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Förord
Inledningsvis vill vi börja med att tacka de unga män som valde att delta i vår studie, då det utan
er medverkan inte hade varit möjligt att genomföra studien. Vi vill även tacka vår handledare
Ole Olsson för ditt engagemang, dina goda råd och positiva attityd. Vidare vill vi poängtera att
arbetsprocessen har varit väldigt givande både kunskapsmässigt och samarbetsmässigt samt
bidragit till många skratt.
Vi önskar att studien bidrar till att talet kring kroppen blir mer allmänt accepterat och inte enbart
ses som ett kvinnligt fenomen. Förhoppningen är att bidra med kunskap om hur unga män talar
kring den manliga kroppen, den sociala kontextens betydelse samt ge inspiration till vidare
forskning inom området.
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Abstrakt
Kvinnors föreställningar om den egna kroppen är ett välstuderat område medan motsvarade
studier om manliga uppfattningar är mindre vanliga. Utifrån denna iakttagelse väcktes intresset
för studien. Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv belysa hur
unga män talar om den manliga kroppen samt uppmärksamma normer, vad som under
diskussionerna framstår som sanningar i de unga männens verklighet. Teoretisk referensram:
Studien har sin teoretiska utgångspunkt i sociokulturellt perspektiv. Det vill säga att individer
formas och får kunskap utifrån den kultur de befinner sig i. Metod: Den kvalitativa
empiriinsamlingen genomfördes med stöd utifrån diskursanalys och avsåg att uppmärksamma de
sanningar, diskurser som framträder under diskussion med unga män kring den manliga kroppen.
Resultat: Av studien framkommer det att den manliga normen innefattar att vara kroppsmässigt
stor och utstråla självsäkerhet, en norm de unga männen menar att få når upp till. Var
föreställningar och normer om den manliga kroppen uppstår visar sig främst vara via media.
Vidare visar resultatet att diskurser för hur en man bör se ut och vara varierar beroende på social
kontext. Det framträder även att det inom en specifik kontext kan finnas flera diskurser samt att
vad de unga männen ansett som det “normala” inom specifika kontexter ändrats med åren.
Nyckelord: Sociokulturellt perspektiv, manliga normer, diskurser, diskursanalys, social kontext

Abstract
Women's perceptions of their own body is an well-studied area. On the contrary, similar studies
on men are not as common. This interesting observation laid a foundation for this study.
Purpose: The purpose of this study is to illustrate how young men talk about the male body from
a socio-cultural perspective, with attention to the standards that appear as truths in the young
men's reality during discussions. Theoretical framework: The study is based upon a
sociocultural perspective, meaning that individuals are shaped and learn from their cultural
surroundings. Method: By discourse analysis, quality based empirical data was collected. The
primary purpose was to observe and learn about how young men see and talk about men's bodies.
Result: The study reveals, by looking at the perception among young men, that a man should
have a big, muscular body and act with a great self confidence. A standard few men live up to,
participants of the focus groups think. The expectations and perceptions are created mainly
through media. Furthermore, the study shows that it also depends on the men's social context. It
is also evident that within a specific context, several different discourses can exist about what
should be seen as "normal" and that it can change as the years pass by.
Keywords: Sociocultural perspective, male norms, discourses, discourse analysis, social context
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1. INLEDNING
Alla har vi en kropp, en kropp som är unik och som vi bör vara stolta över. Dessvärre har
människor en tendens att fästa sina tankar vid sådant det är missnöjda över gällande kroppen
(UMO, 2014). Hargreaves och Tiggemann (2006) belyser att kvinnors tal, tankar och missnöje
över sin kropp är ett väldiskuterat och välstuderat område, vilket även vi uppmärksammade
under vår litteraturgranskning gällande kroppsuppfattning och kroppsmissnöje. Kvinnor
diskuterar och talar i större utsträckning än män kring tankar och frågor rörande kroppen
(Hargreaves & Tiggemann, 2006). Vi uppmärksammade detta fenomen i början av vår process
då vi besökte olika diskussionsforum på Internet riktade till ungdomar. Vi fann att majoriteten av
kroppsrelaterade frågor ställts av unga kvinnor. Denna upptäckt fick oss att undra varför det var
så få unga män som ställde frågor på forumen. Beror det på att de inte lägger så stor vikt vid
tankar om kroppen eller helt enkelt väljer att inte diskutera ämnet? Dessa frågor väckte vårt
intresse och ledde fram till studiens syfte som handlar om unga män och den manliga kroppen.

1.1 Bakgrund
I media speglas ett ideal där unga män ofta lyfts fram som långa, vältränade och med stora
muskler (UMO, 2014). De ideal som lyfts fram talar på olika sätt om för oss människor hur vi
bör se ut samt vara först som pojke respektive flicka och senare som man respektive kvinna.
Människor har till sin natur en strävan att finna tillhörighet, passa in i ramar tillsammans med
andra. Dessa ramar är skapade av människans språk och bildar diskurser, osynliga ramar som
talar om för oss hur vi bör se ut och vara (Becker, 1991/2006). Människan gör och tänker ofta
som de personer den umgås med. Det är därför vanligt att vi jämför oss med andra och upplever
missnöje om vi inte ser ut som dem. I de sociala kontexterna finns inte enbart ett
eftersträvansvärt ideal utan olika personer och grupper kan ha olika uppfattningar om vad som är
åtråvärt. En klyscha säkerligen de flesta hört är att “skönhet kommer inifrån”. Trots detta
påminns vi ständigt via media om vad vi bör köpa eller göra för att förändra vårt utseende
(UMO, 2014).
Vi lever i ett samhälle där det ständigt pågår förändring, vilket innebär att den information samt
kunskap vi människor förnimmer uppdateras samt förnyas (Säljö, 2000). Det innebär att även
kroppsliga idéer om vad som anses vara snyggt och eftersträvansvärt ändras över tid (UMO,
2014). Genom historien har det dock länge funnits en föreställning kring vad en man respektive
en kvinna är, hur de bör se ut samt bete sig. Mannen har länge ansetts som den stora, starka och
beskyddande individen som har i uppgift att skydda sin familj. Kvinnan har däremot länge
ansetts vara en känslosam individ, liten till växten och i behov av försörjning (Williams, 2000).
Säljö (2000) belyser att vi ständigt lär oss från den omgivning vi befinner oss i, genom
användning av de artefakter, resurser som kulturen har till sitt förfogande såsom språkliga,
fysiska samt intellektuella. Den information och kunskap människor tar till sig grundar sig inte
nödvändigtvis på medvetna val, då vi lär vare sig vi vill eller inte. I och med den teknologiska
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samt sociala utvecklingen som genom tiden skett i samhället har fler möjligheter skapats för
individer att finna både information och kunskap (Säljö, 2000; Vygotskij, 1995/2003).
Vi har utifrån en litteraturgranskning med inriktning på unga vuxna och deras uppfattning om
den egna kroppen funnit att störst fokus är riktat på unga kvinnor. Studier av Moody-Hall (2001),
O‟Pry (2003), Sohn (2006), Williams (2000) och Williams (2009) har samtliga gemensamt att de
i sina resultat och diskussioner främst fokuserar på hur unga kvinnor uppfattar sina kroppar samt
hur denna syn påverkats av den sociala kontext de befunnit sig i. Utifrån vår litteraturgranskning
har vi funnit att studier på unga män och deras syn på den manliga kroppen är ett område det
forskats relativt lite inom. Vi fann en studie där fokus enbart var på unga män, 14-16 år, med
syfte att studera deras idéer och terminologi kring den egna kroppen. Resultatet från studien visar
att exponering av muskulösa idealbilder inte har någon negativ inverkan på de unga männen. De
unga männen är medvetna om att de befinner sig i puberteten, fortfarande växer och ser därför
inte de muskulösa bilderna som ouppnåeliga ideal (Hargreaves & Tiggemann, 2006).
Med detta i åtanke har vi valt att fokusera på unga män som kommit förbi puberteten då vi tänker
att deras syn på muskulösa idealbilder kan vara en annan. I resultatet i Hargreaves och
Tiggemanns (2006) studie framkommer det även att unga män undviker att tala om den manliga
kroppen då diskussioner kring ämnet fått en negativ stämpel. De unga männen menar att
diskussioner kring kroppen är ett “kvinnligt” ämne och därmed “bögigt” att diskutera män
emellan (Hargreaves & Tiggemann, 2006). Utifrån detta ställer vi oss frågan om unga män inte
upplever ett kroppsideal i den utsträckning unga kvinnor gör. Vidare undrar vi om unga män har
starkare motståndskraft än unga kvinnor gentemot de sociala strukturerna, de ideal vi människor
skapat om hur en man respektive kvinna bör se ut.
Utifrån denna bakgrund vill vi i vår studie fokusera enbart på unga män, hur de talar om den
manliga kroppen samt om det finns faktorer i deras omgivning som har betydelse för hur de ser
på den manliga kroppen. Vi har även en förhoppning om att de unga männen anser diskussioner
om ämnet som acceptabelt och inte som något skamset. Säljö (2000) och Vygotskij (1995/2003)
belyser att det ständigt sker förändringar inom det sociala samt teknologiska området. Media så
som internet, tv, tidningar och radio har med tiden utvecklats och bidrar till att diskurser sprids
och stärks fortare (Korp, 2006). Med utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv, som utgår
från synsättet att individer formar sig själva samt skaffar sig kunskap inom den kultur de
befinner sig i (Säljö, 2000), tänker vi oss att den sociala omgivningen har betydelse för unga
mäns kroppsuppfattning. Med stöd utifrån diskursanalys ligger fokus på att uppmärksamma
diskurser, sanningar som blir framträdande då de unga männen diskuterar den manliga kroppen.
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1.2 Syfte
Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv belysa hur unga män talar om
den manliga kroppen samt uppmärksamma normer, vad som under diskussionerna framstår som
sanningar i de unga männens verklighet.

