kommer vi belysa skägget i relation till mannen och hans 

identitet.  I studien intervjuas 10 svenska män med skägg för att ta reda på varför de har skägg 

och hur de förhåller sig till skägg. Vi undersöker vilka reaktioner de får ifrån sin omgivning 

och om männen tar hand om sina skägg på något speciellt sätt. Detta i syftet att genom 

kvalitativ förståelse redogöra för skäggets roll i deras liv.  

 

Studiens övergripande frågeställning: 

 Vilken betydelse har skägget för männen i studien? 

Förutom den övergripande frågeställningen har vi valt att formulera ytterligare två för att 

lättare kunna bearbeta det insamlade materialet. 

 Vilken roll spelar skägget i männens identitetsskapande? 

 Hur ser relationen mellan skägg och föränderliga maskulinitets- och 

femininitetsmönster ut?  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra hur skägget som attribut har börjat ta mer plast i det 

svenska samhället. Vi kommer att ta upp tidigare forskning som är relevant i relation till 

studiens syfte. Forskningen handlar om hår, maskulinitet, mode och identitet. Avsnittet består 

av tre teman: Ett växande intresse för skägg, manlighet och maskulinitet och skägg som 

identitetsskapare.  

 

2.1 Ett växande intresse för skägg 

De senaste åren har skägg blivit ett omdiskuterat ämne i media, där allt från frisyrer, skötsel 

och skäggets attraktionskraft står i fokus. På skäggbloggen, som skapades år 2010, kan man 

läsa om skäggets historia, tips om olika skäggvårdsprodukter, följa aktuella debatter om skägg 

och även bloggarnas personliga åsikter och upplevelser kring skägg. I storstäderna runt om i 

Sverige har en ökning av antal barberare skett som i sin tur borde betyda att det finns en större 

efterfrågan av skäggvård än tidigare.  

 

Normen för det manliga skägget har varierat de senaste århundraden. Under större delen av 

1900-talet har ett renrakat ideal dominerat (Peterkin, 2001). Enligt Dwight E. 

Robinson(1976), som har gjort en studie om skäggets popularitet genom historien, genomgår 

skägget under en 120 års period ett uppsving i representation för att sedan minska och 

försvinna nästan helt ifrån den mediala scenen. Hans studie syftade till att i tidningar notera 

hur männens ansiktsbehåring eller avsaknad av ansiktsbehåring såg ut under åren 1842-1972. 

Utifrån det insamlade materialet utformade han sedan linjediagram för bland annat hur ofta 

skägget fanns representerat. Han slutsats var att under en period på 120 år gick skägget från 

att vara nästan helt frånvarande till att nå sin kulmen och innehas av mer än 40 % av männen i 

tidningarna år 1892, till att sedan nästintill försvinna igen till år 1960 (Robinson, 1976). Om 

vi föreställer oss en fortsättning på Robinsons linjediagram antar vi att vi idag, år 2014, 

närmar oss kulmen av skäggpopulariteten.  
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2.2 Manlighet och Maskulinitet 

Maskulinitets- och manlighetsperspektivet är ett relativt nytt område inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen och tidigare forskning är både begränsad och 

omdiskuterad. Nedan har vi valt att presentera relevanta studier gällande maskulinitet och 

manlighet i förhållande till vår uppsats. 

 

I Kanada har det gjorts en studie i hur män förhåller sig till sitt utseende och framförallt sitt 

hår. Männen i studien talar om idealmannen som någon med välskött hår eller i alla fall bra 

hårväxt. För männen innebar framgång inte bara ekonomiskt välstånd utan även en hög nivå 

av fysisk attraktion som de två viktigaste aspekterna av hur en riktig man skulle vara 

(Ricciardelli, 2011).  

 

I en studie om hårets betydelse i relation till konsumtion och mode skriver Marie Nordberg 

(2004)  att männen var medvetna om de estetiskt inriktade och konsumtions- och 

njutningsbejakande produkter som erbjuds män i dagens samhälle. Några av dem var öppna 

med att visa sitt intresse för mode och skönhet, samtidigt som andra ville osynliggöra sitt 

intresse genom att hävda att de inte bryr sig så mycket (Nordberg, 2004). Att bortförklara sitt 

intresse eller distansera sig från sitt utseende är något som Norman (2011) tar upp i sin studie 

om unga mäns förhållande till sina kroppar och maskulinitet. Norman menar att normalisering 

och distansering är en form av försvar. Att som man bekymra sig för sitt utseende hör inte till 

den rådande kulturella maskuliniteten, så för att behålla sin manlighet intakt, intar de den 

”double-bind” som innebär att de distanserar sig från den egna kroppens utseende och 

normaliserar istället den (Norman, 2011). Precis som i Nordbergs (2004) studie visar 

Normans att det framkommer en del känslor av oro och bekymmer inför den egna kroppen, 

men i direkt anslutning antar pojkarna en nonchalant inställning där de normaliserar sina 

kroppar genom att jämföra sig med andra jämngamla.  

 

Ett annat sätt att bevara sin manlighet när kroppen brister som maskulinitetsattribut visar 

pojkarna i Moss E Normans studie genom att stödja sig på individualitet. De menar att de inte 

bryr sig om vad andra tyckte om deras kroppar utan att de bara skulle ändra sig om de själva 

ville. Norman menar att eftersom maskulinitet inte bara sitter i kroppens framställning utan 

också handlar mycket om attityder, visar pojkarna på maskulina subjektiviteter genom att 

uttrycka individualitet och personlighet. Genom att vända sig till individualisering etablerar 

pojkarna en frihet och distanserande existens i förhållande till normerna inom maskulinitet. 
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Att förhålla sig avståndstagande från kulturellt konstruerade manliga ideal och neka dess 

påverkan på den egna kroppen, är i sig självt en maskulin egenskap (Norman, 2011). 

 

Pojkarna i Normans (2011) studie, var noga med att skilja på att det var okay att prata om och 

bry sig om sina kroppar, men att det inte var okay att bry sig för mycket om dem. Detta menar 

Norman är ett sätt att distansera sig från den feminina maskuliniteten, homosexualitet t.ex. Att 

bry sig är okay, så länge man inte bryr sig för mycket, man får inte vara fåfäng. Detta är ett 

sätt att upprätthålla den hegemoniska, heterosexuella maskuliniteten (Norman, 2011). Detta 

var även en underliggande premiss hos männen i Nordbergs (2004) studie. Där de uttryckte 

att riktiga män inte permanentar sig samt undviker feminina frisyrer. Frisyrer som kunde 

kodas som feminina förknippades med homosexuella män och flera av informanterna tyckte 

att homosexuella överdriver med estetiseringen. Det vill säga att homosexuella män 

associerades med femininet och med gränsöverskridande samtidigt som de heterosexuella 

männen framställdes som manliga och propra utan att överdriva (Nordberg, 2004). Många av 

pojkarna använde sport och träning som ett sätt att prata om sina kroppar och som ett sätt att 

uppnå ett hälsosamt maskulint ideal. Sport är ett maskulint fält där det är okay för män att 

prata om sina kroppar utan att hamna bortom de maskulina ramarna (Norman, 2011). 

 

Män och kvinnor har alltid varit intresserade av mode men på grund av det könsdikotomma 

tänkandet om mode och kroppslig estetisering, har forskning kring männens konsumtion och 

praktiker uteblivit. Ett öppet intresse för mode och utseende kopplas automatiskt till att vara 

omanligt och fjolligt (Nordberg, 2004). Trots att det ofta har varit förknippat som kvinnligt att 

vara bekymrad och engagerad i sitt utseende visade alla männen i Ricciardelli´s (2011) studie 

att de upplevde dessa egenskaper och känslor. Männen hade alla hårvårdsrutiner och de var 

medvetna om vilka hårprodukter som var tillgängliga samt vilka produkter som var skadliga 

för håret. Ricciardelli frågar sig om dagens konsumtionssamhälle håller på att ändra reglerna 

för vilka egenskaper som tillskrivs maskulina och feminina, men att ha en tät hårväxt på 

huvudet var enligt männen definitivt ett starkt drag för den maskulina mannen. Enligt Synnott 

(1987) förknippar t.ex. studenter skägg med positiva aspekter: en man med mycket skägg 

betraktas som maskulin, mogen, attraktiv, har självförtroende, är dominant, modig, frireligiös 

samt arbetsam. 

 

Nordberg(2004) menar att vad som anses vara manligt samt innebörden av vad det innebär att 

vara man, måste ständigt upprepas för att sedan kunna omvandlas genom att knytas till nya 
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betydelser och praktiker. Det vill säga att frisyrer eller skönhetsbehandlingar som tidigare 

ansågs vara otänkbara för män kan omvandlas till tänkbara, så länge de presenteras som 

manliga, normala, naturliga eller framställs som motståndspraktiker. Patterson & Elliot(2002) 

för samma diskussion och menar att hegemonisk maskulinitet faktiskt håller på att förändras 

och därmed kräver anpassning för att behålla sin privilegierade ställning samt för att kunna 

möta kraven i dagens samhälle. En sådan anpassning innefattar en ökad feminisering av 

maskuliniteter där män uppmuntras till deltagande av konsumtionen, att måna om sitt 

utseende, att komma i kontakt med sina känslor samt att den manliga kroppen objektifieras 

(Patterson & Elliott, 2002).  

 

Till skillnad från den tidigare maskulinitets forskning, där fokus har legat på kroppen och 

håret på huvudet, har vi valt att endast fokusera på skägget. I vår studie har vi valt att titta på 

skägget som ett attribut och ett sätt att förmedla manlighet och maskulinitet. Den tidigare 

forskningen om maskulinitet och manlighet visar att det har skett en feminisering av mannen 

där reklam och media på olika sätt bidrar till att göra mannen mer utseendemedveten. Med 

fokus på skägg som utseendeattribut och manlighetssymbol kan vår studie bidra till förståelse 

kring maskulinitets- och femininitetsdynamiken.  

 

 

2.3 Identitetsmarkörer  

Ricciardelli (2011) menar att maskulinitet, utseende och identitet är ämnen som är tätt 

sammanflätade. Vi har under vårt arbete med denna uppsats sett liknande mönster och 

kommer därför nedan att prata om identitet med kroppen och håret i fokus. 

