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Abstract 

This essay examines how young male students get affected by media and how it influences 

their identity in everyday life. Our theoretical framework is based on masculinity, hegemonic 

masculinity, parasocial interaction and identification theory. Methods used are qualitative 

interviews with young men between 20-25 years old. We keep in mind that we have 

preconceptions of how media affects the male identity and that it affects the results of the 

study. The essay shows that there are different suggestions of how a man should be and 

behave according to media image. However, the male images that are seen are all variations 

of the traditional production of man, but there are also new available ideal images. The result 

shows that young male students get affected by media messages in forms of identification 

with popular media-characters, body-ideal, success, responsibility and initiative taking and 

that media content perhaps contribute to both positive but particularly negative consequences 

for men's identity. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur unga studerande män påverkas av medieinnehåll och hur det 

påverkar deras identitet i det vardagliga livet. Vår teoretiska ram är baserad på maskulinitet, 

hegemonisk maskulinitet, parasocial interaktion och identifikation teorin. Metoder som 

används är kvalitativa intervjuer med unga män mellan 20-25 år. Vi har i åtanke att vi har en 

förförståelse om hur media påverkar den manliga identiteten och att detta påverkar resultatet 

av studien. Uppsatsen visar att det finns olika förslag på hur man bör vara och bete sig i 

enlighet med medias framställning. De manliga idealbilderna som existerar är framförallt 

varianter av den traditionella mannen, men det förekommer även nya former av idealbilder 

inom media. Resultatet visar att unga studerande män påverkas av medieinnehåll i form av 

identifikation med populära media-karaktärer, kroppsideal, framgång, ansvars- och 

initiativtagande samt att medieinnehållet kan bidra till både positiva med framförallt negativa 

konsekvenser på männens identitet. 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla som varit delaktiga i denna studie. Ett särskilt tack till vår 

handledare Åke Nilsén och ett stort tack till alla som kunde ta sin tid att ställa upp på 

intervjuer som gjorde det möjligt att genomföra studien. Under uppsatsens gång har vi varit 

tvungna att avgränsa urvalet till studenter eftersom vi tidigare tänkte genomföra en generell 

studie med män som var mellan 20-25 år gamla. Det var en alltför bred grupp att fokusera på i 

en kvalitativ studie eftersom åtta personer inte kan representera alla män.  

 

Det har varit inspirerande att arbeta med denna uppsats och studien har gett oss en bredare 

kunskap kring ämnet. Vi är även hoppfulla till att man kan studera vidare kring detta område 

och hoppas att studien bidrar till djupare förståelse kring fenomenet. 
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1. INLEDNING 

 “The idea that what we watch, listen to, or read can change our fundamental morality is an enduring 

topic of interest for media scholars...” “...This social concern continues today, and can be seen in heated 

public debates about online deception, violent and pornohraphic media, violent video games, and 

sexually explicit lyrics in music” (Eden, Grizzard, Lewis, 2012) 

 

Så börjar artikeln “Moral psychology and media theory” av Eden, Grizzard och Lewis (2012) 

och är en inledande beskrivning av hur dagens växande medieinnehåll har påverkat och 

påverkar samhället mer eller mindre, främst i form av negativa konsekvenser. Forskningen 

om hur media skapar verkliga sociala processer växer och har medfört en samhällelig oro 

utifrån olika forskningsresultat (Eden, Grizzard, Lewis, 2012). En bild av manlighet och vad 

som är maskulint reproduceras i alla generationer varje dag, inte bara i det verkliga livet utan 

framförallt också via medierna (Consalvo, 2003, s.29). Denna bild av hur manlighet blir 

skapat och format av medierna och om det kan påverka det manliga identitetsskapandet är det 

som står i fokus för denna uppsats. Detta är av sociologisk relevans eftersom media är en stor 

del av människors vardag idag samt kan ha en påverkan på dem och framförallt som i vårt 

sammanhang på mäns identitetsskapande.   