1.3 Frågeställningar
❖ Vilka diskurser framträder när de unga männen i studien diskuterar den manliga kroppen
och rådande normer om den manliga kroppens utseende?
❖ Varifrån menar de unga männen att deras föreställningar och normer om den manliga
kroppen uppstått?
❖ Hur skiljer sig diskussionerna åt beroende på vilken social kontext de unga männen
befinner sig i?
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2. TIDIGARE FORSKNING
I denna del lyfts tidigare forskning kring föreställningar, tal och exponering av normer gällande
kroppsligt utseende. Fokus ligger främst på vad forskning kommit fram till gällande manliga
diskurser om kroppen och var de blir exponerade för normerna, föreställningar om den manliga
kroppen.
Tidigare forskning på unga individers tal samt tankar om kroppen, tar upp att individer redan i de
tidiga ungdomsåren blir utsatta för ideal i sin omgivning. Idealen är framträdande i såväl
tidningar, tv och sociala sammanhang som skolan och individers vardagliga miljö (Hargreaves &
Tiggemann, 2004; Hargreaves & Tiggemann, 2006; Lunde, 2009; Moody-Hall, 2001; O‟Pry,
2003; Sohn, 2006 & Williams, 2009). Studier av såväl Hargreaves och Tiggemann (2004;2006),
Moody-Hall (2001), O‟Pry (2003), Sohn (2006) och Williams (2009) utgår främst från
jämförelseteorier med media i fokus och menar att individer formar talet om kroppen utifrån de
bilder och texter media framställer. Lunde (2009) och Williams (2000) har en liknande
utgångspunkt men fokuserar främst på att finna rådande diskurser i sin kontext.
Att ständigt exponeras för bilder av män respektive kvinnor som speglar normer människor
skapat för hur individer bör se ut inom en viss kontext menar Lunde (2009) ökar risken att
framkalla ett kroppsmissnöje redan som barn. Tidigare forskning kring kroppsuppfattning lyfter
media som en viktig komponent för den sociala jämförelsen. Genom både tidningar, tv och
annonser kan vi dagligen påträffa bilder och texter utifrån de stereotypa normerna, diskurser
kring hur vi bör se ut samt vara (Moody-Hall, 2001; O‟Pry, 2003; Sohn, 2006; Williams, 2000;
Williams, 2009). Det som anses vara normalt för män respektive kvinnor är en social
konstruktion, diskurser, skapade av oss människor. Det är normer, föreställningar människor
inrättat som det “normala” för hur en manlig respektive kvinnlig kropp bör se ut i en specifik
social kontext, som ligger till grund för dessa diskurser (Carlson, 2001; Moody-Hall, 2001).
Diskurserna speglar ofta ett orealistiskt kroppsideal och strävan efter att uppnå idealen kan
därmed leda till att människor anammar skadliga beteenden som leder till depression, ångest och
ätstörningar (O‟Pry, 2003; Williams, 2009; Sohn, 2006). Människor har en önskan om att uppnå
social acceptans, en vilja om att passa in i omgivningen. Det kan leda till att individer jämför sig
med samt eftersträvar de orealistiska kroppsideal som speglas genom diskurserna, trots att det
kan innebära risker (Moody-Hall, 2001).
Diskursen om den maskulina mannen skapas genom bilder och text som speglar det manliga
kroppsidealet. Ord som “man” och “maskulin” står för stark, modig och okänslig. Manlighet blir
därför mer ett sätt att vara än en kropp att eftersträva (Lunde, 2009; Williams, 2000). Detta har
via forskning lyfts fram då det visat sig att hur män avbildas i media skiljer sig åt beroende på
om bilderna är riktade mot kvinnor eller män. Kvinnor vill enligt Williams (2000) se estetiskt
snygga män som utan synlig ansträngning uppnår ett manligt ideal. Män har däremot visat sig ha
en uppfattning om att kvinnor vill se dem som stora och starka (O‟Pry, 2003). Hur en man bör se
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ut och vara varierar utifrån sociala kontexter och bildar olika diskurser. Diskurserna blir
framträdande på många olika platser och framstår därmed som det normala i en viss kontext. En
individs strävan efter det manliga idealet sker därför inte alltid medvetet då faktorer utifrån kan
skapa en önskan om att passa in i normer (Williams, 2000).
Exponering av idealiserade kroppar har från forskning visats kunna leda till att människor jämför
sig med andra, vilket kan ha såväl positiva som negativa effekter på en individs uppfattning av
sin kropp (Sohn, 2006; Williams, 2009). Lunde (2009) tar upp att de unga männen i hennes
studie var oförstående och omedvetna om rådande kroppsideal och därför inte jämförde sig med
dem. Vidare tar Moody-Hall (2001) upp att de unga männen i hennes studie inte upplevde några
negativa effekter då de var medvetna om att de bilder som framställs i media ofta är på modeller
samt kroppsbyggare och därmed orealistiska referenspunkter. En bidragande orsak till detta
resultat var att de unga männen sällan kom i kontakt med de bilder studien syftade att forska
kring och att de därmed inte reflekterat över dessa idealiserade bilder (Moody-Hall, 2001).
Andra studier har däremot kommit fram till att unga män känner sig mindre attraktiva och får
lägre självkänsla som följd av att de jämför sig med medias exponering av den “rätta” och “fina”
kroppen (Hargreaves & Tiggemann, 2004; O‟Pry, 2003; Williams, 2009).
Forskning har även visat att det finns en skillnad gällande individers kroppsuppfattning utifrån
vad de har för mål att uppnå. De personer som är större än rådande normer har visat sig vara mer
missnöjda med sin kropp än de personer som är mindre än normerna (O‟Pry, 2003). I en studie
utförd på unga män 14-16 år framgår det att muskulösa idealbilder inte nödvändigtvis ses som ett
ouppnåeligt ideal och därmed inte har negativ inverkan på de unga männen. Anledning till detta
är att de unga männen är medvetna om att de fortfarande befinner sig i puberteten och inte växt
färdigt (Hargreaves & Tiggemann, 2006). De unga män som till längd och vikt är mindre än
rådande normer har vetskapen om att de fortfarande bör växa och ser därför den pubertala
förändringen som gynnsam (Hargreaves & Tiggemann, 2006; O‟pry, 2003). Trots denna vetskap
visar Hargreaves och Tiggemann (2006) att en strävan efter muskler är den vanligaste källan till
kroppsoro hos unga män, medan kroppsmissnöje främst visat sig bero på missnöje över sin längd
eller hud.
Hargreaves och Tiggemann (2004;2006) menar att även om en del unga män inte upplever sig
vara tillfreds med sin kropp är de många som känner sig obekväma att tala om känslor samt
missnöje gällande sitt eget utseende. Orsaken till att de unga männen är ovilliga att tala om
utseende är att de inte vill framstå som feminina, homosexuella, känsliga eller sårbara och väljer
därför att dölja sin kroppsoro (Hargreaves & Tiggemann, 2006). Williams (2009) menar att
forskning har visat liknande nivåer av kroppsmissnöje hos män som kvinnor men att det finns
färre studier gjorda på män.
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3. TEORETISK REFERENSRAM
I denna del beskrivs den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för studien. Vi tänker oss
att den sociala omgivningen har betydelse för unga mäns kroppsuppfattning och har därför ett
sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt i studien. Vidare tänker vi att diskurser, hur de unga
männen talar om den manliga kroppen, är socialt konstruerade och skapade av människor via
kommunikation och sociala interaktioner.

3.1 Sociokulturellt perspektiv
Att se på verkligheten utifrån ett sociokulturellt perspektiv innebär att en individ får erfarenheter
och formas genom att delta i kulturella aktiviteter (Säljö, 2000; Vygotskij, 1995/2003). Inom ett
sociokulturellt perspektiv är grundtanken att kunskap inte är något som enbart finns inom
individer utan utvecklas i samspel mellan människor. Kunskap uppstår därmed via interaktion
och utvecklas framförallt när individer gemensamt försöker samordna perspektiv och hantera
situationer (Säljö, 2011).
Den kunskap människor besitter uppstår i den sociala kontext och kultur individer växt upp i och
ligger till grund för en individs föreställningar och handlingar. Inom olika sociala kontexter är
lärande situerat och etablerat på olika sätt vilket innebär att människors kunskaper,
föreställningar och handlingar är situationsbundna (Säljö, 2011).
Inom det sociokulturella perspektivet finns en tanke om människan som en lärande varelse.
Frågan är inte om vi lär i en viss situation utan vad vi lär i situationen (Säljö, 2000). I olika
sociala kontexter och kulturer finns språkliga, fysiska och intellektuella artefakter, resurser som
ligger till grund för hur en individ etablerar kunskap (Säljö, 2000; Vygotskij, 1995/2003).
Artefakterna såväl de fysiska som intellektuella har av människan utvecklats över tid och gjort
det enklare för oss att dela information (Säljö, 2011). Säljö (2000) framhåller att det finns en idé
om att människor kan urskilja vilken information som är betydelsefull i specifika situationer.
Människans utveckling av artefakter ställer därmed högre krav på individen att kunna sålla,
reflektera och kritiskt granska information. Det innebär dock inte att all information är kunskap,
utan vad som blir kunskap är den information vi använder oss av i vardagen för att lösa problem i
kommunikativa och praktiska situationer (Säljö, 2000).

3.2 Kommunikation och social interaktion
Trost och Levin (2010) belyser att människor är gruppvarelser som interagerar med varandra.
Det unika med människans interaktion är att vi har förmågan att kunna dela erfarenheter och
information via språket. Denna kommunikativa förmåga har utvecklats genom den mänskliga
historien och är viktig för överlevnad, anpassning och lärande (Säljö, 2000;2010).
Kommunikation används för att kommunicera samt förmedla kunskap, vilket Trost och Levin
(2010) benämner som social interaktion. Ett villkor för att människor ska kunna interagera med
varandra är förmågan att empatisera, kunna sätta sig in i andras tankar och känslor. Utan denna
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förmåga kan vi inte förstå vad andra människor säger och gör (Trost & Levin, 2010). Social
interaktion är ett brett begrepp som kan ske på olika sätt, såväl verbalt, genom talet, som icke
verbalt, med hjälp av kroppsrörelser, minspel samt handrörelser. Interaktion sker främst genom
det talade språket och när vi observerar världen blir vi mer medvetna om det vi hör än det vi ser.
Människor tenderar att uppmärksamma de individer som avviker från det normala inom en
specifik kontext. Däremot passerar ofta de personer som hamnar inom ramen för de normala oss
förbi utan att väcka någon direkt uppmärksamhet (Trost & Levin, 2010).
Säljö (2011) menar att det finns en relation mellan språk och verklighet. Verkligheten
konstrueras utifrån hur vi talar om den, vilket blir framträdande i våra föreställningar om lärande
och kunskap. Genom kommunikation förs kulturella traditioner vidare och talet är därmed den
artefakt som binder samman kultur och människors tänkande. Det är genom interaktion vi får
möjlighet att appropriera, ta till oss nya kunskaper, sätt att tänka, resonera och handla.
Människors handlingar, vad de säger, skriver eller gör, utgår inte enbart från deras inre tankar
utan styrs utifrån den situationsbundna kontext individerna befinner sig i samt de kunskaper som
inom kontexten är situerade (Säljö, 2011).