 

I artikeln Negotiating Masculinities: Advertising and the Inversion of the Male Gaze 

diskuteras det om den manliga representationen i reklam. De senaste två decennier har reklam 

medverkat i byggandet av manliga identiteter som grundar sig i en växande feminisering av 

hegemonisk maskulinitet. Män uppmuntras i allt större utsträckning att se sina egna kroppar 

som områden av identitetshantering (Patterson & Elliott, 2002). Ricciardelli (2011) har gjort 

samma observation och menar att män alltmer uppmuntras att faktiskt se sitt utseende som 

något värt att investera i. En ökad visualisering av manliga kroppar i reklam och media leder 

till en inversion av den manliga blicken. Det i sin tur leder till en psykologisk reflektion hos 

den manliga individen i och med att blicken vänds inåt, som kan orsaka reaktioner i form av 

självidentifikation eller inspiration (Patterson & Elliot, 2002).  
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I en konsumtionskultur anses kroppen inte vara något givet utan snarare som ett projekt som 

kan omformas, transformeras och rekonstrueras. Att behandla kroppen som ett projekt innebär 

ett medvetande och aktiv underhållning av projektets utseende. Projektet, dvs. kroppen kan 

återskapas för att spegla ett önskat utseende som i sin tur uppnås genom konsumtion och 

användning av konsumtionsvaror. Med konsumtionssamhällets utveckling definieras 

människor allt mindre utifrån sina yrkesroller utan identitetsskapandet är allt mer knutet till 

konsumtionen. Människor blir själva en handelsvara där kroppar får ett bytesvärde, ett fysiskt 

kapital. Kroppsliga attribut i form av estetiska kvaliteter tillskrivs ett visst värde. Det tillskriva 

värdet ökar allt mer ju närmare man kommer det normativa idealet (Patterson & Elliott, 

2002).  

 

Kroppsbehåring kan betraktas som en del av de upprepade uttryckt som skapar, reproducerar 

och underminerar sociala ordningar, samtidigt som den genererar en upplevelse av att vara en 

viss sorts person (Nordberg, 2004). Synnott(1987) menar att män uttrycker sin ideologi och 

status genom sitt hår och att den första användning av hår som symbol oftast är mustaschen 

som hos unga män uttrycker en ny status som en vuxen man. Ricciardelli(2011) såg att även 

om männen kände oro över flera kroppsdelar, så som näsan eller sin vikt, var det ändå håret 

och huden som betydde mest. Hon menar att männen var väldigt hängivna sina hår och håret 

stod i fokus för hur hela deras utseende skulle uppfattas. Ricciardelli menar att håret ofta var 

en källa till missnöje och att hur håret såg ut för dagen påverkade männens självbild. Som om 

deras brist på hår på något sätt gjorde dem till bristande individer. Ricciardelli menar vidare 

att männens självbild och därmed självförtroende till stor del hängde ihop med deras hår. Om 

de kände sig nöjda med sitt utseende, främst håret, så kunde de även framställa en positiv 

självbild och därmed må bättre med sig själva. Ricciardelli utvecklar vidare att utseende, 

maskulinitet och självidentitet hänger ihop och att konsumtionssamhället kanske har börjat 

påverka män till att våga investera i sig själva och sitt utseende.  

 

Under 1950-talert skedde en ekonomisk tillväxt och välstånd som i sin tur ledde till en större 

individuell frihet att uttrycka sig genom nya hårtrender. Håret blev en symbol för musiksmak 

och värderingar, det blev både ett märke och ett språk. Håret blev ett sätt att särskilja sig, inte 

bara från den konventionella majoriteten utan även från varandra. Man använde sig av olika 

symboler i protester mot samhället, men den mest kraftfulla symbolen blev håret. Långt, rakt, 

naturligt ofärgat hår var det som gällde för kvinnor i protest mot modet medan männen lät 

håret växa långt och odlade mustasch och skägg. Hår kan betraktas som ett medel som kan 
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användas för att uttrycka en ny identitet samt nya ideologier(Synnott, 2002). Långt hår och 

skägg anses t.ex. symbolisera en ideologi för motstånd till den rådande normen. Men vad ett 

skägg signalerar är beroende av både skäggets utseende och den sociala kontexten. Man ska 

komma ihåg att det bara har gått 100 år sedan skägg var normen. Detta innebär att det har 

tagit cirka 100 år för skägget att gå från en symbol för etablissemanget till att symbolisera 

anti-etablissemang (Synnott, 1987). 

 

 

Sammanfattning 

Den tidigare forskningen som presenterats fokuserar på hur mannen uppmuntras till att vara 

aktiv i skapandet av sitt utseende. Håret har varit en viktig del i maskulinitetsforskningen för 

att få en bild av hur mannen förhåller sig till samhälles normer av maskulinitet och påverkas 

av reklam som riktas till män.  

I vår studie förhåller vi oss till skäggets betydelse som attribut för skapandet av den egna 

identiteten. Den tidigare forskning kring identitetsskapande som vi presenterat ovan, handlar 

till största del om kroppen och håret på huvudet som sätt att forma sin identitet eller sätt att 

förhålla sig till sociala normer. Vår studie tillför ytterligare en aspekt och ett attribut till den 

rådande forskningen, där skägget tidigare inte har varit i rampljuset. I uppsatsen använder vi 

oss av den tidigare forskningen som ett stöd för vilka teman vi valt att fokusera på. Utifrån 

den tidigare forskningen har vi valt att hålla oss nära de sociologiska teorier och begrepp som 

tidigare använts för att kunna förankra våra resultat till forskningen kring maskulinitet och 

identitet. 
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3. Teorier 

I detta avsnitt kommer vi presentera de valda teorierna och begrepp som vi har valt att 

använda oss av i analysen av resultatet. Först presentera vi teorier och begrepp som handlar 

om identitetsskapande och jaget. Sedan redogörs för de utvalda delarna ur rådande 

mansforskning som till största delen består av Connells teori om hegemonisk maskulinitet. 

Avslutningsvis tar vi upp och förklara Baumans teori om konsumtionssamhället och 

kommodifieringen av individen. Vi har valt teorier och begrepp med stöd av den tidigare 

forskningen och utifrån vilka vi ansåg kunna användas för att förstå det som framkommer i 

männens berättelser. Identitetsteorierna har valts för att förklara skäggets roll i männens 

identitetsskapande där den hegemoniska maskuliniteteten står som ideal att förhålla sig till. 

För att förstå vikten av de yttre attribut som har en centrall roll i konsumtionssamhället, 

används begrepp kommodifiering där man i skapandet av sig själv blir en vara och skägget 

kan bli ett kapital för mannen. 

 

 

3.1 Identitet som ett reflexivt projekt 

I boken Modernitet och självidentitet diskuterar sociologen Anthony Giddens självidentiteten 

i förhållande till det senmoderna samhället. I det senmoderna samhället som präglas av 

kulturell och social differentiering, måste individen konstruera en sammanhållen identitet 

(Giddens, 1991). 

I det nutida postmoderna samhället som präglas av reflexivitet, öppenhet och mångfald, blir 

valet av livsstil allt viktigare i skapandet av den egna identiteten. Ju mer traditionen mister sitt 

grepp, desto mer tvingas människor att välja en livsstil bland många olika alternativ. Med 

livsstil menas rutiner som kan införlivas i matvanor, klädvanor, handlingssätt eller 

umgängesmiljöer (Giddens, 1991). Alla dessa dagliga beslut om hur vi exempelvis ska 

uppträda, vad vi ska äta eller vilka kläder vi ska välja, utgör den livsstil man väljer och den i 

sin tur skapar inramning av självidentiteten. Detta innebär att hela tillvaron blir en fråga om 

att välja och fatta beslut för att på det sättet upprätthålla en självberättelse (Giddens, 1991). 

Enligt Giddens är det just förmågan i att upprätthålla en specifik berättelse där man finner en 

persons identitet.   

Giddens menar att människor är medvetna om sina handlingar, både vad man gör och varför 

man gör det. Människor granskar kontinuerligt omständigheterna för sina handlingar som en 
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del av det de gör och denna reflexiva medvetenhet är en förutsättning för självidentiteten. 

Självidentiteten, menar Giddens, är det som individen är medveten om och det är inte något 

givet ”utan något som rutinmässigt måste skapas och bevaras genom individens reflexiva 

handlingar”(Giddens, 1991, sid 67).  Vidare menar Giddens: ”Självidentiteten är självet så 

som det reflexivt uppfattas av personen utifrån hans eller hennes biografi” (Giddens, 1991 sid 

68). I det senmoderna samhället har självet blivit ett självreflexivt projekt som den enskilde 

själv har ett ansvar för. Detta innebär att självet är någonting som man ska reflektera över, 

förändra och till och med forma. 

Kroppen har blivit en central del av självidentiteten. I det postmoderna samhället har 

individen ett större ansvar för hur denne väljer att presentera sin kropp. Stil, smak och mode 

förknippas med individualitet och val av olika livsstilar. Det i sin tur förutsätter en 

nödvändighet att ständigt integrera olika upplevelser och stilar i den biografiska berättelsen 

om självet och på det sättet skapa en någorlunda sammanhållen identitet (Giddens, 1991).  

Giddens pratar om kroppens framträdande som omfattar kroppens alla ytliga drag, inklusive 

sättet att klä sig eller smycka sig och som man använder sig av för att skapa ett visst intryck 

av självet. Giddens menar att vi gör oss till den vill vara. Utseende och stil utgör viktiga 

aspekter av den ständiga konstruktionen av självidentiteten. Individens självidentitet och 

kroppsuppfattning är beroende av den vardagliga sociala interaktionen. Kroppen måste 

ständigt omskapas och integreras i olika typer av berättelser om självet.  

Om individen har en bra självidentitet kommer han eller hon uppleva en känsla av stabilitet i 

sin biografi. En annan aspekt som har stor betydelse för självidentiteten är tillit och är en 

grundpelare för de val individen gör i vardagen. Tillit är en generell mental inställning vilken 

människor grundar sina val och beslut på. Tillit uppstår i en gemensam uppfattning och är 

sammankopplad till den ontologiska tryggheten (en form av känsla för trygghet). I det 

senmoderna samhället som präglas av allt fler valmöjligheten, kan tilliten och denna 

ontologiska trygghet rubbas och utlösa ångest hos individen (Giddens, 1991). 