 

Maskulinitet är en social handling och skapas beroende på hur vi människor agerar i vårt 

vardagliga liv. Det existerar inte som något givet hos en individ bortsett från dess fysiska och 

sociala verklighet (Consalvo, 2003, s.29). Den sexualiserade offentliga visningen av den vita 

manliga kroppen i massmedia nådde stora siffror under 1980-talet och ännu mer under 1990-

talet och är större än någonsin idag (Wickman, 2003, s.46). Pojkar och deras kroppar 

disciplineras till den obligatoriska heterosexualitet som en rådande norm. Detta följer sedan 

med i uppväxten där ett visst medieinnehåll bekräftar den maskulina och heterosexuella 

strukturen som råder i samhället (Connell, 1996). Trots det finns det en brist på forskning om 

hur ungdomar avkodar medias meddelanden om kön. Den roll som dessa meddelanden spelar 

i den vardagliga upplevelsen av ungdoms liv är i stort sett outforskat (Millington & Wilson, 

2010, s.1672ff). Därför ansåg vi att det var ett sociologiskt meningsfullt fenomen att studera 

eftersom det är ett outforskat område. 

 

Den kroppsliga, men även identitetspåverkande idealbilden som män förväntas att ha av 

media idag, kan leda till olika konsekvenser. Media är en stor del av ungdomarnas vardag och 

vad som visas på tv, ute på internet eller i tidningar är svårt att kontrollera. Om unga män inte 
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kan uppnå alla dessa mål som media innehåller och som förväntas av dem, vilka konsekvenser 

kan det leda till för deras identitetsskapande? Eftersom olika människor har skilda 

erfarenheter, upplevelser och använder sig av olika typer av media, valde vi att i denna 

uppsats utgå ifrån hur unga studerande mäns identitetsskapande påverkas av all 

medieinnehåll. För att kunna fånga de upplevelser som genereras, omformas och 

vidarebefordras i livet utanför medians värld, behöver man rikta sig mot publiken och 

individuella människors upplevelser av media. För att avgränsa studiens urval har vi valt att 

inrikta oss på högskolestudenter. 

2. SYFTE 

Syftet med denna kandidatuppsats är att göra en kvalitativ studie och undersöka om media är 

en del av unga studerande mäns identitetsskapande. För att ta reda på detta har vi valt att 

genomföra kvalitativa intervjuer för att fånga upp enskilda upplevelser. Här är det 

betydelsefullt att ta reda på vilka typer av media männen använder sig mest av och på vilket 

sätt detta påverkar deras identitet som kan leda till vidare konsekvenser. Vi finner det 

intressant fånga upp deras intresseområde och se om det finns en strävan att efterlikna de 

idealbilderna som de inspireras av eftersom det skulle kunna ha en påverkan på deras 

identitetsskapande.    

2.1 Problemformulering 

På grund av den breda media konsumtionen idag blir människor mer eller mindre påverkade 

av dess innehåll. Det som påverkas är framförallt vår identitet som innebär hur man uppfattar 

sig själv och vilka egenskaper man har som person. Identiteten kan förändras beroende på 

vilka typer av intryck man får från sin omgivning. Att skapa sig en identitet är viktigt och hur 

en man eller en kvinna bör vara presenteras på många olika sätt i medias värld. Den manliga 

förebilden i media ges olika innebörder, beskrivs på olika sätt, i olika sammanhang och 

tillskrivs olika funktioner med olika konsekvenser. Vidare har vi valt att utgå från dessa 

frågeställningar som riktlinjer för vår studie:   

 

Frågeställningar 

Hur påverkas det manliga identitetsskapandet av medieinnehåll? 

 Hur anser unga studerande män att den manliga idealbilden framställs i media? 

 Hur förklarar männen att media påverkar deras vardagliga liv? 

 Vad anses konsekvenserna bli av medieinnehållet för deras identitet? 
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3. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras internationell forskning kring media och maskulinitet samt 

kopplingen mellan dessa. Vi presenterar även forskning och litteratur angående vad som kan 

påverka män när de använder sig av media. 