3.3 Social konstruktion och diskurs
De sociala konstruktionerna uppstår genom språket, såväl det talade som det skriftliga, vilka
tillsammans med de skapade normerna bildar diskurser inom de sociala kontexterna (Carlson,
2001). Ordet diskurs kan förklaras som hur vi förstår ett utsnitt av verkligheten genom att tala på
ett bestämt sätt (Bolander & Fejes, 2009). Språket är det centrala för social interaktion och även
grunden för olika diskursers uppkomst. Inom olika typer av sammanhang används text och tal på
olika sätt. För att bli varse diskurser blir det därmed viktigt att studera handlingar och yttranden i
de sammanhang de faktiskt sker inom en specifik kontext (Börjesson, 2003).
Diskurser är ramar som talar om för oss vad som anses vara “rätt”, “fel”, “fint” eller “fult” i den
verklighet vi befinner oss. Dessa diskurser, text och tal, finns i verkligheten samtidigt som de
beskriver verkligheten (Börjesson, 2003). Vad som är sanning i en specifik kontext kan dock
förändras utifrån sammanhang samt över tid. De föreställningar människor har om ett visst
fenomen kan därmed inte alltid sägas spegla verkligheten (Bolander & Fejes, 2009). Hur
verkligheten ser ut varierar beroende på om vi är man eller kvinna, samt den kultur och tidsrum
vi lever i (Korp, 2006). “Sanningar” är därmed en språklig konstruktion vilka ständigt förändras
och är situationsbundna (Bolander & Fejes, 2009; Säljö, 2011).
Börjesson (2003) beskriver begreppet diskurs som en samtalsordning vilken är reglerad utifrån
hur de fenomen som diskuteras är instiftade i en specifik kontext. Hur formen för samtalen ser ut
och vad som sägs under diskussionerna av ett fenomen är baserat på givna normer inom olika
kulturer samt normer som funnits genom historien (Börjesson, 2003). Detta innebär att det finns
flera diskurser och att en diskurs kan varierar med tiden (Korp, 2006).
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Carlson (2001) belyser att idén om den manliga samt kvinnliga kroppen är en social konstruktion
skapad av människan. Redan vid födseln tillskrivs en individ normer om hur denne bör se ut och
bete sig utifrån det kön individen har (Carlsson, 2001). Den stereotypa kroppsbilden hos en man
innefattar att vara stark, modig och hårdhudad (Williams, 2000). Människor har socialt bestämt
vad som anses vara den ideala kroppen (Moody-Hall, 2001; O‟Pry, 2003; Sohn, 2006; Williams,
2000; Williams, 2009) och utifrån detta kan en individ se sig som exempelvis normal, smal, tjock
eller muskulös. Vi tänker därmed att uppfattningen om vår egen kropp skapas först då vi har
andra individer att jämföra våra kroppar med och därmed har ramar att utgå från.
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4. METOD
I denna del beskrivs den kvalitativa metod som ligger till grund för datainsamlingen. Här
förklaras även hur urval av deltagare gått till, vilka etiska ställningstaganden studien utgått
från, hur studien genomförts samt hur empirin analyserats med stöd utifrån diskursanalys.
Denna studie har genomförts med utgångspunkt i kvalitativ metod. Enligt Fejes och Thornberg
(2009) är det inte helt enkelt att beskriva kvalitativ forskning eftersom det förekommer flera
traditioner inom området. Enligt Ahrne och Svensson (2011) samt Fejes och Thornberg (2009)
avser dock kvalitativa metoder att samla in data utifrån individers handlingar och dess innebörd.
Kvalitativa metoder genererar mjuk data utifrån vardagliga händelser och syftar till att skapa en
helhetsbild av det studerade problemet (Ahrne & Svensson, 2011; Fejes & Thornberg, 2009). De
kvalitativa metoderna syftar inte till att mäta data, hur mycket, länge samt ofta det förekommer,
utan vill istället förvisa sig om att ett fenomen existerar, hur det fungerar samt i vilka situationer
det förekommer (Ahrne & Svensson, 2011).
Inom det sociokulturella perspektivet ses tänkandet som en central del för mänsklig
kommunikation. Detta innebär dock inte att tänkande i sig går att studera då tankar är kopplade
till specifika kontexter och de redskap som där finns till förfogande. Det finns med andra ord inte
en neutral situation som speglar en individs tankar i sig (Säljö, 2000). Med stöd i genomförandet
för diskursanalys ligger intresset för denna studie att bli varse de diskurser som i diskussionerna
mellan de unga männen framkommer. Vi vill därmed uppmärksamma de sanningar som blir
framträdande inom olika sociala kontexter. (Bolander & Fejes, 2009). Den kvalitativa metod som
använts vid datainsamlingen i denna studie var fokusgruppsdiskussioner. Under de
situationsbundna fokusgrupperna utvecklades diskussionerna med hjälp av språket samt bilder på
manliga kroppar som vitala artefakter.

4.1 Fokusgruppsdiskussion
Fokusgruppsdiskussion är en vanlig förekommande metod i olika akademiska sammanhang
framförallt inom vårdvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning. Metoden förklaras
enklast som att människor möts i en mindre grupp och under en begränsad tid, på ett fokuserat
sätt, diskuterar olika aspekter utifrån ett förbestämt ämne eller tema (Dahlin-Ivanoff, 2011).
I denna studie diskuterades ämnet “den manliga kroppen”. Det kunskapsbidrag forskaren är
intresserad av menar Dahlin-Ivanoff (2011) uppstår genom de erfarenheter och variationer som
via interaktion lyfts fram i diskussioner. Genom fokusgruppsdiskussion vill forskaren se världen
utifrån deltagarnas perspektiv och vikt läggs därför vid att studera hur deltagarna talar om ett
förbestämt ämne (Dahlin- Ivanoff, 2011; Wibeck, 2010). Fokus läggs främst på att få förståelse
kring de uttalanden respektive grupp gemensamt kommer fram till. Dahlin-Ivanoff (2011)
belyser dock att den enskilda individens föreställningar är av vikt då personliga uttalanden kan
starta diskussioner som resulterar i gemensamma åsikter i gruppen. Genom att använda
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fokusgruppsdiskussion som metod finns därmed en tanke om att människor lever i en gemenskap
(Dahlin-Ivanoff, 2011).
Upplägget för en fokusgruppsdiskussion kan vara ostrukturerad eller strukturerad (Wibeck,
2010). Ett ostrukturerat upplägg menar Wibeck (2010) används för att studera interaktion samt
argumentation och öppnar upp för mer diskussion mellan deltagarna, inte deltagare till ledare. En
strukturerad fokusgruppsdiskussion utgår enligt Wibeck (2010) från färdiga frågeställningar där
ledaren styr diskussionen och deltagarna svarar snarare än att det blir en dialog deltagare
emellan. En strukturerad fokusgruppsdiskussion består enligt Wibeck (2010) av fem steg,
öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor. Då
vår datainsamling hade influenser från Wibeck‟s (2010) beskrivning av både ett strukturerat och
ostrukturerat upplägg av fokusgruppsdiskussion har vi valt att benämna vårt upplägg som
semistrukturerat. De uttalanden som framträdde under de situationsbundna
fokusgruppsdiskussionerna kom att styras utifrån de frågor vi ställde men gav samtidigt rum för
öppna diskussioner deltagarna emellan.
4.1.1 Ledarrollen
Enligt Dahlin-Ivanoff (2011) måste vi som ledare vara så insatta i ämnet så vi kan utveckla
frågor för att nå studiens syfte och frågeställningar. För att sätta oss in mer i ämnet har vi
studerat tidigare forskning kring tal, föreställningar samt exponering av normer rörande
kroppsligt utseende. Dahlin-Ivanoff (2011) tar upp att forskaren dock inte bör vara expert inom
området då det kan hämma fokusgruppsdiskussionerna.

4.2 Urval
Enligt Wibeck (2010) bör en fokusgrupp inte vara för stor då det kan blir svårt att bibehålla
deltagarnas uppmärksamhet och uppnå utgångspunkten som är att alla ska kunna ha ögonkontakt
med varandra. Vi valde att följa Wibeck‟s (2010) rekommendation om 4-6 deltagare per
fokusgrupp, detta för att bibehålla uppmärksamheten och öka sannolikheten att få alla deltagare
att komma till tals. Då studien syftar till att generera kunskap kring forskningsämnet, hur unga
män för diskussion kring den manliga kroppen, var det viktigaste kriteriet i valet av deltagare att
de var unga män. Dahlin-Ivanoff (2011) och Wibeck (2010) menar att deltagarna bör betraktas
och lyftas som experter inom området för att stärka deltagandet. Inledningsvis vid
fokusgruppsdiskussionerna lyftes det faktum att det var den manliga diskussionen som var av
intresse varpå våra tankar och idéer som unga kvinnor inte var av vikt.
De unga männen som deltog i studien kontaktades via Facebook, där en förfrågan om att delta
skickades ut i två utvalda stängda gruppsidor. De unga männen i den ena gruppen studerar inom
hälsoområdet, medan männen i den andra gruppen studerar inom det tekniska området
(se bilaga 1). För att kunna skicka förfrågningarna tog vi kontakt med en person som redan var
medlem i vardera grupp för att be om tillåtelse att gå med i gruppen. Totalt var det åtta unga män
som valde att delta i studien, fyra unga män från vardera grupp. Valet av dessa grupper är ett
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bekvämlighetsurval då vi på ett tillgängligt sätt kunde kontakta de unga männen och snabbt få
svar om de ville delta i studien. Att tillfråga unga män med olika studieinriktningar grundande
sig i en gemensam förutfattad tanke hos oss om att diskurserna grupperna emellan skulle skilja
sig åt och därmed kunna generera bredare diskussioner.
Två begrepp Dahlin-Ivanoff (2011) belyser vara av vikt att tänka på inom metoden
fokusgruppsdiskussoner för att skapa dialog är homogenitet samt heterogenitet. Homogenitet
handlar om enhetlighet, att samtliga deltagare i studien var unga män samt hade ett gemensamt
intresse inom de olika grupperna. Enligt Dahlin-Ivanoff (2011) bör deltagarna ha något
gemensamt då det annars är svårt att starta en diskussion, att en deltagare inte känner sig ensam
med sin erfarenhet bidrar till delaktighet. Detta innebar dock inte att vi valde deltagare med ett
gemensamt perspektiv på ämnet, då en varierad syn är ytterligare en bidragande faktor för
diskussion (Dahlin-Ivanoff, 2011). Begreppet heterogenitet innefattar att täcka mångfalden
(Dahlin-Ivanoff, 2011). Vi försökte uppnå detta i vår studie genom att kontakta två grupper med
skilda studieintressen.
Hur många grupper som behövs grundar sig i de fenomen som ska studeras (Wibeck, 2010).
Vi valde att genomföra fokusgruppsdiskussioner med två olika grupper, fyra unga män i vardera
grupp. Grupperna fick varsitt diskussionstillfälle som varade i 55 respektive 70 minuter. Valet av
antal fokusgruppsdiskussioner grundades utifrån tid och resurser där tiden för analys och
resultatsammanställning var med i beräkningen. Fokusgruppsdiskussioner på cirka 60 minuter
genererar ett flertal sidor transkription och vi ansåg därmed att fler än två grupper hade varit
ohanterligt (Wibeck, 2010).