 

3.2 I och Me 

Enligt George Herbert Mead utvecklas det medvetna jaget i interaktion med andra, det vill 

säga det medvetna jaget är inte något givet utan uppstår i den sociala erfarenhets- och 

aktivitetsprocessen. Individen blir medveten om det egna jaget först i förhållande till andra 

människor.  Enligt Mead (1976) är förmågan till vår medvetenhet en del av självidentiteten.  
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Mead skiljer mellan jaget och kroppen och menar att jaget har en egenskap att det kan vara ett 

objekt för sig självt, och den egenskapen i sin tur gör att jaget kan skilja sig från andra objekt 

och från kroppen. Mead delar upp utvecklingen av självet med hjälp av begreppen ”I” och 

”me” och dessa kan vara både subjekt och objekt. Den handlande och den oförutsägbara fasen 

utgör ”I” medan ”me” består av det socialt bestämda förhörhållningssättet, införlivade som 

vanor. ”I” är det så som individen är i stunden, det vill säga vad individen gör, känner och 

tänker.  Att ”I” är oförutsägbart innebär att individen kan överaska sig själv med sin handling 

och känner sitt jag först när handlingen har utförts. Det är individens minnen, erfarenheter 

som gör att han eller hon känner sitt jag.”Me” är ett resultatav de roller som individen tagit 

över genom samspel med andra människor. Det som menas med att individen tagit över rollen 

är det symboliska perspektivet i form av människors idéer, normer och föreställningar(Mead, 

1976). 

 Att individen kan bli ett objekt för sig själv sker genom att individen antar de andra 

människors attityder gentemot honom i den sociala kontexten. Det vill säga, för att individen 

ska bli ett objekt för sig själv måste denne inta en position där individen betraktar sig själv 

utifrån andra människors synvinkel. Det i sin tur leder till att det blir möjligt för individen att 

bedöma sig själv så som andra hade bedömt henne eller honom (Mead, 1976). Mead menar att 

individens uppfattning om sig själv formas av inställningen som man tror att andra har om en 

själv. Denna uppfattning i sin tur skapas genom att individen ser sig själv utifrån vad han eller 

hon tror att andra ser. Att individen placerar sig själv i den andres ställning leder till att han 

eller hon kan förutsäga vilken respons ens handling kan framkalla hos den andre. Dock är det 

alltid antagandet som individen utgår ifrån. Rollövertagandet i förhållande till andra 

människor, sker med hjälp av ömsesidigt användande av symboler.  

Ett annat begrepp som Mead tar upp i boken Medvetandet jaget och samhället, är imitation.  

Om det finns en liknande handling hos två individer, föreligger en situation där imitation är 

möjlig. För att genomföra imitationen krävs det att beteende och gesten hos den individ som 

framkallar en respons hos den andra individen också tenderer att framkalla samma reaktion 

hos sig själv (Mead, 1976).         

Den generaliserade andre är ett annat begrepp som har stor betydelse för individens identitet. 

Den generaliserade andra kan betraktas utgöra det rådande samhällets normer och attityder. 

Genom att individen antar att den generaliserade andras attityd gentemot sig själv, det vill 

säga bedömer sig själv utifrån den generaliserade andras synvinkel, skapar individen 
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möjlighet till abstrakt tänkande och objektivitet. Detta är enligt Mead av stor betydelse för 

individens jag: 

”endast såtillvida som han antar attityderna hos den organiserade sociala grupp till vilken 

han hör mot den organiserade, kooperativa sociala aktivitet eller uppsättning sådana 

aktiviteter i den vilken gruppen är engagerad, utvecklar han ett fullständigt jag” - Mead, 

(1976) sid.121 

 

3.3 Hegemonisk maskulinitet 

Mansforskning är relativt nytt. Sedan 1990-talet har intresset ökat för forsknings kring 

mannen och maskulinitet och därmed även kritiken (Herz & Johansson, 2011). Eftersom 

kritiken är stor och många anser att de teorier som finns inte är färdigutvecklade och 

tillräckliga, har vi valt ut de delar och begrepp som vi tror kan användas för att förstå männen 

i vår studie och deras relation till skägg. För att lättare hänga med i genomgången av den 

utvalda mansforskningen behöver vi först definiera några begrepp som är snarlika varandra 

och lätt förväxlas, men som innehar skillnader som bör tydliggöras.   

 

Begreppsdefinitioner  

Genus: begrepp som används för att förstå de handlingar och idéer som skapar det sociala 

könet. 

Man: En människa som kan kategoriseras under biologisk man. 

Manlighet: egenskaper som tillskrivs eller förknippas med den biologiska mannen. 

Maskulinitet: teoretiskt begrepp som används för att försöka förklara de sociala 

konstruktioner och praktiker som används för att skapa män och manlighet. (Herz & 

Johansson, 2011) 

 

R. W Connells (1996) maskulinitetsteori handlar till stor del om hegemonisk maskulinitet och 

mannens förhållande till denna maskulinitet. Hegemoni kommer ifrån grekiskans ledarskap 

och kan förklaras som dominans över den rådande kulturen. Antonio Gramsci var den som 

utvecklade begreppet och tanken om kulturell hegemoni. Han menade att makthavarna 

(borgarklassen) formar normen så att deras värden ska ses som normala i syftet att de ska 

fortsätta ha makten (Bates, 1975).  
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Connell(1996) har lånat detta begrepp och utformat en teori om hegemonisk maskulinitet. 

Han menar att det inte räcker att se till skillnader mellan olika sortsers maskuliniteter, så som 

tidigare forskning gjort, utan att man måste titta på förhållande mellan de olika 

maskuliniteterna. För att förstå detta förhållande eller relation som Connell pratar om är det 

viktigt att förstå konceptet med hegemonisk maskulinitet. Ett sätt att förklara begreppet är att 

knyta an till ett redan etablerat sådant, patriarkatet. Hegemonisk maskulinitet är ett modernt 

svar på patriarkatet, ett sätt att legitimera männens fortsatta makt över kvinnorna. Men det 

handlar inte bara om dominans över kvinnor, utan även om förhållandet till män. Den 

hegemoniska maskuliniteten är den rådande normen eller det idealet som eftersträvas, det är 

den genuskonstruktion som är kollektivt accepterad som ett sätt att legitimera makt.  

 

Att den hegemoniska maskuliniteten är den normstyrande betyder inte att den är den mest 

förekommande typen av maskulinitet. Connell menar att väldigt få män faktiskt tillhör och 

praktiserar den. Istället utgör den ramarna för hur män förhåller sig till varandra och 

samhället. Ett exempel på detta är hur heterosexualitet, som faller inom ramarna för den 

hegemoniska maskuliniteten, dominerar över homosexualitet. Connell visar på att 

homosexualitet ses ner på och att män tar avstånd från det för att det innebär en feminisering 

av mannen. Homosexualitet representerar mycket av det som står utanför den hegemoniska 

maskuliniteten, egenskaper och praktiker som förknippas med kvinnliga. Förutom 

homosexuella finns det många andra grupper av män som befinner sig långt ner i den 

maskulina hierarkin och Connell menar att det främst är ”femininet som utgör grunden för det 

symboliska nedsolkandet” Connell, 1996, s117. Connell redogör för underordnad och delaktig 

som två positioner män befinner sig i förhållande till den hegemoniska maskuliniteten. Den 

underordnade positionen var den vi nyss tog upp, där homosexualitet underordnas 

heterosexualitet, men kan tillämpas på fler sätt där något är underordnat den hegemoniska 

motsvarigheten. Den delaktiga positionen menar Connell är den där flest män rör sig. Denna 

syftar till att även om de flesta män inte tillhör den hegemoniska gruppen så drar de ändå 

nytta av den patriarkala ordningen, dominansen över kvinnor och andra män men utan att 

egentligen utöva några hegemoniska ideal. 

 

Begreppet könsroll är en ny ide som dök upp under 1930-talet. Man menade att kvinnor och 

män förhåller sig till vissa allmänna egenskaper som är knutna till deras kön. Detta innebär att 

det alltid finns något manlig och kvinnligt förhållningssätt i alla kulturella miljöer. 

Maskulinitet och femininet kan sedan ses som en inlärd könsroll, detta innebär att vi också 
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kan ”lära” oss nya rollnormer genom sociala processer. På samma sätt menar Connell (1996) 

att hegemonin är föränderlig, att den förändras i takt med att regler och normsystem i vårt 

kulturella samhälle ändras. 

 

Under 1990-talet har den hegemoniska maskuliniteten förändrats och den fortsätter att göra 

så. Nya kroppsideal växer fram och mannen blir mer intresserad av sitt utseende samtidigt 

som det blir mer accepterat som man att visa ett intresse för den egna kroppen. Den manliga 

kroppen har genom en ökad representation inom reklam och i modevärlden börjat 

objektifieras på samma sätt som kvinnokroppen länge har (Herz & Johansson, 2011). Man 

talar om en feminisering av manlighet, som syftar till att männen har börjar ägna tid åt det 

estetiska, kroppsliga och sinnliga. Eftersom alltmer fokus läggs på den egna kroppen kan vi 

också se en ökande individualisering som innebär att ansvaret för kroppen, utseende och 

hälsan läggs hos individen och inte kollektivet. Detta medför förändringar i hur vi ”gör kön” 

eller genom praktiker skapar genus (Herz & Johansson, 2011). Ett sätt att förstå denna 

objektifiering och individualisering är genom Baumans teori om konsumtionssamhället.  

 

 

3.4 Konsumtionssamhället och Kommodifiering 

Idag lever vi i ett samhälle som Bauman (2008) menar karaktäriseras som ett 

konsumtionssamhälle. Vi uppmuntras till att konsumera och desto mer konsumerar växer 

behovet av att fortsätta. Vi intalas att vi genom konsumtion och ägandet av objekt ska känna 

ett välbefinnande och att objektet ska göra oss till respektingivande människor. Bauman 

menar att i konsumtionssamhället mäts vår sociala duglighet i relation till hur mycket vi 

konsumerar eller kan konsumera. Genom att vara aktiva på marknaden blir vi värdiga 

medborgare och det är inte bara vår rättighet att konsumera utan också vår skyldighet.  