 

3.1 Deltagande och skapande av media (Bakgrund) 

Massmedias roll har varit att förse konsumenter med information om produkten och sälja sin 

uppmärksamhet till annonsörerna. Konsumenternas utsedda roll i detta system gav dem inget 

sätt att kommunicera med massmedian om sina egna åsikter och deras enda uppfyllda 

önskemål var att kunna välja mellan två likvärdiga produkter. De hade ingen möjlighet att 

svara på saker som de såg på TV eller hörde på radio och de hade inte tillgång till alla medier 

på egen hand. Men i åldern av internet är ingen längre en passiv konsument. Tekniken har 

befriat konsumenten och alla är överens om att dessa människor som tidigare var kända som 

konsumenter har fått en ny roll i detta fortfarande framväxande digitala kultur. Vissa 

människor spelar dock en mer aktiv roll än andra i att forma medieflödet och skapa nya 

värden (Jenkins, 2007, s.358). Dessa aktiva människor har möjlighet att göra om 

medieinnehåll på sitt eget sätt och de är ett test för hur media-kulturen kommer att fungera i 

framtiden. Medieföretag agerar på ett annorlunda sätt idag eftersom de har formats av ökad 

synlighet av deltagande kultur. De skapar nya typer av innehåll samt nya relationer med sina 

kunder. Så länge de aktiva deltagarna står i fokus för medieföretag kommer ett visst 

medieinnehåll fortsätta att växa (Jenkins, 2007, s.360).  

 

3.2 Medias konstruktion av maskulinitet 

Enligt Consalvo (2003) är kön något vi individer måste dagligen anpassa oss till eftersom vi i 

slutänden blir utvärderade av hur andra ser på oss. Varje beslut och steg man tar blir alltmer 

betydelsefullt för en person. Här har man applicerat denna teori till medias representation av 

maskulinitet eftersom kön är dels konstruerad av individer men även av medias innehåll. 

Denna konstruktion av maskulinitet kan förändras med tiden som gensvar till dem nya 

samhälleliga sociala reglerna som uppstår. Genom att studera media har man funnit att det har 

påverkat och bildat olika former av maskuliniteter. Alla dessa former har konstruerats på ett 

sätt som ska verka naturligt och nödvändigt och därmed blivit något ideologiskt för hur man 



8 
 

ska vara en man. Ett exempel på detta var att man gjorde en studie på en ölreklam och såg att 

den var lik en manual för att vara maskulin där man instruerade männen i hur man ska 

socialisera och dricka alkoholhaltiga drycker. Flera liknande studier gjorde man även på mäns 

vänskap i filmer, hur man porträtterade en man i reklam och olika sporter. Dessa 

undersökningar ansågs vara viktiga eftersom det fanns en stor skillnad i hur maskulinitet 

representerades i filmer och verkligheten. Med det menar man hur en man antar sin 

maskulinitet i vardagen och hur andra ser på den är väldigt olik den maskulinitet som visas på 

exempelvis hjälte filmer (Consalvo, 2003 s.29). 

 

I artikeln tar man upp hur studenter i skolor försöker förhålla sig till sin maskulinitet som i 

många anseenden är det dominanta i samhället. Det finns många olika versioner av 

maskulinitet där den ena är mer dominant över den andra. Alla dessa olika typer av 

maskuliniteter har orsakat konsekvenser bland ungdomar som experimenterar med att hitta sin 

version. Bland annat har man funnit hur våld passar in i konstruktionen av maskulinitet. 