4.3 Genomförande
4.3.1 Material till fokusgruppsdiskussionerna
Att diskutera ämnet den manliga kroppen ansåg vi kunna vara känsligt för våra deltagare då de
själva är unga män. För att avdramatisera och underlätta diskussionerna användes därför bilder
av okända manliga kroppar. Bilderna som användes var tagna från Internet där de hämtades från
ett öppet konto på ett socialt nätverk samt från olika klädeskedjor med manligt badmode.
Samtliga bilder föreställde män med bar överkropp mot en relativt neutral bakgrund. För att
minimera risken att deltagarna skulle kunna identifiera den person kroppen tillhörde klipptes
huvudena bort. Fokus för studien var att skapa diskussioner om manliga kroppar varav ansikten
skulle kunna innebära att deltagarna talade om personen i fråga och därmed tappa fokus från
kroppen.
4.3.2 Kontakt med deltagarna
De unga männen kontaktades via Facebook där en förfrågan om medverkan i studien skickades
ut på två stängda gruppsidor riktade mot studenter med två skilda studieområden (se bilaga 1). På
respektive gruppsida valde fyra unga män att delta vilket resulterade i två
fokusgruppsdisskusioner med fyra deltagare i vardera. Deltagarna i ena gruppen studerade inom
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området teknik medan deltagarna i den andra gruppen studerade inom området hälsa. När de
unga männen i vardera grupp valt att medverka i studien valdes datum, tid och plats för fysiska
möten att utföra fokusgruppsdiskussionerna. Då de teknikstuderande hade givna grupprum att
tillgå valde vi att utföra fokusgruppsdiskussionen där de befann sig. De hälsostuderande hade
däremot ingen direkt given plats varav ett grupprum på skolans bibliotek bokades och
fokusgruppsdiskussionen genomfördes där.
4.3.3 Utförande av fokusgruppsdiskussionerna
Vid insamlandet av empirin valde vi att utgå från de fem steg Wibeck (2010) tar upp inom ramen
för en strukturerad fokusgruppsdiskussion. De fem stegen är öppningsfrågor,
introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor (Wibeck, 2010).
Stegen användes i den semistrukturerade intervjuguiden som låg till grund för diskussionernas
gång (se bilaga 2). Inledningsvis utförde vi en presentation, öppningsfrågor, för att bekanta oss
med varandra. Därefter delade vi ut ett blankt skrivpapper till samtliga deltagare och bad dem
punkta ner tre till fem ord de ansåg kännetecknar den manliga kroppen för att på så sätt
introducera dem i ämnet. För att gå djupare in på ämnet och låta deltagarna dela varandras
perspektiv av fenomenet, använde vi oss av bilder på manliga kroppar för att skapa diskussion.
Dessa bilder blev en övergång till fokusgruppens huvuddel, nyckelfrågorna, som var viktigast för
studien. Den semistrukturerade intervjuguiden innehöll sju nyckelfrågor som berörde temana
kroppsligt utseende, jämförelser och normer (se bilaga 2). Under varje nyckelfråga ställdes även
följdfrågor, en del förskrivna, andra uppkomna under diskussionen (se bilaga 3). Beslutet att ha
färdiga frågor togs för att säkerställa att diskussionerna hölls inom ramen för studiens syfte.
Datainsamlingen utgick dock inte enbart från färdigskrivna frågor då vi under diskussionernas
gång valde att ställa ytterligare frågor som spontant uppstod. Dessa frågor uppstod då vi fångade
upp vad deltagarna diskuterade sinsemellan och berörde områden vi själva inte reflekterat över
innan diskussionerna. För att knyta ihop diskussionerna frågade vi om deltagarna ville dela med
sig av orden de skrivit ner i början. De bidrog till en sammanfattning av vad som diskuterats men
genererade även nya sätt att se på den manliga kroppen och bidrog till ytterligare diskussioner.
Avslutningsvis fick deltagarna även chans att komma med tillägg om de ansåg att något missats
under diskussionen.
4.3.4 Ljudupptagning
Fokusgruppdiskussionerna dokumenterades med hjälp av våra mobiltelefoners
ljudinspelningsfunktion. Beslutet att spela in diskussionerna på två mobiltelefoner togs för att
minimera risken att bli utan data om en av inspelningsfunktionerna inte skulle fungera korrekt.
Att använda sig av en diktafon menar Wibeck (2010) kan vara lämpligt för att spela in en
diskussion då det är lättare att tänka bort än en videokamera och därmed ökar chansen att
deltagarna vågar yttra sig ärligt.
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4.4 Databearbetning och Analys
4.4.1 Diskursanalys
Diskursanalys har många traditioner, innebörder samt definitioner. Analysmetoden är lämplig då
“sanningar” som konstruerats om vad som är normalt respektive onormalt i ett visst sammanhang
studeras (Bolander & Fejes, 2009). För att diskurser ska bli framträdande behöver handlingar och
yttranden studeras inom den kontext och i de sammanhang de faktiskt sker (Börjesson, 2003).
Bolander och Fejes (2009) menar att vi inte alltid är medvetna om språkets betydelse för hur vi
ser på andra och inte heller den effekt de vi säger kan ha. De menar vidare att det genom
användandet av metoden diskursanalys blir framträdande vilken makt språket har för hur vi
skapar oss själva, andra samt bilder av verkligheten (Bolander & Fejes, 2009).
Inom diskursanalys börjar analysen redan vid själva datainsamlingen,
fokusgruppsdiskussionerna, eftersom det som ledare finns en uppgift att försöka fånga det
väsentliga i diskussionerna när de äger rum (Bolander & Fejes, 2009; Dahlin-Ivanhoff, 2011).
Det inspelade materialet från de två fokusgruppsdiskussionerna transkriberades ordagrant, ett
mer konkret första steg som Dahlin-Ivanoff (2011) rekommenderar för analys av fokusgrupper.
För att underlätta den fortsatta analysen och få en bättre överblick över materialet skrevs
transkriberingarna ut i pappersform.
Inom diskursanalys ligger intresset på de beskrivningar av verkligheten som framträder i ett visst
sammanhang och där framstår som ”sanningar” (Bolander & Fejes, 2009). För att finna de
”sanningar” som var av intresse för studien utgick vi från tre frågor Bolander och Fejes (2009)
lyfter inom ramen för diskursanalys; Vad talas det om? Hur talas det om fenomenet? Vad
framställs som sanning? Utifrån frågorna uppmärksammades de ”sanningar” som framträdde
under diskussionerna och utifrån studiens syfte och frågeställningar sammanställdes de i teman.
För att underlätta vidare bearbetning av analysen markerades de olika temana med färgpennor,
en färg per tema. Totalt resulterade analysen i nio teman nämligen; - Kropp = Personlighet, Jämförelse av bilderna, - Tankar om kroppens utseende, - Jämförelse med andra/eftersträvan, Manliga drag/manlighet, - Skilda åsikter, - Tal om kroppen, - Skilda tankar nu och förr, Kroppsligt utseende generellt.
Bolander och Fejes (2009) menar att det inom ramen för diskursanalys är av vikt att fördjupa
analysen för att finna återkommande eller avvikande utsagor i empirin. När det väsentliga från
transkriberingarna var tematiserat med hjälp av färgmarkeringar lästes därför innehållet till de
nio temana åter igenom. De mest återkommande utsagorna från diskussionerna blev därmed
framträdande och ledde till att de nio temana sammanställdes under sju kategorier med
anknytning till studiens syfte och frågeställningar. De sju slutliga kategorierna resulterade i;
- Bra/snygg kropp enligt de unga männen, - Manlighet, - Kropp som personlighet, - Tal kring
normer, - Påverkan, - Jämförelse, - Hur de talar med varandra om den manliga kroppen.
Gruppernas uttalanden kring kategorierna jämfördes med varandra, vilket underlättade processen
att urskilja likheter och skillnader i diskussionerna från de två fokusgrupperna. Detta steg gav
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vad Bolander och Fejes (2009) menar vara de sanningar samt avvikelser vilka under diskussioner
blir framträdande inom en specifik kontext. Likheterna och skillnaderna i gruppernas uttalanden
inom kategorierna låg sedan till grund för studiens resultat.

4.5 Användbarhet och generaliserbarhet
Studien har bidragit till ökad förståelse kring hur unga män talar om den manliga kroppen.
Studien är generaliserbar i den mån att resultatet kan vara överförbart på unga män inom
liknande sociala kontexter. Ahrne & Svensson (2011) tar upp att kvalitativa studier omfattar
mindre populationer än kvantitativa undersökningar. Att antalet deltagare och fokusgrupper var
så få innebär därmed att studien inte kan sägas vara allmänt generaliserbar (Ahrne & Svensson,
2011).

4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet
Tillförlitligheten i studien bygger på hur systematisk och noggrann processen varit samt
trovärdigheten hos resultatet utifrån den datainsamling och analysmetod som använts och
redovisats (Bolander & Fejes, 2009; Thornberg & Fejes, 2009). Vid förfrågning om deltagande i
studien gjordes valet att enbart skriva ut syftet med studien. Varför frågeställningarna uteslöts
var för att minimera risken att deltagarna kom med färdigtänka svar till diskussion, vilket skulle
kunna minska studiens tillförlitlighet. För att öka såväl tillförlitligheten som trovärdigheten
ytterligare valde vi att i resultatdelen använda oss av citat som styrktes av flera deltagare i
respektive fokusgrupp och som var betydelsefulla från diskussionerna.

4.7 Etiskt förhållningssätt
Forskningen i samhället har de senaste årtiondena ökat vilket bidragit till en debatt om
forskningsetiska frågor (Svensson & Ahrne, 2011). Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra
allmänna huvudkrav gällande individskyddet för forskning, vilka är informations-, samtycke-,
konfidentialitets- samt nyttjandekravet.
Informationskravet syftar till att informera de berörda kring studien (Vetenskapsrådet, 2002),
vilket gjordes när vid kontaktade deltagarna via Facebook tillammans med förfrågan att delta i
studien samt inledningsvis vid fokusgruppsdiskussionerna. Utifrån informationen fick deltagarna
möjlighet att avgöra om det ville delta i studien och visade därmed sitt samtycke (Svensson &
Ahrne, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som
framkommit under studien inte kan kopplas till enskilda individer (Svensson & Ahrne, 2011),
vilket uppnåtts genom att varken nämna den ort eller skola där studien utförts vid namn.
Uppgifterna som samlats in kommer inte användas till annat bruk än som resultat och diskussion
för studiens syfte och uppfyller därmed det krav Svensson & Ahrne (2011) nämner som
nyttjandekravet. Vid fokusgruppsdiskussionerna fick deltagarna, efter förfrågan, information om
att det inspelade materialet endast kommer att användas för studiens syfte och inga namn
kommer lämnas ut. Samtliga som deltog i studien var över 15 år, vilket innebar att
vårdnadshavarnas samtycke inte behövdes. Vetenskapsrådet (2002) har angett åldern 15 år som
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gräns för när en individ är kapabel att inse den innebörd forskningen har för ens egen del och
därmed samtycka till medverkan.
Materialet, i form av bilder, som samlades in från Internet används i studien endast inom de
ramar som klädeskedjorna och det sociala nätverket, inom ramen för öppna konton, uppger i sin
beskrivning om äganderätt. Bilderna är därmed inte publicerade i studien då detta skulle bryta
mot innehavarnas ägandevillkor.