Förutom varor menar Bauman att vi även konsumerar oss själva. Vi gör oss själva till varor då 

vi genom konsumtion bekräftar vårt sociala medlemskap och att vi är värda något på 

marknaden. Bauman använder sig av Karl Marx begrepp kommodifiering för att beskriva hur 

konsumtionen fungerar som en investering i vårt sociala värde och därmed även vår 

självaktning. Han menar att syftet med konsumtion egentligen inte är att stilla något begär 

eller behov utan att göra människan till en vara att konsumera. Att göra sig själv attraktiv och 

säljbar på marknaden blir det enda sättet att ta del av och vara en del av samhället.  
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Vidare menar Bauman att denna plikt, för det är inte ett val, av kommodifiering är ett 

individuellt ansvar. I ett nyliberalistiskt samhälle där det mesta flyttas från kollektivt eller 

statligt till det privatägda, har det också blivit individens ansvar att hänga med och hålla sig 

säljbar. Man kan inte bara ”bli” som en följd av slumpen, utan man tvingas att göra aktiva val 

om vem man är och vill vara. Man föds inte fullkomlig utan genom konsumtion kan man röra 

sig mot perfektion, men du kommer aldrig dit. Det är ständigt föränderligt.  

Konsumtionssamhället har genom konsumtion gjort subjektet, människan, till ett objekt som 

ska förändras och bedömas. Bauman menar att samhällen inte kan känna skam, men individer 

kan. Skam och rädsla för social uteslutning, eller att inte passa in i normen, är det som 

ständigt får oss att sträva efter ett bättre jag. 

 

Sammanfattning 

Med hjälp av ”I” och ”Me” får vi en förståelse för hur mannens samspel med andra har 

betydelse för deras medvetande. Mannen blir medveten om sitt skägg i förhållande till andra 

människor och genom den interaktionen skapar han en självidentitet. Denna självidentitet 

påverkas av konsumtionssamhället där kroppen betraktas som ett reflexivt projekt där 

individen själv har ett ansvar för. Mannen använder sig av skägget i uppbyggandet av 

självidentiteten och skägget används som ett förhållningssätt till maskulinitetsnormer. 
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4. Metod 

 

I detta avsnitt av uppsatsen kommer valet av metod och metodologisk ansats att diskuteras. Vi 

kommer även ta upp vår förförståelse kring uppsatsens ämne och hur vi har förhållit oss till 

materialet. Det kommer att redogöras för tillvägagångssätt vid insamling av material och 

bearbetningen av detta och urvalsprocessen. Avsnittet avslutas med en diskussion om etiska 

förhållningssätt. 

 

4.1 Kvalitativ Metod 

Eftersom vår frågeställning syftar till att ta reda på individens upplevda känslor och åsikter 

kring ett fenomen, var valet av en kvalitativ metod relevant (Boolsen, 2007). Den kvalitativa 

metoden utgår ifrån studiesubjektets perspektiv(Alvesson & Sköldberg, 1995), i detta fall 

männen som använts som informanter. Den kvalitativa metoden var mest lämplig för att 

besvara studiens frågeställning i och med att den kvalitativa metoden ger informanterna 

möjlighet att utveckla egna tankegångar och skildra sina känslor och åsikter gentemot 

studiens frågeställning. Med vår frågeställning var vi ute efter att ta reda på betydelsen, 

känslor och åsikter om skägget hos informanterna och därför behövde vi använda oss av en 

metod som erbjöd en närmare kontakt mellan oss som forskare och våra informanter. Enligt 

Alvesson & Sköldberg (1995)  finns det större möjlighet till tolkning och reflektion kring den 

kvalitativa empirin än den kvantitativa. 

 

Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjuguide för insamlingen av empirin. Vi valde 

att strukturera intervjuguiden för att försäkra oss om att informanterna fokuserade på samma 

områden inom ämnet. Detta innebar att de gavs lika chans att svara på samma frågor. Genom 

att använda en semistrukturerad intervjuguide gavs möjligheten till flexibilitet i den 

bemärkelsen att vi som forskare inte var låsta i intervjuguidens struktur. Den 

semistrukturerade intervjun erbjuder en större öppenhet för informantens upplevelser och 

synsätt, frågorna kan kastas om och följdfrågor kan ställas (Bryman, 2011).  

 

 

4.2 Metodologisk- och vetenskapsteoretisk ansats/ förförståelse  

Vår förförståelse kring ämnet var väldigt begränsad, i så måtto att ingen av oss egentligen 

visste mer om skägg än att det är ett biologisk manligt attribut. Kunskaperna sträckte sig så 
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långt som att vi hade uppmärksammat en ökad popularitet under de senaste åren. Alltfler 

skäggiga män visas på tv, används i kommersiella syften, artiklar om skägg och flera i vår 

omgivning har börjat odla. Vår förförståelse om skägg har varit begränsad och vi har tidigare 

inte skänkt tankar åt skägg. Ingen av oss har den genetiska förmågan att odla skägg och vi har 

till följd av detta inte heller haft några direkta åsikter eller känslor kopplade till skäggväxt. 

Detta tror vi har inneburit att vi har kunnat utföra arbetet med en öppenhet och nyfikenhet på 

ett fenomen vars sociologiska betydelse vi inte medvetet reflekterat över och att detta har varit 

en fördel för genomförandet av studien.  

 

Den kvalitativa ansatsen grundar sig i hermeneutiken, detta eftersom vi ville ta reda på vilken 

betydelse skägget har för männen i vår studie. Alla tolkar olika och därför står subjektet i 

fokus för att förstå den sociala verkligheten i en hermeneutisk studie. Med en hermeneutisk 

ansats är det av vikt att tänka på forskarens roll i processen (Sjöberg & Västerfors). Med detta 

menas att vår förförståelse för ämnet och den tidigare forskning som har valts ut att användas, 

påverkar vad vi väljer att fokusera studien på. I vårt fall är förförståelsen lika med den tidigare 

forskning som vi gått igenom eftersom vi dessförinnan inte alls var insatta i ämnet. Det i sin 

tur påverkade hur vi formulerade frågorna i intervjuguiden och vad vi sedan valde ut som 

relevant empiri bland det insamlade materialet. Att arbeta hermeneutiskt innebär att man 

under studiens gång varvar förförståelsen med förståelsen. Detta innebär att jobba med 

förförståelsen kring ämnet, tidigare forskning tillexempel, och genom tolkningsprocessen 

sedan skapa ny förståelse. En form av växelverkan, eller den hermeneutiska cirkeln. Att 

genom ökad förståelse för ämnet under processen, skapa ny förståelse och på så sätt bidra 

med ny förförståelse inom ämnet (Sjöberg & Wästerfors, 2008). Kunskaperna som 

användningen av en hermeneutisk ansats genererar i vår studie, måste vi komma ihåg är 

subjektiv, dels på grund av våra referensramar, dels på grund av männens (Alvesson & 

Sköldberg, 1995).  

 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det olika sätt att förhålla sig till 

verkligheten och kunskapen om verkligheten (Alvesson & Sköldberg, 1995). Vi har i vår 

studie och i behandlingen av empirin utgått ifrån en konstruktivistisk ontologisk ansats, som 

innebär att verkligheten skapas av betraktaren. Med detta menar vi att den verklighet som vi 

undersöker i vår studie är subjektiv. På samma sätt har vi intagit ett förstående 

epistemologiskt synsätt på den kunskap som studien genererat. I enlighet med den 

hermeneutiska anstasen innebär detta att empirin vi har samlat in från informanterna är en 
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subjektiv kunskap om deras verklighet (Alvesson & Sköldberg, 1995). Vi anser det inte finnas 

en sann verklighet som vi objektivt kan förhålla oss till och studera, utan att den kunskap som 

studie genererar är relativ och att både vi som forskare och informanterna konstruerar en form 

av kunskap om en sorts verklighet. 

 

 

4.3 Tillvägagångsätt/behandling av empiriskt material 

Vi började vår studie med att leta efter tidigare forskning inom ämnet, vilket visade sig vara 

svårare än vi hade trott. Den tidigare forskning som vi stötte på handlade som oftast om 

skäggets religiösa innebörd eller om skäggets sexuella attraktionskraft, men inget vi ansåg 

vara relevant för vår studie. Vi var tvungna att bredda sökningen och acceptera att det inte 

fanns någon tidigare forskning i direkt relation till vår frågeställning. Detta visade sig ha både 

fördelar och nackdelar. Dels är det positivt att vår studie kan bidra med något nytt inom fältet, 

men det har även försvårat uppgiften att välja ut relevant tidigare forskning som stöd. 

 

Efter insamlandet av tidigare forskning valde vi att fokusera på rekrytering av informanter. Vi 

använde oss av sociala medier för att komma i kontakt med en grupp människor. I 

urvalsprocessen var det viktigaste för oss att hitta män med skägg. Aspekter så som ålder, 

civilstatus eller arbetsstatus ansåg vi inte vara av vikt då det var relationen till skägget som 

skulle stå i fokus. Vi la ut ett meddelande med vår information där de som ville ställa upp på 

intervjuer kunde komma i kontakt med oss. Det var många intresserade och vi genomförde tio 

intervjuer, varav sex ansikte mot ansikte och fyra via Skype. 

 

När det gäller användningen av kvalitativ metod valde vi att arbeta utifrån en intervjuguide. 

Här utformade vi allmänna frågor kring skägg för att sedan genomföra en provintervju där vi 

fick chansen att utveckla och utöka guiden för att sedan kunna genomföra resterande 

intervjuer bättre. Intervjuerna ansikte mot ansikte genomfördes både i offentlig miljö och 

hemma hos informanter. Här anser vi inte kunna finna någon skillnad i informanternas 

öppenhet då frågorna besvarades. De var oavsett avslappnade och villiga att dela med sig av 

sina upplevelser och känslor. Skype-intervjuerna var något mer problematiska på grund av 

tekniska aspekter så som ljudupptagningsproblem eller att programmet behövde startas om. 

Detta kan ha påverkat under intervjun då det fick avbrytas för att sedan återupptas, men det 

var aldrig mer än tio minuters avbrott. Detta gjorde Skype-intervjuerna lite mer tidskrävande, 

men informanterna var fortfarande lika öppna och avslappnade som de andra informanterna 
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som intervjuades ansikte mot ansikte. Överlag kan vi dra en slutsats om att männen i studien 

gärna pratade om sig själva och sitt förhållande, sina upplevelser och sina känslor kring 

skägget. Både skype-intervjuerna och live-intervjuerna resulterade i liknande svar på 

intervjuguidens frågor. Informanterna använde alla samma termer för att beskriva skägget och 

vi såg tydliga mönster i resultatet. 