Myriam Miedzian (1991) Säger att våld är en markör för manlighet och visar sig väldigt ofta i 

konstruktionen av maskulinitet på olika sätt. Exempel är den amerikanska kulturen som 

uppmuntrar våld och tolererar dess användning i flera olika sammanhang. Vissa av dessa är 

inom filmer, framförallt i genrer som action-äventyr, kriminal och drama filmer. Det våld som 

visas dessa genrer har utvecklats i stor utsträckning och används mycket av män. På grund av 

median har våld blivit ett drag hos maskuliniteten och tillskrivits som något män är 

intresserade av. Dock kan man inte påstå att alla former av maskulinitet kan ses utifrån detta 

sätt utan våld uttrycks på olika sätt bland olika typer av maskuliniteter. Författaren vill säga 

med det att samhället ser maskulinitet som en norm och hon menar inte att alla individuella 

män begår våldsbrott utan det är oftast grupper av män som gör det (Consalvo, 2003, s.29f). 

 

3.3 Relationen mellan media och maskulinitet 

Det var först på 1970-talet som relationen mellan maskulinitet och media började lyftas fram 

och på senare 1980-tal började man göra fler studier inom området. Genom tiden utvecklade 

man teorier och gjorde utvärderingar om maskulinitet inom media. Maskulinitet är definierad 

inom media, texter eller inom andra typer av ikoner och även i relation till genus, 

identitetsskapande, kulturella olikheter etc. där feminister och homosexuella har gjort studier 

som visar på att maskuliniteten är en dominant kulturell identitet och en osynlig norm i 

samhället. Studier har visat hur media har orsakat att maskulinitet har blivit en representation 
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av en produkt och en process som bildar männens sociala identitet (Hank, 1998, s.183). 

Utifrån studier inom media har man försökt hitta och definiera problemet med maskuliniteten 

i relation till media. Detta trädde främst fram när man forskade kring filmer som bildade 

populära bilder över vad som ansågs vara maskulint. Det var bl.a. hollywood maskuliniteten 

som var central här och det var där man började lägga alltmer fokus på maskulinitet inom 

television, sport inom media, reklamer och populär musik som kunde ha inverkan på männens 

identitetsskapande (Hank, 1998, s.184f). 

 

I artikeln nämner man att tidigare studier har beskrivit och bildat uppfattning om att 

maskulinitet har blivit något av en ”självklarhet” och har en tvingande effekt på att skapa 

medvetandet, normer och viljan hos män. I det civila samhället är det nationella populära 

kulturer där auktoritära aktörer såsom journalister, politiker, tv-producenter och filmskapare 

som formar denna ”självklarhet” hos människor vilket har gjort att maskulinitet och även 

feminitet har tagits för givet hos människor. Det blev en drivkraft till att de feministiska 

media-studier som man började göra, kunde bilda teorier och kritisera maskuliniteten i science 

fiction tv-serier och dess genre under 1980-talet när man väl började gräva sig djupare inom 

detta forskningsområde (Hank, 1998 s.185). 

 

I artikeln lyfter man fram hegemonisk maskulinitet vilket författaren refererar som en slags 

modell för den manliga normen och ingår i denna ”självklarhet” samt definierar hur en man 

ska vara. Detta existerar inom den populära media-kulturen redan sedan 1980-talet där man i 

exempelvis action filmer visade upp en stark muskulös hjälte som en förebild för alla män. 

Just genom filmer kunde man även introducera olika typer av män som exempelvis, 

gentlemannen eller den homosexuella mannen och skapa föreställningar över hur man ska 

vara och konstruera en ny form av maskulinitet. Fiktion genren blev ett uttryck för den 

dominanta maskuliniteten av en vit, medelklass och heterosexuell man. Den hegemoniska 

maskuliniteten blev inte bara ett uttryck för den dominant baserade maskuliniteten utan även 

för synen på manlighet (Hank, 1998, s.186). Detta blev orsaken till att feministiska media 

studier började växa under 1980 talet eftersom man såg hur filmer skapade en overklig bild 

över hur en man skulle se ut och vara. Man kritiserade tankesättet och ville bryta dessa 

normer för män och befria dem från alla påtryckningar media orsakar. 
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3.4 Manlighet och den sexualiserade offentliga kroppen i massmedia 

Den sexualiserade offentliga visningen av den vita manliga kroppen i massmedia nådde stora 

siffror under 1980-talet och ännu mer under 1990-talet. För det första blev den manliga 

kroppen representerad inom modeindustrin och senare ledde det till reklam, filmer, musik-

videos och erotiska shower som riktade sig till kvinnor. Samtidigt blev det alltmer populärt att 

den manliga kroppen inom media skulle vara väldigt muskulös. Detta ledde till en 

undermedvetenhet där pojkars relation till deras kroppar förändrades (Wickman, 2003, s.46). 