4.8 Metoddiskussion
Kritik som Ahrne och Svensson (2011) lyfter mot kvalitativa metoder är att de kan vara
flummiga och subjektiva, att de speglar forskarens syn på det studerade. Som forskare är det
därmed av vikt att gå in med en öppen syn och undvika förutfattade meningar (Bolanders &
Fejes, 2009). Vi tror att det som forskare inte helt går att bortse från sina egna tankar och idéer
kring de fenomen som studeras. Denna studie har fokuserat på hur unga män diskuterar kring den
manliga kroppen och det faktum att vi själva är unga kvinnor tror vi dock kan ha bidragit till att
vi gått in mer öppensinnat till ämnet.
Valet att utföra fokusgruppsdiskussioner grundades i det Dahlin-Ivanoff (2011) framhåller att det
skapar en naturlig och avslappnad miljö samt ökar möjligheten för deltagarna att styra
diskussionen. Dessa kriterier ansåg vi var lämpliga att uppfylla för att skapa diskussioner
deltagarna emellan då vårt studerade ämne kan upplevas som känsligt. Att deltagarna i en
fokusgrupp redan känner varandra kan som Dahlin-Ivanoff (2011) belyser ha både positiva och
negativa effekter. Dahlin-Ivanoff (2011) menar vidare att personer som känner varandra kan
bidra till en känsla av trygghet samtidigt som diskussionerna kan bli mindre omfattande eftersom
de redan kan vara medvetna om varandras historia. De unga männen som deltog i studien har
anknytning till varandra gruppvis, då de studerar tillsammans. De har därmed kännedom om
varandra men delar nödvändigtvis inte samma föreställningar och åsikter då de kommer från
olika bakgrunder.
Kritiken vi finner till studien ligger på de få antal fokusgruppsdiskussioner som utförts. Att
enbart ha utfört två fokusgrupper anser vi genererat för lite data för att studien ska sägas vara
generaliserbar på samtliga unga män i populationen. En tredje fokusgruppsdiskussion hade
troligen inte bidragit till en ökad generaliserbarhet men vi anser att den skulle kunna stärka
likheter samt skillnader kring ämnet och därmed trovärdigheten på resultatet. Varför vi valde att
enbart ha ett diskussionstillfälle per grupp grundade sig främst utifrån den tid vi hade till
förfogande för studien. En ytterligare anledning till att vi endast valde att utföra ett
diskussionstillfälle per grupp var för att få så sanningsenliga svar som möjligt. Vår tanke är att
deltagarna vid ett andra diskussionstillfälle skulle ha kunnat förbereda svar eller påverkat
varandra till att ändra sina åsikter.
Materialet som användes till fokusgruppsdiskussionerna var bilder på manliga kroppar. Bilderna
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hämtades på Internet och var i samtliga fall bilder av vältränade män. Försök att finna mer
”varierade” kroppsformer gjordes men gav inga resultat. Det resulterade i att bilderna som
användes i studien inte varierade i den utsträckning vi hade önskat. De tio bilderna som användes
i studien platsar samtliga inom ramen för en vältränad man. Två av bilderna stack dock ut med
muskelmassa större än de övriga.
Själva genomförandet av fokusgruppsdiskussionerna gick över förväntan. Oron som innan själva
utförandet fanns, över att de unga männen inte skulle våga öppna sig och diskutera ett så känsligt
ämne studien syftar till, var obefogad. De unga männen tog uppgiften mycket seriöst och den tid
som var utsatt som ram för diskussionerna både uppfylldes och överskreds.
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5. RESULTAT
I denna del redovisas resultatet från de två fokusgruppsdiskussionerna utifrån studiens syfte och
frågeställningar. Syftet är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv belysa hur unga män talar om
den manliga kroppen samt uppmärksamma normer, vad som under diskussionerna framstår som
sanningar i de unga männens verklighet.
Målet med studien var att under två fokusgruppsdiskussioner observera hur unga män talar om
den manliga kroppen. I studien användes bilder på manliga kroppar som vi lät deltagarna utgå
ifrån för att starta en diskussion om den manliga kroppen. Under analysen har det framkommit
både likheter och skillnader från de två fokusgruppsdiskussionerna, “sanningar” om vad som
speglar den manliga kroppen.
Med utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv är människors föreställningar och
handlingar situationsbundna (Säljö, 2011). I resultatet lyfts handlingar i form av uttalanden från
fokusgruppsdiskussionerna som vid tillfället speglar mer än en enskild deltagares åsikt i
respektive grupp. För att framhålla vad deltagarna i fokusgrupperna diskuterat har vi i resultatet
valt att använda oss av citat. De citat som lyfts fram är de vi vid hanterandet av empirin fann
mest lämpade för studiens syfte och frågeställningar. Resultatet redovisas utifrån de sju
kategorier som framkom under analysen; - Bra/snygg kropp enligt de unga männen, - Manlighet,
- Kropp som personlighet, - Tal kring normer, - Påverkan, - jämförelse, - Hur de talar med
varandra om den manliga kroppen.

5.1 Bra/snygg kropp enligt de unga männen
En gemensam syn hos båda grupperna kring vad som kännetecknar en manlig kropp var en större
kroppsbyggnad där breda axlar och anande muskler var de mest påtagliga dragen.
”Mer definierade muskler, hela kroppen, storleken, man ser ju ofta på hållningen
tycker jag om det är en kille eller en tjej, silhuetten av dem.”
Fokusgrupp 1

”...muskler, att vara relativt stor ändå.”
”Behöver inte vara synliga, men att man ser att det finns något.”
Fokusgrupp 2

Ena gruppen lade lite extra vikt vid just kroppsstorlek och menade att en stor, mullig kropp är
mer manlig än en riktigt smal kropp.
”...jag tror att killar hellre känner sig för stora än för små…”
Fokusgrupp 2

5.2 Manlighet
Likheter de hade kring vad som definieras som manligt var kroppsbehåring, framförallt skägg,
raggarstäng och brösthår. De båda grupperna talade även om utstrålning och självsäkerhet som
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tecken på manlighet. Mer eller mindre självklara delar hos den manliga kroppen som penis och
testiklar togs även de upp som en del av manligheten.
”...lite mer behåring, adamsäpple, könet.”
”...hänger mycket på självförtroende.”
Fokusgrupp 1

”Om man ska ta motsatsen och inte ha något hår på kroppen och har en väldigt
ljus röst så kan man tänka att han har avsaknad av manliga drag.”
Fokusgrupp 2

Hos grupperna fanns även skillnader i diskussionerna om vad som anses manligt. Ena gruppen
talade mycket om en mörk röst som tecken på manlighet och menade att rösten kan väga upp och
få en till synes mindre manlig kropp att anses manligare. Det fanns även idéer om att manlighet
är något en individ är och inte nödvändigtvis behöver vara direkt kopplat till utseende. Att vara
händig och omhändertagande var två exempel de tog upp på detta. Den andra gruppen talade mer
om manlighet som kroppsliga företeelser. Diskussionen kretsade mycket kring hårväxt,
framförallt skägg och brösthår. Kroppshållning var en annan företeelse de talade mycket kring
och som de anser kan göra en individ manlig. En ytterligare syn de tog upp kring manlighet var
en ärrad kropp, vilket de menade visar på att en individ har gått igenom saker i livet och är stark
nog att klara såväl med som motgångar.
”Det är manligt att ta hand om någon annan.”
Fokusgrupp 2

”En riktigt man är en hårig, bastant skogshuggare med muskler.”
”Spelar ingen roll om du har muskler […] du ser skitdålig ut om du har dålig
hållning… hållningen gör mer än musklerna, gör att du ser “fräsch” ut.”
Fokusgrupp 1

5.3 Kropp som personlighet
Under fokusgrupperna uppmärksammade vi att båda grupperna talade en hel del om att kroppen
speglar en individs personlighet. Deltagarna i ena gruppen tog upp att en manlig kropp med
tatueringar får ens tankar att dras mot våld, kriminalitet och hårdare attityd. Även en riktigt
muskulös manlig kropp, deras egna ord en kropp liknande de i gladiatorerna, fick deltagarna i
gruppen att associera kroppen med kriminalitet. I den andra gruppen fanns en mer varierad syn
på kropp och personlighet. Å ena sidan diskuterade även dessa unga män att tatueringar lätt
förknippas med kriminalitet och våld. Å andra sidan kommer de i diskussionen fram till att detta
är den gamla stereotypa synen på en tatuerad manskropp, vilken de menar fortfarande lever kvar
men att en tatuerad kropp idag även kan förknippas med musiker eller popularitet.
”När jag ser folk som är så tränade tänker jag - fan så tråkiga människor.”
Fokusgrupp 1
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”Här har vi en motorcykelkille, kriminell, musiker eller nånting...”
”Bara för att han har tatueringar, gammal stereotyp, kriminell, men inte idag
faktiskt…”
Fokusgrupp 2

5.4 Tal kring normer
De unga männen i de två fokusgrupperna ansåg samtliga att det finns normer om hur en manlig
kropp bör se ut. Vidare är de överens om att dessa normer inte stämmer in på hur folk generellt
ser ut. Deras diskussioner kring normer skiljer sig lite åt. Ena gruppen diskuterar kring normer
om den manliga kroppen som en gräns med relativt vida ramar. De menar att det först är när
någon sticker ut ordentligt, antingen mycket större eller mycket mindre, som individer reagerar
och placerar personen i fråga utanför normens ramar. Den andra gruppen menar att det finns en
norm som säger att en manlig kropp bör vara vältränad, en norm det menar att de flesta unga
män inte uppnår.
”Jaa, joo det finns det men man reagerar inte förrän någon sticker ut antingen åt
det ena eller andra hållet, jättestor eller jätteliten.”
Fokusgrupp 2

”Ja, det finns normer men de stämmer inte med hur folk ser ut, det är mer vad
folk tycker är snyggt.”
”Normen är ju att man ska vara vältränad. Men det är många som inte är det.”
Fokusgrupp 1

De unga männen menar att det framförallt blir varse om normer via media, både genom tv,
tidningar, Internet och reklam. Diskussionerna i den ena gruppen kretsade kring att normer som
framställs i media främst handlar om vad människor generellt tycker är snyggt och inte vad
verkligheten speglar. De menar även att de inte känner något direkt krav att nå upp till de ideal
som visas i media då de är medvetna om att allt som visas inte är realistiskt. Även om de unga
männen menar att de inte påverkas av normerna säger de ändå att de bryr sig om hur de ser ut då
de uppskattar blickar. När de unga männen i den andra gruppen diskuterar medias bild av normer
blir det framträdande att de i större utsträckning strävar mot medias ideal.
”Reklam och media sätter normerna med modeller…”
”...just på den manliga fronten tycker jag det är bättre, för där är det mer att man
ska ha muskler. Kollar man på kvinnliga modeller ska de vara trådsmalt, de har
inga tuttar, ingen rumpa, hade likagärna kunnat sätta tandpetare där och satt på
kläder.”
Fokusgrupp 1

”Man vill ju vara snygg, det man ser i media är ju ofta det man tycker är snyggt.”
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”Någonstans innerst inne handlar det väl om att man ska se hälsosam ut, det är så
media försöker framställa det också.”
Fokusgrupp 2

5.5 Påverkan och jämförelser
Hur de unga männen blir påverkade av normer menar båda grupperna har ändrats över tid. De
diskuterade även att de jämförde sig mer mot normer när de var yngre, i början av puberteten än
vad de gör nu. Båda grupperna tog även upp att vad de jämför sina kroppar med även det ändrats
med åren samt beror på den sociala kontext de befinner sig i. Den ena gruppen menar att de i
yngre ålder, när de befann sig i puberteten och fortfarande växte, var mer fokus på att vara smal,
då de jämförde sig med vänner i samma ålder. De säger att det idag är mer fokus på muskler och
jämför sig med personer i vardagen, även dem de inte känner.
”Det var inte mycket man brydde sig i lågstadiet utan det var när man kom upp i
mellanstadiet, högstadiet och började träna och ta det lite mer på allvar och man
märkte att folk fick muskler.”
”...jag som tränar mycket kanske jämför mig mer med andra på gymmet som
också tränar mycket...”
Fokusgrupp 2

”Det är ju i den åldern allting händer, man utvecklar musklerna […] hår på bröstet
eller hår i ansiktet, man jämför sig väldigt mycket mer i den åldern än vad jag gör
nu för tiden.”
”...det hänger nog mycket på omgivningen, du som gick idrottsgymnasium har
mycket att jämföra till skillnad från mig som gick bygg […] så det har nog
mycket med omgivningen att göra.”
Fokusgrupp 1