 

Angreppssättet för forskningsprocessen kan snarast betecknas som induktivt i så måtto att vi 

har utgått ifrån den insamlade empirin istället för en teori(Alvesson & Sköldberg, 1995). Efter 

insamlingen av det empiriska materialet har vi letat efter återkommande mönster och lyft fram 

det vi ansåg var mest förekommande i våra informanters berättelser. För att underlätta arbetet 

med resultatet valde vi att tematisera den utvalda empirin i två kategorier, skägg som symbol 

och skägget som identitetsskapare. Teorierna valdes utifrån relevans i förhållande till den 

tidigare forskningen och de två kategorierna som empirin delats in i.  

 

 

4.4 Urval 

Under urvalsprocessen har kravet att ha skägg främst stått i fokus. Vi har valt att inte utesluta 

informanter på grund av till exempel ålder eller på grund av några andra orsaker, utan istället 

välkomnat alla skäggiga män. Eftersom vi valde att lägga ut en ”annons” i ett forum för 

skäggiga män, har alla informanterna ett uttalat intresse för skägg. Då skäggforumet inte 

tillåter ickemedlemmar att dela information bad vi en vän skriva åt oss. Han skrev att vi 

genomför en sociologisk studie om skägg och om man var intresserad av att ställa upp på 

intervju kunde man kontakta oss. Detta innebar att de män som kontaktade oss var väldigt 

villiga att prata med oss och redan innan intervjun var medvetna om sina skägg. Två av 

informanterna är engagerade i skägg genom sociala medier och hyser därför även de ett 

intresse för ämnet. Studiens deltagare bestod av tio män mellan 25 och 40 år och från olika 

delar av Sverige. Intervjuerna längd varierade från 30 till 45 minuter mycket beroende på 

informanternas tidigare erfarenheter eller intresse för skägg.   

 

Vi har i åtanke att männen i vår studie sedan tidigare har, ett förhållande eller intresse för 

skägg eftersom de är aktiva medlemmar i skäggforumet. Detta innebär att det resultat vi har 

samlat inte är helt representativt för alla skäggiga män i Sverige, utan att det reflekterar våra 

informanters förhållningssätt till skägg. Vår studie genomförs när skägget som attribut har 

ökat i populäritet och männen som ingår i den har aktivt valt att bidra med sina berättelser. 
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4.5 Etiska aspekter 

Vi har i arbetet med vår studie förhållit oss till de etiska ramlagar som finns för forskning 

inom samhälsvetenskap. Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra allmänna huvudkrav när det 

kommer till forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (CEPN, 2011). Våra informanter har innan intervjun blivit informerade 

om studiens syfte och om att medverkan är frivillig och kan avbrytas närsomhelst. I och med 

att männen i studien kontaktade oss om att få deltaga uppfylldes samtyckeskravet redan vid 

första kontakt. Vi informerade männen i studien om att de skulle anonymiseras, vilket innebär 

att deras personuppgifter kommer ändras för att de ska förbli anonyma. Männen uttryckte då 

åsikter om att detta inte var nödvändigt och flera av dem uttryckte till och med en önskan att 

få presenteras med sina riktiga personuppgifter. Vi har däremot valt att inte bemöta 

önskemålen utan att anonymisera deltagarna för att på bästa sätt förhålla oss till de etiska 

riktlinjer som finns. Vi tydliggjorde även för informanterna att all information om de endast 

kommer att användas i denna studie och inte i andra syften.  
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5. Resultat 

I det här kapitlet presenteras det empiriska materialet som är indelat i två teman, skägget som 

symbol och skägget som identitetsskapare. Dessa teman har valts eftersom de var del i det 

återkommande svarsmönster under intervjuerna. Vi har valt att inte hänvisa till 

informanternas namn utan istället valt att ge dem nummer för att lättare hålla dem isär. I 

resultatet redovisar vi för de egenskaper som informanterna förknippar med skägg, deras sätt 

att reagera på andras skägg samt vilka reaktioner de själva får från sin omgivning. Det 

framkommer även hur skägget ger upphov till starka känslor och åsikter hos informanterna 

när det kommer till utseende och bilden av sig själva.  

 

5.1 Skägget som symbol 

Allmänna egenskaper 

Under intervjuerna ställdes frågan vad informanterna förknippar med skägg och svaren var 

många. En gemensam åsikt var att skägg var manligt och att skägget uppfattades som ett 

maskulint attribut. Intervjuperson 3 säger att han är stolt över sitt skägg och att det är manligt. 

Han menar att han respekterar folk med skägg mer eftersom det säger mycket om en person 

som vågar ha skägg. Även intervjuperson 8 talar om hur skägget är manligt och hur skägget 

ger en ett mer allvarligt utseende i och med att man ser äldre ut med skägg. Intervjuperson 1 

uttrycker att ”jag har alltid tyckt att skägg var utseendet hos en karl”. Att skägget 

symboliserar manlighet var något som alla informanter uttryckte men andra egenskaper 

förknippades också med ansiktsbehåringen. Till exempel säger intervjuperson 10 ”det är nog 

en form av manlighet tycker jag, på ett ganska bra sätt, det är lite manligt, det är lite moget, 

det är tryggt och ganska mysigt”. En annan delar med sig av att han tidigare haft komplex 

över sin skäggväxt då han inte upplevde det som tillräckligt tätt och därför rakade sig.  

Att se äldre och mogen ut var egenskaper som informanterna tillskrev som positiva och som 

de kopplade ihop med bärandet av skägg. Informanterna pratar alla om skägg som en positiv 

symbol och ett positivt yttre attribut.  Skägget kopplades till exempel ihop med egenskaper 

såsom glädje, värme, kärlek, att vara en avslappnad och jordnära och pålitlig person som kan 

njuta av livet. En av informanterna(6) menar att ”jag är mer, trivs med mig själv… får 

positiva vibbar, värme. Man känner sig glad när man ser skägg”.  
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Beroende på vilket skägg du har kan du signalera olika saker, en av informanterna(7) säger 

”det varierar lite grann beroende på vilken form av skägg man har… olika skäggfrisyrer ger 

olika intryck…”. Trots detta var det ändå samma ord som återkommer under alla intervjuer 

om vad informanterna förknippar med skägg och alla egenskaper var positiva. Även om orden 

informanterna använder sig av när de förklara vad skägg symboliserar skiljer sig något, är det 

samma grundläggande positiva egenskaper som lyfts fram.  

 

Manlighet och beundran 

I materialet framkommer att männen uppvisar beundran inför andra skäggiga män och deras 

skägg. En informant uttrycker sin beundran: 

 

”Du vet tangorabatt det är en sån här smal mörk liksom så här tunt pennstreck precis på 

överläppen så här, för mig är det en helt omöjlig frisyr för jag har för ljus och för liksom för 

ljusa strån i mustaschen så om jag provar det så ser det bara ut som en femtonåring som har 

fått moppe musche. Så att ha så tätt och svart skägg så att man kan ha den 

pennstrecksmustaschen, det är liksom nånting som är för mig ouppnåeligt så därför har jag 

liksom det som kanske lite grand som en skäggförebild.”- intervjuperson 9 

Informanten uttrycker en beundran inte bara till skägget utan även till personen som bär 

skägget och de egenskaper han anser krävas för att få till stånd ett sådant skägg. En annan 

informant(5) menar att när han ser någon med ett imponerande skägg är inte tanken att vilja 

bli som honom, utan att han blir inspirerad till att vilja pröva något liknande. På samma sätt 

som de kan beundra andra män med skägg får de uppleva situationer där de själva blir föremål 

för beundran. En av informanterna(9) berättar hur han ofta möts av nyfikna frågor och 

kommentarer gällande hur de också önskar att de kunde odla ett sådant skägg, eller att de har 

funderat på att skaffa sig skägg. Flera informanter berättar om liknande upplevelser och det 

framkommer att det oftast är andra män som står för denna beundran.  

Alla männen i studien säger att de tittar på andra män och deras skägg och att de reagerar på 

andra män med skägg. En av informanterna(10) talar om ”skäggblicken” som han menar 

innebär att man registrerar andra män med skägg. Utan att egentligen hälsa utbyter man 

blickar som för att bekräfta varandras skägg. Detta fenomen är något som alla respondenter 

berättar om under intervjuerna, utan att använda begreppet ”skäggblick”. De beskriver 



 23 

fenomenet med att man ”nickar i samförstånd” (intervjuperson 3), ”morsar lite” eller ”kollar 

in varandra”(intervjuperson 6).  

Ett annat fenomen som kom på tal under två av intervjuerna, där informanterna var från 

samma stad, var att när två män med skägg möts och situationen kräver att någon flyttar på 

sig, är det den med det mindre skägget som ska göra detta. Att skägget symboliserar 

manlighet tog vi upp tidigare men i detta exempel blir makt och respekt ord som tillskrivs 

skägget. Ytterligare ett exempel på den manliga beundran och respekten som skägget medför 

visar intervjuperson 6: 

”jag kan se upp till såna som har, shit vilket kraftigt skägg han har, det kan inte jag… alltså 

vissa har ju jätte kraftigt så. Sen vissa som inte har någonting. Man ser dem som bara kan få 

lite här och där, de blir nog lite kränkta som män har jag märkt. Vissa väljer ju att inte ha 

skägg även om de har en väldigt kraftig skäggväxt, men då vet de ju att de har det.” 

Informanterna menar att skägget medför att de blir behandlade med mer respekt och medger 

även att de själva bemöter andra män med mer respekt om de har skägg. Andra informanter 

uttrycker en medvetenhet om hur de uppfattas av andra på grund av sitt skägg. De sticker ut ur 

mängden, fördomar om religionstillhörighet eller yrkes- och fritids sysselsättning var vanligt. 

Trots fördomar som kan förekomma gentemot våra informanter uttrycker dem en 

övervägande positiv inställning till skägget. En av informanterna(5) uttrycker det såhär:  

”dels så sticker det ut och jag trivs med att synas. Folk på stan reagerar med att, oj! Där kom 

ett skägg längre än snittet. Med det är jag, jag trivs med den reaktionen… jag trivs bra i 

skägg, sen vad folk runt omkring trivs med på mig det gör inte så mycket”.  

En annan(7) säger att skägget är ett val som har gjort att man ställer sig utanför och får räkna 

med att folk har fördomar. Men trots detta är han nöjd med sitt val och trivs med sitt skägg.  

 

5.2 Skägg som identitetsskapare 

Omgivningens reaktioner 

Under intervjun ställdes frågor om omgivningens reaktioner på skägget. Informanterna hade 

många historier om situationer där skägget frambringat reaktioner från främmande människor.  