Fram tills genus begreppet introducerades under 1990-talet betraktades mannen som någon 

som utför olika uppgifter inom ramarna för maskulinitet. De skulle helt enkelt vara maskulina 

och vara män medan kvinnor skulle genomföra en utseendemässig ansträngning för att 

framföra sin femininitet. Detta gav konsekvenser för relationen mellan hur en pojke och en 

man betraktas i förhållande till sitt kroppsliga utseende (Wickman, 2003, s.47). Under denna 

tid började den manliga mode-industrin som sålde olika typer av kroppsförbättrande och 

utseende förändrande produkter öka i hög takt, det var allt från gym, näringsprodukter och 

kosmetika till skönhetsoperationer. På grund av det visade studier på ett ökat missnöje bland 

män över sina kroppar och utseende (Wickman, 2003, s.46). Men det var även i början av 

1990-talet som transvestiter började visa upp sig allt mer då aktivister började ta mer plats 

inom media och på flera omslag i tidningar. På grund av det visade statistik att allt fler 

människor sökte sig till läkare som kunde utföra könsoperationer. Det blev startskottet till att 

transvestiter blev allt mer synliga inom massmedia. En ny form av feminin maskulinitet 

började utvecklas vilket ledde till att man började ta bort den gamla synen på en typisk manlig 

och feminin genus norm. Med hjälp av detta kunde människor forma sin identitet efter hur de 

själva ville och människor som ansåg sig vara dubbelkönade fick chansen att vara det. Det var 

här man började visa upp transvestita människor på exotiska sätt precis som man gjorde med 

den typiska mannen inom massmedia. Tack vare det gav det en effekt på hur killar såg på sin 

kropp och maskuliniteten i övrigt (Wickman, 2003, s.48). 
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3.5 Den ideala manligheten i media 

Olika maskuliniteter är representerade inom media men styrka, aggression samt 

heterosexuella stereotyper är något som förekommer som “nödvändighet” inom media-

industrin. Media avspeglar manlighet där överlägsenhet är centralt och där kvinnor samt 

homosexuella visar på passivitet och svaghet. Dessa dominanta positioner av män kan dock 

förändras beroende på etnicitet, ras eller klass. Med detta menas att den vita medelklass 

mannen har mest makt inom medieindustrin. Mod, våld, den kroppsliga styrkan och 

heterosexualitet är centrala aspekter för det manliga beteendet (framförallt inom sport-media) 

och media har en avsikt att locka en viss typ av konsumenter med hjälp av dessa egenskaper. 

Unga män kan ta till sig av detta innehåll och det uppstår problematiska könsbilder i 

samhället. Trots det finns det en brist på forskning om hur ungdomar avkodar medias 

meddelanden om kön. Den roll som dessa meddelanden spelar i den vardagliga upplevelsen 

av ungdoms liv är i stort sett outforskat (Millington & Wilson, 2010, s.1672ff). Media är 

något som främjar idén om hur stereotypa maskulina drag ser ut och det är framförallt unga 

män som är de konsumenter man riktar sig mot. Detta blir väldigt problematiskt eftersom 

bilder av genus riktade mot unga killar avkodas av dem och den roll man ska anta (Millington 

& Wilson, 2010, s.1672). Media har bidragit till att det har uppstått en hegemonisk social 

status som visar på hur en ideal maskulin kroppstyp och könsidentitet ska vara. Inom media 

finns snäva definitioner av kön och maskulinitet som bildar uppfattningar bland killar att 

känslan av deras personliga kropp inte når upp till förväntningarna av den ”lämpliga” atletiska 

kroppen vilket påverkar hur unga killar upplever olika typer av fysiska drag. Därmed har 

media format unga killar till att förstå och anta genus utifrån vad som visas där (Millington & 

Wilson, 2010, s.1674). 