En faktor båda grupperna tar upp och menar har betydelse för hur en ung man ser på sin kropp är
den föreställning de har om unga kvinnors syn på en snygg manlig kropp. De diskuterar vidare
att unga kvinnors syn på den manliga kroppen kan grunda sig i den bild media speglar och att en
vältränad manskropp därmed är vad unga kvinnor anser attraktivt. Ena gruppen påpekar för
varandra att unga kvinnor precis som unga män har olika uppfattningar om vad som är attraktivt
och menar därför att alla unga kvinnor inte dras till den manliga kropp som media skildrar.
”Alltså jag tror inte det har betydelse för folk gillar ju olika.”
”(Pekar på bilderna) - Om tjejer ser det såhär kanske de förväntar sig det här…”
Fokusgrupp 1

”...är väl så tjejer tycker man ska se ut och det har stor betydelse vad tjejer tycker.”
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”Jo men det känns som tjejer vill ha muskler, magrutor eller så.”
Fokusgrupp 2

5.6 Hur de talar med varandra om den manliga kroppen
Hur diskussioner kring den manliga kroppen ter sig i de unga männens umgängeskrets framkom
under de båda fokusgruppsdiskussionerna skilja sig åt hos deltagarna. I den ena gruppen menar
deltagarna att de inte direkt diskuterar den manliga kroppen, undantag skulle vara om de träffar
någon bekant som genomgått en dramatisk skillnad. Deltagarna i den andra gruppen menar att
det inte på något sätt är tabubelagt att tala om den manliga kroppen och att de ofta kommer in på
ämnet eftersom de gillar att föra diskussioner kring träning.
Ett gemensamt yttrande kring tal om kroppen var att deltagarna i båda grupperna menade att det
oftast är en sarkastisk jargong i språket när det väl pågår diskussioner kring ämnet. Vidare
uttryckte båda grupperna att de är ärliga mot varandra när de talar kring ämnet även om det sker
med en sarkastisk ton. Den grupp som tog upp att de inte direkt talar om ämnet diskuterade
vidare att det mer eller mindre finns en oskriven regel att unga män som diskuterar eller tittar på
bilder av andra unga män bör pikas, förtjänar gliringar. De menar vidare att det blir lite av en
“homostämpel” att bry sig mycket om hur andra unga män ser ut och att vilja diskutera det
manliga utseendet. Deltagarna i den grupp som lyfter att de talar om den manliga kroppen med
andra menar att de både är positiva och negativa aspekter som diskuteras. I
fokusgruppsdiskussionen blir det dock framträdande att de främst är positiva aspekter de
diskuterar, i alla fall när det gäller ens egen kropp.
”Nej jag brukar inte prata med mina polare om det, möjligtvis om man ska klippa
sig, vilket genererar oseriösa svar...”
”...polare som sitter inne på instagram och tittar på killar som är vältränade får lite
‟homostämpel‟, då brukar jag reta honom lite för att vara gay […] man måste ju
pika varandra på det sättet, man kan ju inte sitta och kolla på killar liksom.”
Fokusgrupp 1

”...det kan ju vara mycket snack men det är aldrig ett huvudämne.”
”Man kan väl såga varandra lite inom det närmsta, det är väl blandat, ganska så
positivt är det nog.”
Fokusgrupp 2

Under diskussionerna framkom det att deltagarna i båda grupperna tror att de flesta unga män är
nöjda med sin kropp i den mån att de har accepterat hur den ser ut. De säger dock att det alltid
finns något att eftersträva, något de personligen tycker är “bättre” och “snyggare”.
”...ligger man på medel eller är bättre än medel så är man nöjd.”
Fokusgrupp 1
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”Jag tror aldrig man är nöjd, man har accepterat sig själv men strävar ändå
efter något.”
Fokusgrupp 2

Ett uttalande som skilde sig åt hos deltagarna i respektive grupp var om alla har möjlighet att
uppnå en vältränad kropp med synliga muskler. Den ena gruppen menar att alla har
förutsättningen och att de handlar om vilja. Den andra gruppen menar att alla inte har den
genetiska förutsättning som krävs för att kunna bygga stora muskler och att de som väl har
förutsättningen har brist på den kunskap som krävs.
”Ja alla har förutsättningen men man kan få offra saker på vägen.”
Fokusgrupp 1

”Nej de flesta kan nog se ut som på bilderna men vet inte hur man ska ta sig dit,
har kunskap eller intresse, motivation, tid...”
”Är man nöjd kanske man inte känner att man måste.”
Fokusgrupp 2

5.7 Sammanfattning av resultatet
Vilka diskurser framträder när de unga männen i studien diskuterar den manliga kroppen och
rådande normer om den manliga kroppens utseende? Empirin visar att deltagarna i de två
fokusgrupperna anser att det finns normer gällande det manliga utseendet. Vidare framkommer
det i empirin att de unga männen i studien har en gemensam syn på den manliga “normala”
kroppen. En manlig kropp kännetecknas av en större kroppsbyggnad, kroppsbehåring samt de
manliga genitalierna. Deltagarna i de två fokusgrupperna tar även upp attribut såsom utstrålning
och självsäkerhet, vilka faller utanför ramen för den manliga kroppen. De unga männen i studien
anser dock att attributen faller inom ramen för den manliga normen då de visar på manlighet.
Varifrån menar de unga männen att deras föreställningar och normer om den manliga kroppen
uppstått? Under de två fokusgruppsdiskussionerna var deltagarna överens om att normer
framförallt blir framträdande genom media där den manliga kroppen ofta speglas som vältränad.
De delade även åsikten att unga kvinnors syn på den manliga kroppen är med och skapar
föreställningar om hur en manlig kropp bör se ut. Vidare menar de unga männen att
föreställningar och normer kring den manliga kroppen uppstår inom flera sociala kontexter.
Exempel på detta är då de unga männen diskuterar kring hur normer speglas inom ramar för
deras olika fritidsintressen.
Hur skiljer sig diskussionerna åt beroende på vilken social kontext de unga männen befinner sig
i? De unga männen i de två fokusgrupperna menar att diskussioner kring den manliga kroppen
skiljer sig utifrån den sociala kontext de befinner sig i och att diskussionerna även ändrats under
åren. Båda grupperna menar att normer vägde tyngre under puberteten än vad de gör nu när de
blivit äldre. Ena gruppen tar upp att normen under puberteten innebar att ha en smal kropp,
22

Susanne Malmberg & Tova Norman

medan normen nu som ung vuxen innebär att vara muskulös.
Under fokusgrupperna blev det framträdande att diskussionerna kring den manliga kroppen
skiljer sig åt utifrån den sociala kontext deltagarna befann sig i, om de var hälso- eller
teknikstuderande. De mest framträdande skillnaderna var synen på manlighet. Ena gruppen
menar att manlighet inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till utseende medan deltagarna i
den andra gruppen främst diskuterar kring manlighet som kroppsliga företeelser. Även
diskussionerna kring normer om den manliga kroppen skiljer sig grupperna emellan. Ena
gruppen ansåg normerna vara något bestämt medan den andra gruppen menar att det finns en
relativt stor räckvidd att passa in i. Deltagarna i de två fokusgrupperna tar upp att de inte är
tabubelagt att tala om den manliga kroppen. Den ena gruppen menar dock att unga män som
diskuterar och tittar på bilder på andra män får lite av en “homostämpel”.
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6. DISKUSSION
I denna del lyfts de reflektioner som gjorts utifrån resultatet, det som framkommit från
fokusgruppsdiskussionerna, kopplat till tidigare forskning och teoretisk referensram.

6.1 Den manliga kroppen och manlighet
I resultatet framgår det att de unga männen i de två fokusgrupperna delar synen att en manlig
kropp kännetecknas av en större kroppsbyggnad där axelpartiet är det mest centrala. Synen på en
man som relativt stor och stark har länge betraktats som det stereotypa och innefattat egenskaper
som att vara omhändertagande och självsäker (Williams, 2000). Utifrån diskussionerna med de
unga männen i studien upplever vi att denna stereotypa bild fortfarande lever kvar. Deltagarna i
de två fokusgrupperna var i sina diskussioner ense om att självsäkerhet och utstrålning är
betydelsefulla egenskaper för att en manlig kropp ska betraktas som manlig. De unga männen
har en föreställning om att en, för dem, till synes omanlig kropp kan upplevas som manlig om
personen utstrålar självsäkerhet, har en bra hållning eller en mörk röst. Tanken att avsaknaden av
kroppsliga manliga drag kan vägas upp av egenskaper som utstrålning och mörk röst tänker vi
som unga kvinnor kan grunda sig i att de unga männen vill känna sig manliga. Som Becker
(1991/2006) belyser har människan till sin natur en strävan efter att passa in i ramar, därmed kan
de manliga attribut som inte är kopplade till kroppen bredda normen och öka möjligheten för de
unga männen att passa in. Lunde (2009) och Williams (2000) menar att manlighet är ett sätt att
vara snarare än en kropp att eftersträva, vilket till stor del överensstämmer med de uttalanden
som framkom under fokusgruppsdiskussionerna. De unga männens inställning till den manliga
kroppen kan bero på hur deras egen kropp ser ut. Den föreställning de unga männen i studien
hade om att en omanlig kropp kan upplevas manlig med attribut som självsäkerhet och
utstrålning hade kanske inte varit den samma om studien haft andra deltagare. När de unga
männen i studien talade om sig själva och varandra kom de fram till att de befinner sig inom
ramen för vad som är en “normal” manlig kropp. Om de unga männen i fokusgrupperna istället
hade varit “bastanta, håriga skogshuggare med muskler” kanske deras uppfattning om manlighet
sett annorlunda ut. För att få större spridning på diskussionerna kring den manliga kroppen hade
det därför varit önskvärt om de unga männen i fokusgrupperna haft mer varierade kroppstyper.
En tanke kring varför kroppstyperna hos deltagarna inte varierade något nämnvärt är att
deltagandet var frivilligt och att det därmed endast var unga män som kände sig tillfreds med sin
kropp som valde att medverka.
Något deltagarna i den ena fokusgruppen lyfter är att det har föreställningen om att det för en
ung man upplevs värre att känna sig kroppsmässigt för liten än för stor. Tidigare forskning visar
dock att de individer som är större än rådande normer känner mer missnöje med sin kropp än de
som är mindre än rådande normer (O‟Pry, 2003). Deltagarna i den tidigare forskningen var vid
tillfället för studien, år 2003, inom samma ålderspann som deltagarna i vår studie. Skillnader
mellan studierna är däremot att O‟Pry‟s studie genomfördes på både unga män och kvinnor.
Föreliggande studie har enbart fokus på unga män. Det faktum att O‟Pry‟s studie innefattade
kvinnor kan ha bidragit till de skilda resultaten angående kroppsstorlek. Williams (2000) tar upp
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att det genom historien länge funnits en bild av mannen som stor och stark och bilden av kvinnan
som liten och i behov av försörjning. Tolkningen när vi observerat de unga männens
diskussioner är att denna syn lever kvar. Vi delar denna uppfattning med de unga männen
eftersom vi som unga kvinnor anser att det upplevs kvinnligt att vara kroppsligt liten.