Intervjuperson 7 berättar: 
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”..antingen säger de ingeting eller så tycker de att det är rätt coolt, det är ofta folk som 

kommenterar på det, framför allt män. Ibland kommer liksom fram folk, när jag är ute och 

undrar om de får ta på det och kamma det.” 

Alla informanter hade upplevt liknande situationer där främmande människor kommit fram 

och tagit sig friheten att ta på deras skägg. Även om situationen i sig kan upplevas som 

obehaglig, är ändå reaktionen positiv eftersom den är en form av beundran.  

Intervjupersonerna berättar att de mestadels får positiva reaktioner till exempel ”Oj, vilket 

skägg du har!”(intervjuperson 2). Vidare berättar informanterna att de oftast bemöts med 

nyfikenhet och beundran i form av frågor och komplimanger.  De vanligaste förekommande 

frågorna eller kommentarerna som informanter får är ”varför har du skägg?”(intervjuperson 

2), ”hur länge har du haft det?”(intervjuperson 9)och någon form av komplimang i stil med 

”det var ett fint skägg du hade”(intervjuperson 6). De positiva reaktionerna ifrån sin 

omgivning menar några av informanterna var en faktor i att de faktiskt fortsatte låta skägget 

växa.  

I frågan om de upplever några negativa aspekter av att ha skägg, berättade de om svårigheter i 

samband med matsituationer. De uttrycker problem med att äta viss sorts mat så som 

hamburgare eller semlor, då dessa kladdar och kan sätta sig i skägget.  

”ja… asså det som jag kan sakna är att kunna slafsa i sig en fet jävla hamburgare utan att det 

sätter sig i skägget. Det är ju bara att glömma att äta hamburgare ute bland folk… så en som 

har skägg och har haft skägg länge ser du ju aldrig sitta ute utan att ha en stor servett i 

handen eller en stor näve papper.” - intervjuperson 4 

Informanterna menar att de inte kan äta denna mat offentligt men att det i hemmet inte utgör 

något problem. Den sociala aspekten av problemet upplevs jobbigare av informanterna än 

själva problemet med mat i skägget.  

 

Skägg som identitet och livsstil 

När informanterna pratar om sitt skägg, pratar de om skägget som en del av sig själv. De 

menar att skägget inte bara är ett yttre attribut utan en del av deras personlighet.  Flera av dem 

hänvisar till skägget som en del av deras liv och menar att både de själva och personer i deras 

omgivning associerar skägget med deras person,”... det har blivit så som jag relaterar till mig 
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själv, som den person jag egentligen är... jag skulle inte kunna se mig utan skägget idag.” – 

intervjuperson 4. 

De flesta av intervjupersonerna hade svårt att förlika sig med tanken att bli av med sitt skägg. 

Vissa uttryckte att de skulle bli en annan person i fall de skulle raka av sig sitt skägg, som 

intervjuperson 6: ”… jag känner mig så, härlig och trygg. Så då… Alltså jag vet ju att jag är 

samma person utan skägget, fast ändå inte”. Flera av informanterna uttrycker samma 

känslomässiga band till sitt skägg och svårigheter med att se sig själva utan skägg. Skägget är 

ett attribut som informanterna menar visar vem de är, ”Jag gillar skägget. Jag tycker det 

reflekterar mig som människa. Det presenterar mig på bästa sättet.” (intervjuperson 3). De 

uttrycker en känsla av att de är sitt skägg och att skägget är dem. En informant(6) berättar hur 

han till och med kan drömma mardrömmar om att han blir av med skägget, en annan menar 

att göra sig av med skägget skulle bli en ”dramatisk utseendeförändring, det är ingenting 

man gör bara sådär – intervjuperson 7”. Informanterna visar trivsel och trygghet i sig själva 

där skägget står som ett sätt att visa det för sin omgivning. Att göra sig av med skägget skulle 

medföra att göra sig av med en stor del av sig själva. Å andra sidan såg några skägget som en 

möjlighet till att förändra sitt utseende vilket upplevdes som något positivt.  

 

På frågan om utseendet var viktigt för dem menar de flesta av informanterna att det spelar roll 

hur man ser ut men att det beror på den sociala situationen. Ska de vara hemma var det inte 

lika viktigt som om de skulle gå ut på restaurang eller träffa människor. Det var inte heller 

något specifikt kroppsligt ideal man eftersträvade mer än att se hel, ren och välvårdad ut. 

Skägget kunde vara långt och stort så länge man tog hand om utstickande strån och inte såg 

ovårdad ut. Samtidigt som de medger att utseendet var viktigt och att de ägnar en del tid åt att 

sköta skägget, sägs saker som ” jag är väl inte fåfäng men medveten” (intervjuperson 2) eller 

”jag är ingen, vad säger man, metrosexuell” (intervjuperson 8) i samband med frågor kring 

deras utseende och den tid de ägnar åt skägget. Informanterna var medvetna om det utbud 

som fanns för skäggvård och flera av dem använder skäggvårdsprodukter dagligen. En av 

informanterna som inte använder produkterna menar att han skulle vilja men anser att det är 

för dyrt. Informanterna använde däremot schampo och/eller balsam för att hålla skägget rent 

och flera av dem kammade det dagligen.  

Tankar och känslor kring att göra sig av med skägget var starka, en av informanterna(9) 

menar att ”ju längre man har skägget desto svårare är det att raka av det helt, tror jag”. 

Några av dem menar att skägget har blivit en stor del av deras liv både som intresse och 
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identitet. De ägnar tid åt att hålla sig uppdaterade kring skäggvårdsprodukter, att testa och 

delar med sig av sin kunskap och sina åsikter kring produkterna genom sociala medier. 

Informanternas vanor tillsammans med deras känslor gentemot skägget visar att det är mer än 

ett skönhetsattribut, att de ser det mer som en livsstil. En av informanterna(5) uttrycker och 

menar att ”skägget sitter inte på hakan, det sitter i hjärtat” en annan om hur ”Man får nästan 

som en relation till skägget”(intervjuperson 10). Detta är tydliga exempel på hur skägget ses 

som mer än ansiktsbehåring och mer som ett sätt att vara. 

 

Sammanfattning 

Resultatet visar att skägget har en viktig roll i männens identitetsskapande, mycket på grund 

av de reaktioner de får från sin omgivning. Reaktionerna är oftast positiva och det 

framkommer att det finns en beundran männen emellan som är knuten till skäggväxt. Männen 

visar att de förknippar positiva egenskaper med skägget som symbol och framförallt var 

skägget en manlighetssymbol. En stor del av deras syn på sig själva, sin självbild, visar sig 

vara knuten till skägget och männen hade svårt att förlika sig med tanken på att göra sig av 

med skägget, då de ansåg sig förlora en del av sin identitet.  
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6. Analys 

I det här avsnittet analyseras det empiriska materialet utifrån de teoretiska referensramar som 

vi presenterade i teorikapitlet. Analysen är uppdelad i tre teman; Skägg som en symbol för 

manlighet, Skägg och identitet och Konsumtionssamhället. I bearbetningen av resultatet och 

arbetet med analysen har vi kommit fram till manskulinitet, utseende och identitet är svårt att 

hålla isär, eftersom de i stor grad påverkar varandra. Vi har gjort ett försök att presentera 

analysen av det empiriska materialet, på ett sätt som underlättar för läsaren samtidigt som 

dessa tre teman hör ihop med varandra. 

 

6.1 Skägg som en symbol för manlighet 

I resultatet har vi redovisat för hur männen i vår studie tar hand om sitt skägg med eller utan 

specifika skäggvårdsprodukter. Alla männen visar att de tycker det är viktigt att se välvårdad 

ut genom att till exempel klippa bort utstående skäggstrån. Även om alla männen inte 

använde sig av skäggvårdsprodukter dagligen var de medvetna om vad som fanns på 

marknaden och vad produkternas syfte var. Vi kan se hur en feminisering av manlighet har 

letat sig in i skäggets värld precis som i den övriga reklam och modeindustrin (Patterson & 

Elliot, 2002). Att ha ett intresse för sitt utseende har länge betraktats som något kvinnor 

sysselsätter sig med. En del av feminiseringen av manlighet innebär att intresset för det 

estetiska även tillåts eller rent av förväntas även av män (Herz & Johansson, 2011). Männen i 

studien är medlemmar i ett skäggforum och/eller deltar på andra sätt i sociala medier där 

skägg står i fokus. En ökad representation av skägg i media innebär en ökad exponering av 

skägg som objekt och i så måtto en objektifiering av skägg. Skägget blir ett attribut som kan 

anammas i byggandet av den egna identiteten. Genom reklam och förekomsten av andra män 

med skägg i övrigt anser vi att en ökad acceptans för bärandet och även en ökad inspiration 

till att ha skägg blir tydlig. Den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 1996) som under lång 

tid har varit renrakad blir nu utmanad i och med skäggets ökade acceptans. Samhällets normer 

och regler för hur mannen ska se ut håller på att ändras. Media underlättar och påskyndar de 

sociala processer genom vilka vi lär oss om och kan omformar rollnormerna (Connell, 1996).  

 

Precis som Synnotts(1987) testpersoner ansåg männen i vår studie att skägget representerade 

manlighet, makt eller som intervjuperson 1 uttrycker det, att skägget ”var utseendet hos en 

karl”. Männen menar att de ser äldre eller mognare ut med skägg och att skägget ger dem ett 

mer allvarligt utseende. Att vilja se ut som en man och att vara manlig är ett sätt för 
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informanterna att ta plats i den maskulina hierarkin (Connell, 1996). Så även om skägget i sig 

inte är en feminisering av manlighet utan snarare tvärtom, ett väldigt tydligt tecken på 

maskulinitet, förefaller bärandet ändå kunna förklaras med detta begrepp. Vi menar att 

skägget är ett sätt för männen att hantera feminiseringen. I och med att månandet om kroppen 

och det estetiska främst varit ett område för kvinnor, fungerar skägget som ett sätt att 

balansera inträdet på detta område genom att framhäva maskulina drag. Informanterna ägnar 

sig åt sitt yttre, tar in information genom reklam och sociala processer som säger att det är 

okay att bry sig om sitt utseende. Eftersom den hegemoniska maskuliniteten styr över hur 

män ska förhålla sig till olika företeelser och männen inte vill bli underordnade den rådande 

normen (Connell, 1996) kan skägget fungera som ett sätt att fortfarande förefalla maskulina 

och samtidigt tillåta ett intresse för det estetiska. När vi pratar med informanterna om deras 

utseende och vården av skägget uppvisar de en distansering (Norman, 2011) ifrån sina egna 

påståenden. Intervjuperson 2 säger att utseendet är viktigt och att han vill se välvårdad ut men 

att ”jag är väl inte fåfäng men medveten”. Precis som pojkarna i Normans (2011) studie och 

männen i Norbergs (2004) visar våra informanter att det är okay att bry sig om sitt utseende så 

länge man inte överdriver. Att vara för upptagen av det yttre anses som en feminin egenskap 

och männen tar därför avstånd ifrån detta för att behålla sin maskulinitet (Norman, 2011). Vi 

kan se att även om en feminisering av manlighet och av skägget är pågående är den 

hegemoniska maskuliniteten dominant. Männen tar avstånd från det som kan anses vara 

kvinnliga egenskaper och därmed den feminina maskuliniteten för att inte hamna i den 

underordnade positionen (Connell, 2011).  