 

I studien om unga killar i Vancouver visade det sig att man hade en beundran för manliga 

kändisar och ikoniska idrottstjärnor. Dessa personer hade enligt ungdomarna önskevärda 

manliga egenskaper såsom muskulatur, rikedom, tuffhet, och heterosexualitet. Detta gällde 

framförallt professionella kampsportare som man ansåg vara tuffa, farliga och modiga. Trots 

att många ungdomar förnekade denna typ av dominanata maskulinitet och såg den som 

bristfällig, ansåg man även att det var något normalt och naturligt (Millington & Wilson, 

2010, s.1678). 
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Inom medians miljö med en dominant maskulinitet försökte man visa den som något lämpligt 

och utan några som helst konsekvenser. Media producenter har ofta varit ockuperade i att 

bringa fram den stereotypa mannen för att locka till sig unga killar till att konsumera. Men 

resultatet av detta visade i studien att studenterna ansåg det vara objektifierande och 

orealistiskt att uppfylla alla krav som media lyfter fram. Median visade sig vara ledande för 

medborgarna till konsumering av kroppsbyggande för att uppnå resultat till att bli en stereotyp 

man (Millington & Wilson, 2010, s.1685). 

 

3.6 Medians påverkan på mäns objektifiering av kvinnor 

Enligt denna studie i artikeln fann författarna att mäns användning av media när det kommer 

till konsumtion av musikvideor, teve-serier samt filmer hade en stark anknytning till deras syn 

på kvinnor. Genom att läsa tidningar och aktivera sig mer framför teven och dess innehåll 

gjorde det att männen accepterade de traditionella genus ideologierna som konstruerade 

kvinnor till sexobjekt, män som sexuellt drivna och att dejting var en slags kamp mellan 

könen (Monique & Merriwether & Caruthers, 2006, s.712). 

Tittade man även till mäns kunskap om kvinnans kropp och synen på amning, hade män inte 

mycket vetskap om detta utan tyckte det var motbjudande. Detta berodde på att media just 

inte visade denna typ av innehåll i hög utsträckning vilket ger männen en fel respons till det 

hela (Monique, Merriwether & Caruthers, 2006, s.712). Här kan man se hur media ger en stor 

inverkan på män och den manliga synen på olika vardagliga aspekter. Medieinnehåll är en 

väldigt stark informationskälla för dem och bidrar med att forma deras åsikter och även en del 

av deras maskulina identitet. 

3.7 Sammanfattning 

Vad dessa studier har gemensamt är att samtliga belyser medias relation till samhället. Dessa 

studier kunde hjälpa oss i vår uppsats eftersom de bland annat förklarar hur media har 

konstruerat maskuliniteten samt hur människans kropp har blivit offentligt sexualiserad. 

Genom Jenkins (2007) studie kan vi se hur den nya deltagande kulturen skapar medieinnehåll 

och det i sin tur bekräftar Consalvos (2003) studie om hur en specifik grupp människor kan 

konstruera en form av maskulinitet. Detta förklarade för oss varför det finns en viss typ av 

maskulinitet som porträtteras inom media och gav oss stöd till frågan angående hur unga 

studerande män anser att den manliga idealbilden framställs i media. Wickmans (2003) och 
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Hanks (1998) studie förklarar i sin tur vilken relation det finns mellan media och män som 

gav oss hjälp till att undersöka hur män anser att media påverkar deras vardagliga liv. 