6.2 ”Rätt”, ”fel”, ”fint” eller ”fult”
Under datainsamlingen användes bilder på manliga kroppar som deltagarna fick yttra sig kring.
En intressant iakttagelse var att diskussionerna kretsade mycket kring kroppen som personlighet,
att de unga männen enbart genom att se bilder på manliga kroppar kunde döma hur individerna
var som person. Ett exempel var när en bild av en tatuerad kropp visades och de unga männens
första reaktioner var förknippad med kriminalitet. Trost och Levin (2010) menar att människor
främst uppmärksammar det som avviker från det normala inom en viss kontext. Den starka
reaktionen hos deltagarna då de såg bilderna på tatuerade manskroppar kan grunda sig i att de
själva möjligtvis inte har tatueringar eller att de befinner sig i en kontext där det inte är vanligt.
Ett ytterligare tecken på den sociala kontextens betydelse var hur diskussionerna kring de mer
muskulösa bilderna i respektive fokusgrupp gick. Ena gruppens reaktioner påminde om de som
uppkom under diskussionerna kring bilden av den tatuerade manskroppen medan deltagarna i
den andra gruppen inte gjorde samma koppling. En förklaring till deras skilda åsikter kan vara att
de har olika studieinriktningar. Säljö (2011) och UMO (2014) har en liknande förklaringsgrund
när de menar att människors föreställningar och handlingar är bundna till situationer. Detta
innebär att det som är etablerat inom en viss social kontext kan skilja sig åt. Deltagarna befann
sig inom samma sociala kontext då samtliga är studerande men eftersom deras studieintressen
går åt två skilda riktningar kan deras etablerade tankar skilja sig åt. De unga männen i gruppen
som inte gjorde kopplingen mellan större muskelmassa och kriminalitet har alla ett intresse för
träning vilket kan vara en bidragande faktor för deras uttalanden. Börjesson (2003) talar om
diskurser som ramar vilka inom den verklighet vi befinner oss talar om för oss vad som anses
vara “rätt”, “fel”, “fint” eller “fult. De unga männen med ett intresse för träning befinner sig i en
social kontext där en större muskelmassa kan vara mer accepterad och därför upplevas som
tilltalande istället för att kopplas till kriminalitet.
En gemensam reaktion hos deltagarna i de två fokusgrupperna var likheten på bilderna som
användes vid empiriinsamlingen. Vid insamlandet av materialet upptäckte vi att det var svårt att
finna bilder på Internet som uppfyllde våra krav. De bilder vi valde att använda oss av till studien
speglade enligt oss en variation av kroppstyper. Under diskussionerna i studien gick det däremot
upp för oss att bilderna inte varierade i den utsträckning vi tidigare haft uppfattning om och vi
kan därmed förstå deltagarnas reaktion på bilderna. Genom att pilottesta bilderna på andra unga
män innan studien utfördes hade vi kunnat uppmärksamma bildernas likhet tidigare. Därmed
hade vi antingen kunnat ändra kraven för vilka bilder som skulle användas eller sållat bland de vi
redan hade. Om vi under empriinsamlingen använt oss av mer varierade bilder hade fokus kunnat
gå från personlighet och tatueringar till att de unga männen talade mer om kroppsformerna. En
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annan tanke är att det istället hade lett till att de unga männen hade skapat fler personligheter då
de haft fler kroppstyper att diskutera kring.

6.3 Media; en normskapare?
I resultatet framkommer att de unga männen anser att det finns normer för hur en manlig kropp
bör se ut. De menar vidare att normerna främst grundar sig i de bilder och texter media
framställer vara det normala men motsvarar inte hur män i samhället kroppsligt ser ut. Hur
människor talar om kroppen formas utifrån de bilder och texter media framställer som det
“normala”. Föreställningen om att ideal och normer blir framträdande i media, via tidningar, tv
samt inom ens vardagliga miljö har framkommit i studier av såväl Hargreaves och Tiggemann
(2004;2006), Lunde (2009), Moody-Hall (2001), O‟Pry (2003), Sohn (2006) som Williams
(2009). Medias skildring av den manliga kroppen har därmed betydelse för hur vi talar om
manskroppen och hur vi genom talet skapar normer för hur mannen bör se ut och vara. De unga
männen i ena gruppen hävdar att reklam och media skapar normer och att det som visas i media
är det som uppfattas vara tilltalande. Vidare går det att ställa frågan om medias skildring av den
manliga kroppen uppfattas som tilltalande då vi upprepat exponeras av bilder via media.
Säljö (2000) och Vygotskij (1995/2003) belyser att människor inte alltid är medvetna om var
deras föreställningar uppstått från. De unga männens föreställning om en “normal” manlig kropp
kan ha skapats omedvetet utifrån de bilder som syns i media. I resultatet framgår det att
deltagarna i ena fokusgruppen menar att de inte påverkas av de ideal media speglar och inte
heller strävar efter att uppnå dem. De unga männen belyser dock att de bilder på manliga kroppar
som visas i media oftast är snygga och att de personligen i viss mån bryr sig om hur de ser ut.
Även här syns Säljö (2000) och Vygotskijs (1995/2003) teori om att människor inte alltid är
medvetna om var ens föreställningar grundar sig i. Då deltagarna menar att medias bilder är
snygga är det inte ologiskt att de trotsallt strävar mot de normer som genom media blir
framträdande. Mody-Hall (2001) tar i sin studie upp att människor har en vilja att passa in i
omgivningen. Även detta talar för att de unga männen till viss del strävar efter de manliga
kroppsideal media framställer då dessa bilder ofta framträder i deras omgivning.

6.4 Den manliga kroppen i media
Resultatet från studien visar på att deltagarna i de två fokusgrupperna har olika inställningar till
om alla män kan uppnå de manliga kroppsideal som skildras i media. I ena fokusgruppen var
samtliga av de unga männen ense om att alla män har förutsättningen att nå de ideal som syns i
media. Anledning till att majoriteten av män inte ser ut så anser de främst är andra prioriteringar,
att motivationen inte är tillräcklig och att tiden därför läggs på annat. Deltagarna i den andra
fokusgruppen delade en annan åsikt då de menade att alla män inte har den kroppsliga
förutsättningen att uppnå de kroppsliga ideal som speglas i media. De som väl har den kroppsliga
förutsättningen menade de vidare kan sakna kunskap för hur de ska gå tillväga för att uppnå det
vältränade ideal de blir exponerade för. I resultatet framträder här en tydlig skillnad som styrker
Säljös (2000) teori om den sociala kontextens betydelse för hur människor talar kring ett
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fenomen. De deltagare som menar att alla inte har den kroppsliga förutsättningen studerar
samtliga inom hälsoområdet, har ett intresse för ämnet och besitter kunskap om att det tar tid, är
mer än en “quick fix”.
Vidare skiljer sig grupperna åt när de talar kring de manliga ideal som speglas i media. Den ena
gruppen benämner bilden av det manliga idealet som “hälsosam” medan den andra gruppen
använder sig av begreppet “bättre”. “Bättre” är vagt begrepp och dess innebörd kan därmed
variera personer emellan samt utifrån den kontext en individ befinner sig i. I denna studie skulle
“bättre” kunna ses utifrån ett hälsoperspektiv, vilket deltagarna i den ena gruppen lyfter.
Begreppet “bättre” kan dock även innefatta tolkningar som att något är snyggare i relation till
något annat, men det behöver i sin tur inte innebära att det är det mest lämpliga. O‟Pry (2003),
Williams (2009) och Sohn (2006) har i sina studier kommit fram till att de ideal media speglar
ofta är orealistiska och att en strävan efter att leva upp till dem kan leda till skadliga beteenden.
De deltagare som menade att de manliga kroppsideal media framställer är “hälsosamt” baserade
sina uttalanden enbart på kroppens utseende. Uttalanden som de här tyder på att människor har
en tendens att döma personer efter deras kropp, även om vi ofta hör klyschan att “skönhet
kommer inifrån” (UMO, 2014).

6.5 Normer inom sociala kontexter
I resultatet framkommer även att normerna för hur en manlig kropp bör se ut har ändrats utifrån
den ålder de unga männen befunnit sig i. De menar dessutom att faktorer i den sociala kontext de
under åren befunnit sig i varit med och skapat de normer som för tillfället och inom den
kontexten ansetts vara det “normala”. Hargreaves och Tiggemann (2006) har i sin studie kommit
fram till att pojkar i puberteten inte nämnvärt påverkas av medias idealbilder, då de fortfarande
är medvetna om att de växer. De unga männen i de två fokusgrupperna menar dock att det var i
puberteten som medvetenheten kring kroppens utseende ökade och de började jämföra sig med
andra. En skillnad i dessa studier är åldern på deltagarna. Hargreaves och Tiggemann (2006)
studerade pojkar i åldern 14-16 medan deltagarna i vår studie var unga män, i åldern 20-29.
Deltagarna i denna studie kan med åren ha fått ett annat perspektiv på normer, vilket kan ha haft
betydelse för hur diskussionerna gick om deras upplevelser som yngre.
Vad som varit med och skapat det “normala” i de olika kontexter de unga männen befunnit sig i
blir i resultatet framträdande bland annat då de diskuterar kring de gymnasieprogram de tidigare
studerat. Börjesson (2003) menar att vad som anses eftersträvansvärt är bundet till sin kontext. I
ena fokusgruppen dras parallellen mellan en deltagare som studerade idrottsinriktning och en
annan som gick ett byggprogram. De menar att deltagaren som studerade ett idrottsinriktat
gymnasieprogram var utsatt för krav både kroppsliga som prestationsbaserade. Deltagaren som
hade gått ett byggprogram yttrade inga kroppsliga krav, normer att nå upp till i den kontext han
då befann sig i.
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Korp (2006) tar upp att det inte enbart finns en diskurs för hur vi bör se ut utan flera, vilka kan
förändras med tiden. När de unga männen diskuterade kring normer att nå upp till i den ålder de
befinner sig i nu menar de att det mycket beror på ens umgängeskrets och därmed ser olika ut
beroende på vilka de umgås med. I resultatet blir det också framträdande att vad unga kvinnor
anser vara attraktivt är med och skapar normen för hur en man bör se ut. De unga männen menar
att de vill leva upp till de kroppar de tror att kvinnor föredrar. I en studie av O‟Pry (2003) har det
visat sig att män tror kvinnor vill att en man ska vara stor och stark. Detta resultat speglar till viss
del vad de unga männen i fokusgrupperna diskuterar då de menar att det som syns i media blir
det kvinnor eftertraktar. Det blir därmed ännu mer påtagligt vilken kraft media har för att
upprätthålla normer vilka Carlsson (2001) menar är en social konstruktion som i grunden skapats
av oss människor.
Under analysen av de två fokusgruppsdiskussionerna gjorde vi reflektionen att det i båda
grupperna fanns deltagare vars yttrande övriga i gruppen ville rätta sig efter. Det var något som
uppmärksammades under transkriberingen då medhållande yttringar ofta uppstod då vissa
deltagare talade. Även en del åsikter deltagare hade kring en viss fråga kom att ändras och styras
i riktning mot den “ledande” deltagarens yttrande. Det kan i sin tur ha påverkat resultatet då alla
deltagare kanske inte vågat yttrat sin åsikt och därmed gett oärliga svar. Även om samtliga
deltagare gjorde sina röster hörda under fokusgruppsdiskussionerna ställer vi oss frågan om de
unga männen hade yttrat sig mer ärligt vid en enskild intervju eller om det istället hade varit mer
återhållsamma.