 

Männen i Ricciardellis (2011) studie menar att tät hårväxt är ett definitivt tecken på 

manlighet. Vi kan se att männen i vår studie tycker detsamma, om än att de syftar till 

hårväxten i ansiktet. Att ha tät skäggväxt eller att i ung ålder ha någon skäggväxt 

överhuvudtaget menar männen i vår studie vara ett maskulinitetsattribut och en form av 

övertag mot andra män. En av informanterna(6) berättar hur han kan reagera på andra män 

med kraftigare skäggväxt och uppleva en känsla av avundsjuka. Å andra sidan menar han att 

män som inte kan odla skägg eller har en sämre skäggväxt kan känna sig som mindre 

manliga. Informantens reaktion på män med en bra skäggväxt yttrar sig i en form av beundran 

medan han gör ett antagande om att män med dålig skäggväxt skulle känna sig kränkta som 

män. Att ha tät skäggväxt är något som ansågs manligt och eftertraktades. Vi kan se hur de 

visar en form av respekt för män med skägg. Flera av informanterna uttrycker även att de 

upplever att de blir bemötta med mer respekt när de har skägg. Detta menar vi är ett uttryck 
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för den hegemoniska maskulinitetens dominans. Även om skägg som attribut inte har varit 

den rådande normen för män är det en biologisk funktion som främst tillskrivs män och 

därmed en del i den hegemoniska maskulina överordningen. Vi kan se i resultatet att männen 

respekterar andra män med skägg och att de även erkänner andra skäggiga mäns närvaro. I 

resultatet framkommer det att informanterna i mötet med andra skäggiga män utbyter blickar, 

nickar i samförstånd eller hejar på varandra. Den så kallade ”skäggblicken” som 

informanterna pratar om är en form av imitation (Mead, 1976). Med detta menar att när en 

informant möter en annan man med skägg har de en gemensam handling, det vill säga 

odlandet av skägg. ”Skäggblicken” uppstår eftersom de ömsesidigt registrerar varandra och 

utlöser samma respons hos båda individerna. Skägget verkar som en maktsymbol mellan 

männen, där män med skägg hamnar högre upp i maskulinitetshierarkin än de utan. Detta 

innebär att de omedvetet blir delaktiga i patriarkatets dominans över kvinnor och andra män 

(Connell, 2011).  

 

6.2 Skägg och identitet 

I det empiriska materialet utrycker samtliga informanter en beundran gentemot andra mäns 

skägg. Framför allt är denna beundran riktad till skägg som skiljer sig från informanternas 

eget, både till utseende, längd och täthet. Men informanternas beundran kan även vara riktad 

till egenskaperna som informantera tillskriven personen i frågan. Som intervjuperson 7 

uttrycker: 

”Sen så kan jag erkänna att, när jag ser folk som har såna riktigt långa, va ska jag säga, 

välvårdade helskägg, då tycker jag blir det WOW! För jag vet att få ett sånt skägg sådär, 

långt och samtidigt välvårdat och snyggt kräver väldigt mycket tid och hängivenhet och det är 

något jag känner är väldigt beundransvärt”. 

Det ovannämnda citatet tolkar vi som att informanten själv hade önskat sig besitta sådana 

egenskaper som krävs för att få ett sådant långt och snyggt skägg. Att andra mäns skägg kan 

utlösa en sådan tankeprocess hos informanterna visar att de är medvetna om sitt eget skägg, 

samt de egenskaper eller frånvaro av egenskaper som krävs för att ha ett visst skägg. Denna 

medvetenhet uppstår just i samspel med andra individer, i det här fallet i samspel med andra 

skäggiga män. Informanten hade aldrig önskat sig ett långt och snyggt skägg och de 

egenskaper som krävs, om det inte hade funnits andra skäggiga män. Den självmedvetenhet 
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som informanten uppvisar hade aldrig kommit till stånd eftersom det medvetna jaget uppstår i 

interaktion med andra (Mead, 1976). 

Så som informanterna kan känna beundran gentemot andra skäggiga män, upplever de själva 

situationer där deras skägg blir ett objekt för beundran. Detta kan yttra sig genom positiva 

kommentarer men även genom att andra människor vill ta på deras skägg. Ingen av våra 

informanter hade upplevt negativa reaktioner på grund av sitt skägg men menade att det kan 

finnas föruppfattade meningar som att inte vilja vara en del av system. För att denna 

medvetenhet om fördomar ska vara möjligt måste informanterna göra sig till objekt för sig 

själv och betrakta sig själv utifrån andras ögon (Mead, 1976). På det sättet kan de bilda sig en 

uppfattning om sig själva och vilka föruppfattade meningar deras skägg kan orsaka. Vi anser 

att det är de positiva reaktionerna från omgivningen som gör att informanterna fortsätter att ha 

skägg. Deras positiva erfarenheter i samspel med andra, har bidragit till en medvetenhet om 

att människor är positivt inställda till dem på grund av skägget. De upplevda positiva 

erfarenheterna stimulerar informanterna till att ha skägg. En informant berättar: 

”När man typ har varit och handlar har det hänt att någon bara vänt sig om och börjat ta i 

mitt skägg. Och sedan kommit på sig själv och sagt förlåt. Så det är ju roligt, det händer alltid 

något kul med skägg.”- intervjuperson 7 

Det som gör det här citatet intressant är just betoning på att det alltid händer något roligt i 

samband med skägget vilket upplevs som positivt. Här kommer alltså ”me” fram där de 

sociala erfarenheterna är samlade och lagrade som kunskap om vad som kan förväntas (Mead, 

1976)Utan ”me” skulle informanterna inte ha någonting att förhålla sig till, det vill säga ”I” 

hade inte haft något att förhålla sig till. Dessa två faser ”I” and ”me” utgör grunden till 

informanternas medvetande kring sitt skägg (Mead, 1976). 

En annan faktor, som vi anser leder till att våra informanter väljer att ha skägg, är att de 

sticker ut och drar till sig uppmärksamhet. Skägg är ett sätt att skilja sig ur i dagens samhälle 

som präglas av mångfald.  

”Det är nog kanske att jag tycker att det är roligt att synas lite kanske...ganska länge har det 

varit så att man fått kommentarer, man märker att folk registrerar att man inte riktigt ser ut 

som alla andra.”-intervjuperson 10 

Genom att omgivningen reagerar på informanternas skägg, bekräftar det dem samtidigt.  

Skägg utgör en viktig del i informanternas identitet där skägget inte bara är ett yttre attribut 
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utan även har blivit en livsstil för dem. Det har blivit ett projekt som ska underhållas genom 

bland annat olika skäggvårdsprodukter och genom att hålla sig uppdaterade. De har gjort ett 

medvetet val om vilka de vill vara, ett val, det vill säga skägg, som de anser reflekterar och 

presenterar dem på bästa sättet. I dagens samhälle står vi inför en del val och möjligheter där 

vi själva har ett ansvar för att skapa oss själva (Giddens, 1991). Informanterna tillskrev 

skägget enbart positiva egenskaper som mognad, trygghet, pålitlighet och att det förser 

utseende med ett mer allvarligt uppseende. Detta tolkar vi som att de själva vill bli betraktade 

på det sättet och därför har skägg för att skapa sig en identitet som samhället är positivt 

inställda till.  

I konsumtionssamhället är det individens ansvar att bygga en identitet som både kan 

accepteras av omgivningen och individen själv (Giddens, 1991). Kroppen blir ett område där 

självidentifikation i allt större utsträckning hanteras och en möjlighet att återskapa ett önskat 

utseende (Patterson & Elliott, 2002). Det är förmågan att betrakta sig själv som ett objekt 

genom andra människors ögon (Mead, 1976), som möjliggör för våra informanter att bli 

medvetna om hur de kan uppfattas på grund av sitt skägg. Vissa informanter betraktade 

skägget som ett sätt att kunna förändra sitt utseende på, antingen genom olika frisyrer eller att 

raka av det. Men för de flesta informanter utlöste tanken på att göra sig av med skägget starka 

känslor som ångest och ilska. De flesta menade att de inte kan se sig själva utan skägg och att 

raka av skägget inte skulle komma på fråga. Detta tolkar vi som att informanterna, om de nu 

skulle raka av sig sitt skägg, skulle de vara tvungna att överge en del av sin nuvarande 

identitet och formera en ny, ett nytt jag. Det i sin tur skulle innebära att informanterna 

återigen hade stått inför ett val om vem de vill vara och hitta en ny identitet i ett samhälle som 

präglas av valmöjligheter(Giddens, 1991). Detta leder till att informanternas ontologiska 

trygghet rubbas och kan leda till ångestkänslor hos dem. En informant(6) berättade att han 

kan drömma mardrömmar om att bli av med sitt skägg. I det här fallet är det viktigt att notera 

att informanten använder ordet mardröm när han pratar om drömmen där han blir av med sitt 

skägg. Vidare uttrycker informanterna att göra sig av med skägget skulle innebära en 

”dramatisk utseendeförändring” (intervjuperson 7)och att ”... det har blivit så som jag 

relaterar till mig själv, som den person jag egentligen är... jag skulle inte kunna se mig utan 

skägget idag.” (intervjuperson 4). Vi ser här exempel på informanternas motvilja. Att göra av 

sig med skägget skulle leda till att de inte längre skulle veta vilka de är. De hade varit tvungna 

att forma en ny identitet som både de själva och andra har tillit till. Det är den gemensamma 

uppfattningen som gör att tilliten till den egna identiteten skapas och som utgör en viktig del 
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för att känna en ontologisk trygghet (Giddens, 1991). Ricciardelli(2011) drar samma 

slutsaster om männen i sin studie där hon menar att deras självbild och självförtroende till stor 

del hängde ihop med deras hår. 

Det enda som informanterna upplevde som nackdel av att ha skägg, var i samband med 

matsituationer. De berättade om svårigheter att äta viss sorts mat som semla eller hamburgare 

eftersom det kan bli kladdigt och sätta sig i skägget: 

”Det… ibland så kan det va att man tror att man äter ordentligt men så kollar man ner så ser 

man att, jaha har jag suttit här med en fläck i skägget länge eller? Och det känns inte bra… 

Hemma går det bra för då är det inte så noga, då kan man bara gå och spola av sig. Men om 

man är på arbetsplats eller ute och så, och det ska vara lite städat.” - intervjuperson 6 

Trots att problemet i sig är fysiskt, kommer den sociala aspekten på problemet fram. I det 

ovannämnda citatet är det viktigt att poängtera hur informanter inte upplever samma problem 

hemma. Anledningen till att skägget i samband med matsituationer kan utgöra ett problem 

bland andra människor, är att informanterna är medvetna om de oskrivna normer om hur man 

äter bland folk. Här kommer den generaliserade andre in i bilden där samhällets normer yttrar 

sig (Mead, 1976). Genom att informanterna betraktar sig själva utifrån den generaliserade 

andres synvinkel, blir de medvetna om hur de kan uppfattas om de exempelvis får matrester i 

skägget och därför kan informanterna uppleva ett problem i samband med offentliga 

matsituationer. Hemma utgör det inget problem eftersom informanterna då inte behöver följa 

samhällets normer. Trots problematiken som kan uppstå i samband med maten, väljer männen 

att behålla skägget. Det är en så pass stor del av deras identitet och självbild att de inte låter 

matproblemen påverka deras val att odla skägg.  

 

6.3 Konsumtionssamhället 

I konsumtionssamhället blir skapandet av identitet genom vårt utseende ett allt viktigare och 

realt faktum (Bauman, 2008). I och med den ökande representationen av skäggiga män både i 

samhället och på den mediala scenen tar skägget mer plats som ett attribut för den rådande 

rollnormen för män. Återkommande i våra intervjuer var att informanterna förknippade 

positiva egenskaper med skägg. För dem stod skägget för egenskaper som värme, glädje, att 

vara avslappnad och kärlek. Även trygghet var ett ord som återkom när vi pratade om skägget 

som symbol. Vi tror att dessa egenskaper är kvalitéer som männen själva vill förmedla genom 
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bärandet av skägg. Eftersom männens skägg utgör en stor del av deras självidentitet (Giddens, 

1991). Kommodifieringen (Bauman, 2008) av männen tar form genom att de antar skägget 

som symbol för vem de vill vara och de positiva och attraktiva egenskaper de vill förknippas 

med. Man kan också säga att skägget som estetiskt attribut tillskrivs ett värde som fysiskt 

kapital för manlighet och att männen genom bärandet av detta, bygger en identitet i 

förhållande till det manliga normativa idealet (Patterson & Elliot, 2011). 

 

Vi kan dra en parallell från konsumtionssamhällets krav på att göra sig själv till ett objekt som 

måste utmärka sig på det sociala fältet (Bauman, 2008) till den ökade objektifieringen (Herz 

& Johansson, 2011) av män i reklam. Vi menar att skägget som symbol för manlighet har 

blivit ett objekt som kan ”köpas” för att skapa en självidentitet. Skägget fungerar som ett slags 

symboliskt kapital. I konsumtionssamhället är det individens ansvar att ta vara på sig själv 

(Bauman, 2008), det är därför också individen ansvar att följa de rådande normerna som krävs 

för att bli en attraktiv produkt på marknaden. Männen i vår studie menar att de generellt inte 

odlar skägg för att det är modernt, utan för att de trivs i det eller för att de är lata och inte 

orkar raka sig. Detta kan betraktas som ett sätt för männen att distansera sig till sitt utseende 

och de yttre påtryckningar som till exempel reklam utgör (Norman, 2011). Det är ett försvar 

mot den feminisering av maskuliniteten som det skulle innebära att ge efter för samhällets 

normer eller uttrycka sitt intresse för det estetiska (Connell, 1996).  

 

Eftersom vi lever i ett konsumtionssamhälle tvingas vi ständigt göra val om vårt utseende, om 

vilka vi vill vara (Giddens, 1991). Detta har medfört en ökning i reklamen riktad till män och 

därmed en större acceptans för mäns intresse för sina utseenden (patterson & Elliott, 2002). 

Trots detta menar männen i studien att de inte valt att ha skägg av någon speciell anledning 

utan att det bara har blivit så. Vi menar dock att skägget fungerar som en symbol för de 

egenskaper som männen tillskriver sig själva och är ett sätt att möjliggöra sitt intresse för 

utseende utan att upplevas som feminina eller underordnade den hegemoniska maskuliniteten. 

Istället menar vi att de vill att omgivningen ska se dem med de egenskaper som de själva 

förknippar med skägg- manliga, trygga, tålmodiga och jordnära individer.  

 

Sammanfattning 

Det vi har kommit fram till i vår studie är att skägget har en stor betydelse för männen och är 

en symbol i befästandet av maskulinitet. Genom skägget har de skapat sig en identitet som de 

känner sig trygga i och trivs med. Vi kan se hur skägget kan användas som ett sätt att hantera 
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en viss feminisering av manlighet och de krav som ställs på individen i 

konsumtionssamhället. Skägget har en betydelsefull roll i männens identitetsskapande då de 

till och med uttrycker att det är en del av deras personlighet. Genom omgivningens 

övervägande positiva reaktioner bekräftas männen och deras bärande av skägg, vilket stärker 

deras självbild och deras relation till skägget. Skägget bli ett sätt för informanter att relatera 

till sig själv, som de anser reflekterar och representerar deras personlighet, det vil säga en 

social dynamik.  Männen tillskriver skägget enbart positiva egenskaper och dessa egenskaper 

som de förknippar skägg med är innebörder som kulturellt knutits till detta attribut. Vi menar 

att det är samma egenskaper som de själva vill bli förknippade med.  
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7. Reflektion  

I dagens samhälle, som präglas av konsumtion, pågår en förändring av vilka egenskaper och 

utseenden som anses maskulina och feminina. En ökning av mäns representation i reklam och 

i modeindustrin leder till att männen blir mer och mer objektifierade. Att män i större 

utsträckning framställs som objekt för betraktande och som förebilder. Könsrollerna 

genomgår en förändring och en feminisering av vad som anses manligt. Männens odlande av 

skägg menar vi kan betraktas som en reaktion på denna feminisering, ett sätt för männen att 

behålla sin maskulinitet trots det ökade intresset för utseende och estetisering. Skägget hjälper 

männen att behålla sin plats i den hegemoniska maskulinitetshierarkin eftersom den 

balanserar det ökande intresse för sitt utseende som männen alltmer tvingas ägna sig åt.  

 

Vi anser att vår studie kan bidra till en mer komplex inblick i mannens identitetsskapande där 

skägget som en symbol för manlighet har stor betydelse. Skägget är mer än ett attribut och en 

faktisk del av männens identitet. På samma sätt som tidigare forskning visar att männens 

relation till sitt utseende och maskulinitet är tätt sammanflätad med deras identitet, utgör 

skägget för männen i vår studie den centralen rollen. Det finns en spänning mellan 

femininets- och maskulinitetsmönster men genuskonstruktionerna är i ständig förändring. Det 

är en dynamisk process där dessa mönster kan upprätthållas men vi ser även att symbolerna 

för maskulinitet och femininitet anpassar sig till konsumtionskulturen, särskiljs, polariseras 

och smälter samman. Under Eurovision Song Contest 2014 vann artisten Conchita Wurst, en 

transsexuell man. Hon är ett bra exempel på hur femininitets- och maskulinitetssymboler 

utmanas men också hur starkt förknippade de är med respektive kön. När hon stod på scenen 

såg vi en feminin kvinna; En späd kropp, långklänning, högklackat, böljande hår och mycket 

smink- Men vi såg också en tät skäggväxt. Hon använder sig i sin presentation av sig själv 

både femininitets-och maskulinitetssymboler. Hennes uppträdande skapade starka reaktioner 

eftersom skägget är ett maskulint attribut som inte anses kunna kombineras med feminina 

kännetecken. Reaktionerna som uppstod är ett uttryck för hur djupt rotade våra tankar och 

åsikter är kring vad som anses manligt respektive kvinnligt.  

 

Vi tycker det bör forskas mer om skäggets roll och betydelse för män eftersom vi menar att 

det finns ett stort intresse för skägg och det är i vår tid ett relativt nytt område att utforska 

inom samhällvetenskapen. Det finnas mycket att utveckla och titta närmare på när det gäller 

skägg och dess roll i identitetsskapandet och de förändrande könsrollerna. 
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Bilaga – Intervjuguide 

 

1. Bakgrund- namn, ålder, jobb 

2. Hur länge har du haft skägg? 

3. Vad var anledningen/ tanken till att du började odla?  

4. Vad säger ditt skägg om dig? 

5. Varför har du skägg?  

6. Vad får du för reaktioner från din omgivning? 

7. Tror du ditt skägg påverka hur människor uppfattar dig? 

8. Har dina vänner skägg? 

9. Vad förknippar du med skägg? 

10. Hur mycket tid ägnar du åt ditt skägg? 

11. Har du någon skägg förebild? 

12. Varför har du valt just denna frisyr på ditt skägg?  

13. Har du haft någon annan frisyr på skägget? 

14. Tar du hand om det på något speciellt sätt? Hur? 

15. Finns det några speciella produkter kring skäggvård som du  

känner till? 

16. Är utseende viktigt för dig? På vilket sätt? 

17. Hur ser ditt manliga skönhetsideal ut (om du har en sådan)? 

18. Skulle du kunna tänka dig att raka av dig skägget? Vad skulle 

krävas? Tankar och känslor kring det… 

19. Vad betyder skägget för dig? 

20. Reagerar du på andra som har skägg? Hur? 

21. Upplever du några negativa konsekvenser av att ha skägg? 

Fysiska, sociala? 

22. Vad tycker du om att skägg har blivit modernt? 

23. Finns det något bra/dåligt rätt/fel skägg? 
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