6.6 Att tala om kroppen; ”okej” eller ”bögigt”?
Resultatet i studien visar att de unga männen menar att det är accepterat att diskutera ämnet den
manliga kroppen tillsammans med andra män. De framkommer dock att diskussioner kring
kroppen sällan är ett huvudämne och när de väl talar kring kroppen är det oftast med en
sarkastisk jargong. På ungdomsmottagningens hemsida lyfts att människor oftast fastnar i
tankemönster kring sådant det är missnöjda med gällande sin kropp (UMO, 2014). Från denna
studies resultat går det dock att utläsa att när de unga männen väl diskuterar den manliga kroppen
är det oftast fokus på det de tycker är positivt. De tar vidare upp att när diskussionerna väl har en
negativ ton är de främst tal om andra mäns kroppar och inte sin egen. Sohn (2006) och Williams
(2009) menar att det kan vara såväl positivt som negativt att jämföra sin egen kropp med andras.
När de unga männen för negativa diskussioner om andra mäns kroppar kan de få sin egen kropp
att framställas som “bättre”. Jämförelser kan därmed få en positiv effekt för hur en man ser på
sin egen kropp.
Hargreaves och Tiggemann (2004;2006) menar att det är många män som inte känner sig
bekväma att tala om känslor och missnöje kopplat till sin kropp. Anledning till detta är att de är
rädda för att uppfattas som feminina, känsliga och sårbara (Hargreaves & Tiggemann,
2004;2006). Williams (2000) framhåller att den stereotypa bilden av en man innefattar att han
ska vara hårdhudad. De unga männen med ett träningsintresse menar dock att det inte är
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tabubelagt att tala om den manliga kroppen och att de i och med träningsintresset blir ett naturligt
inslag i många samtal. I den fokusgrupp där diskussioner om den manliga kroppen sällan
förekommer finns det föreställningar om att fenomenet är “bögigt”.
Säljö (2011) menar att vad människor säger eller gör inte enbart utgår från egna tankar utan styrs
av den situationsbundna kontexten. Människor interagerar med varandra och uttrycker sig via
språket och för på såsätt vidare föreställningar (Säljö, 2000;2010; Trost & Levin, 2010). Att det
skulle klassas som “bögigt” att diskutera den manliga kroppen var en föreställning i en av de två
situationsbundna fokusgrupperna. Det behöver dock inte innebära att samtliga i gruppen har
denna föreställning i andra sammanhang. Samtidigt som föreställningen kan variera utifrån den
kontext de befinner sig i skulle den likväl via språket kunna föras vidare till andra sociala
kontexter. Vidare kan detta leda till att unga män undviker att tala om den manliga kroppen för
att inte uppfattas som “bögiga”. Inom vissa kontexter skulle denna föreställning stämma medan
det inom andra endast skulle vara en föreställning hos individen själv. I det sistnämnda skulle
den unga mannen därmed kunna yttra sig om ämnet utan att dömas.

7. KONKLUSION
Studien har konstaterat att de unga männen i fokusgrupperna i dagsläget har en liknande
föreställning kring diskursen om den manliga kroppen. Vidare klargörs att inte enbart kroppen
speglar en individs manlighet utan att andra attribut såsom självsäkerhet och utstrålning även de
ingår i diskurser om den manliga kroppen. Den mest framträdande faktorn för var de unga
männen grundar sina föreställningar och normer om den manliga kroppen är media. Inom detta
forum lyfts den manliga kroppen fram som vältränad. Uppfattningen om vad kvinnor anser vara
en attraktiv manskropp är även de en central faktor som är med och skapar de unga männens
föreställningar om den “normala” kroppen. Framställning av den manliga kroppen via media är
dock den mest avgörande faktorn då även kvinnor exponeras för dessa bilder och därigenom
skapar föreställningar om vad som är en attraktiv manskropp.
Vad som tydligt framkommer i studien är att den sociala kontexten har betydelse för hur de unga
männen talar om kroppen. Det framgår att de diskurser som varit aktuella för de unga männen
förändrats med åren. Vidare framgår det att de aktuella diskurserna även är knutna till situationer
i sin specifika kontext. Beroende på var de unga männen befinner sig menar de att det finns olika
aktuella diskurser att eftersträva.
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8. FORTSATT FORSKNING
Resultatet i denna studie speglar de föreställningar som finns inom de kontexter de unga männen
i studien befinner sig. Som Börjesson (2003) och Korp (2006) belyser varierar föreställningar
och normer inom olika kontexter och även inom en och samma kontext kan individer ha olika
föreställningar. Studiens resultat skulle därmed ha kunnat se annorlunda ut om vi haft andra
deltagare. Detta faktum skulle kunna kvarstå även om de studerat samma utbildning och gått i
samma klass som de unga männen i studien.
Med detta sagt kommer vi in på framtida forskning kring fenomenet, hur unga män talar om den
manliga kroppen. För att få mer kunskap kring hur unga män talar om den manliga kroppen
krävs det mer och bredare forskning på området, unga mäns tal kring den manliga kroppen. Då
föreställningar varierar människor emellan samt är etablerade på olika sätt inom olika kontexter
krävs det forskning på flera grupper av unga män samt inom flera sociala kontexter.
Som Hargreaves och Tiggemann (2004;2006) belyser har även vi i arbetet med denna studie
insett vikten av att välja lämplig metod samt material vid empiriinsamling. Även framtida
forskare på området bör ha i åtanke att fenomenet, tal kring den manliga kroppen, kan uppfattas
som ett känsligt ämne och därmed inse hur viktigt valet av metod och dess upplägg är för att få
så ärliga och uttömmande svar som möjligt. Som Säljö (2000) belyser kan deltagarnas uttalanden
komma att grunda sig i förväntningar de föreställer sig är önskvärda för forskaren. Även detta
bör finnas i åtanke vid framtida forskning för att öka chansen till ärliga och uttömmande svar.
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10. BILAGOR
Bilaga 1 - Följebrev
Hej!
Vi är två tjejer som studerar sista året på hälsopedagogiska programmet. Vi skriver nu vårt
Examensarbete och skulle behöva få tag på en grupp unga män (4-6 st) villiga att ställa upp i vår studie.

Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv belysa hur unga män talar om
den manliga kroppen samt uppmärksamma normer, vad som under diskussionerna framstår som
sanningar i de unga männens verklighet.
Fokusgruppsdiskussion, är ett gruppsamtal. Det innebär att ni unga män får sitta ner och
diskutera ämnet ”den manliga kroppen” och vi ställer en del frågor för att knyta diskussionen till
vårt syfte. Diskussionerna kommer att utgå ifrån bilder på manliga kroppar och ta cirka 45-60
minuter. Samtalet kommer att spelas in, men inte användas i annat syfte än för vår studie.
Vi hade blivit väldigt glada och uppskattat om ni kan tänka er att ställa upp i studien.
Förslagsvis på fredag eller måndag (t.ex. klockan 10.00, men det beror på när ni kan).
Tanken är att vi sätter oss någonstans avskilt där det passar er och utför diskussionen.
Om ni skulle kunna tänka er att ställa upp lämna gärna en kommentar.

Tack på förhand!
/Tova Norman & Susanne Malmberg
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Bilaga 2 - Semistrukturerad Intervjuguide (Fokusgruppsdiskussioner)
Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv belysa hur unga män talar om
den manliga kroppen samt uppmärksamma normer, vad som under diskussionerna framstår som
sanningar i de unga männens verklighet.
1. Öppningsfrågor (Presentation)
● Vilka är vi. Anledningen till varför vi är där. Förklara varför våra deltagare valts ut.
● Vilka är våra deltagare, namn, fritidsintresse.
2. Introduktionsfrågor
Låta killarna punkta ner 3-5 ord om vad de anser kännetecknar den manliga kroppen.
(I slutet av fokusgruppsdiskussionen låta killarna “jämföra” denna bild de skrev ner med vad de
talat om i rummet, har tanken förändrats? Vill någon dela med sig av vad de skrivit?).

3. Övergångsfrågor
Visa bilder på manliga kroppar, för att starta diskussion
● Första tanken om bilden (ingen tanke är en dålig tanke)
● Diskutera om tankarna
● Rangordna efter normer (vänster till höger)
- Vilken bild passar in på er norm?
- Vilken bild passar in på meidas norm?
- Är det någon bild som sticker ut?
4. Nyckelfrågor
● Hur ser NI på den manliga kroppen/Vad kännetecknar en manlig kropp?
● Tycker NI att det finns en typiskt normal manlig kropp.
- Hur skulle NI beskriva denna “normala” kropp i form och storlek så detaljrikt som möjligt?
● Jämför NI ert utseende, kroppsligt, med andra killar?
- Vad jämför ni?
- Vilka jämför ni med? (Kompisar, familj, kändisar, andra?)
● Brukar du och dina vänner (någon i omgivningen) prata om det manliga utseendet, kroppen?
- Vad brukar ni diskutera angående manligt utseende, kroppen?
- Varför diskuterar du inte manligt utseende, kroppen, med dina vänner?
- När började ni prata om den manliga kroppen, (ålder), om ni nu gör det.
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● Var kommer normerna ifrån?
- Hur man “ska” se ut?
- Vem påverkar? Har de skiljt sig under åren?
- Har uppfattningen ändrats med åldern? - omgivning? (kompisar/familj)
● Känner du ett krav från omgivningen gällande hur du bör se ut?
● Har du någon gång funderat över om media (TV, tidningar, sociala medier) framställer den
manliga kroppen på ett särskilt sätt?
- Hur skulle du säga att media framställer den manliga kroppen?
- Ser Du medias framställning av den manliga kroppen som något du vill leva upp till?
5. Avslutande frågor
● Sammanfattning av diskussionen, har vi uppfattat detta “rätt”?
6. Slutfråga
● Finns det något vi missat att prata om? Något som vill tilläggas?
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Bilaga 3 - Uppkomna följfrågor under fokusgruppsdiskussionerna
● Till bilderna
- Försvinner fokus från kroppen om någon är tatuerad?
● Hur ser NI på den manliga kroppen/Vad kännetecknar en manlig kropp?
- Ska det vara synliga muskler eller bara större?
● Tycker NI att det finns en typiskt normal manlig kropp.
● Jämför NI ert utseende, kroppsligt, med andra killar?
- Kan ni se någon som passerar och tänka “han såg bra ut”?
- Är det vanligare att jämföra sig i vissa sammanhang, på stranden, i omklädningsrummet?
- Ligger fokus på det man tycker är sämre eller bättre hos andra, eller båda?
● Brukar du och dina vänner (någon i omgivningen) prata om det manliga utseendet, kroppen?
- Är diskussionerna kring kroppen positiva, negativa eller varierade?
- Skiljer det sig hur man pratar om kroppen med kompisar som tränar och de som inte tränar?
- Tror ni det finns vänner i ert umgänge som vill men inte vågar prata om kroppen?
● Var kommer normerna ifrån?
(Inga följdfrågor)
● Känner du ett krav från omgivningen gällande hur du bör se ut?
- Tror ni det är “värre” att känna sig för liten än för stor som kille?
● Har du någon gång funderat över om media (TV, tidningar, sociala medier) framställer den
manliga kroppen på ett särskilt sätt?
- Att ni ser medias framställning som “snygg”, tror ni det kan bero på att ni exponeras av den?
● Övriga frågor som uppkom
- Spelar det roll vad tjejer anser om den manliga kroppen?
- Är det kropp eller utstrålning/självsäkerhet som gör en manlig?
- Har alla möjlighet att få en mediakropp, vältränad med synliga muskler?
- Tycker ni att killarna i ert umgänge överlag är nöjda med sina kroppar?
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