Millington och Wilson (2010) samt Monique, Merriwether och Caruthers (2006) artiklar gav 

oss en bra bild över vilka typer av konsekvenser det kan leda till om män tar till sig den 

konstruerade maskuliniteten inom media. Det gav oss en bild över hur media kan ha en 

påverkan på unga mäns identitet vilket blev ett hjälpmedel till att undersöka hur männen anser 

att media kan bidra till vidare konsekvenser när det gäller deras identitetsskapande.  

 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Under nedanstående avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som använts för att 

analysera studiens empiri. Teorier samt begrepp som vi ansåg vara passade är maskulinitet, 

hegemonisk maskulinitet, parasocial interaktion och identifikation. Dessa teorier och begrepp 

är lämpliga att använda i denna studie på grund av att de behandlar ämnen om manlighet, 

media samt manlig identitet. Maskulinitet samt hegemonisk maskulinitet gav bättre förståelse 

av hur män socialiseras in i samhället utifrån ett makroperspektiv. Parasocial interaktion och 

identifikation förklarar tydligare vilken relation individer har till medieinnehåll på mikronivå. 

Dessa teorier var viktiga utgångspunkter i studien eftersom vi dels behandlade enskilda 

individers upplevelser samtidigt som vi behövde förstå fenomenet ur ett helhetsperspektiv. 

Teorierna kommer ge en djupare förståelse och beskrivning av kategorierna i analysdelen.   

 

4.1 Maskulinitet 

Vad är en riktig man och vad är maskulinitet? Detta var ett återkommande tema i Freuds 

skrifter och vad maskulinitet är har egentligen aldrig haft en fastställd ideologi. 

Maskulinitet är beteenden som utmärker och anses vara passande för hur en man bör vara. 

Connell (1996) beskriver i sin bok Maskuliniteter om hur det i samhället förekommer 

föreställningar om makt- och maskulinitetspositioner som förknippas med maskulinitet. 

Exempel på dessa positioner är antaganden som finns i samhället om dominanta och 

underordnade grupper samt relationen mellan dessa (Connell, 1996, s. 116). Med det menar 

författaren att maskulinitet är en komplex konstruktion som skapas, formas och förändras 

under en människas liv utifrån olika intryck. Dagens masskultur hävdar dock att det finns en 

riktig man och den riktiga mannens handlingar drivs av hans kropp som oftast är aggressivare 
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än kvinnor. Det påstås att den riktiga mannen kan av naturen inte ta hand om spädbarn, 

kroppen producerar genusskillnader av naturen och könen har olika roller (Connell, 1996, 

s.69). Dessa åsikter menar författaren har haft många motstridiga argument och hur en riktig 

man ska vara är svårt att avgöra speciellt i den starkt globaliserade världen där den 

hegemoniska maskuliniteten som presenteras vidare under nästa rubrik fortfarande dominerar. 

Connell (1996) försöker dock bevisa att forskning visar att det inte finns mätbara och stora 

skillnader mellan män och kvinnor när det gäller intellekt, temperament och andra 

karaktäristiska egenskaper (Connell, 1996, s.71). 

 

Connell (1996) skriver om hur vi inom vår kultur uttrycker vårt genus fysiskt. Muskelformer, 

spänningar, hållningar och sätt att röra sig uttrycker vem och vad vi är. Maskulinitet 

konstrueras genom kroppsliga handlingar och ska representera männens överlägsenhet. Dessa 

kroppsliga handlingar uttrycks särskilt i form av tungt kroppsligt arbete och idrotten där män 

är överrepresenterade. Idrotten representerar en hierarki och exkludering av kvinnor. Män 

som inte har möjlighet att uppfylla idrottsliga eller fysiska framgångar hamnar också utanför 

normen (Connell, 1996, s.81). Som man, ska man ha en fysisk närvaro och denna press har 

ibland inte en gräns. Mäns kroppar behandlas som instrument och därför kan förhållandet till 

sin kropp leda till våld mot sig själv (Connell, 1996, s.85). 

 

En ny aspekt som författaren lyfter fram inom maskuliniteten är den höga utvecklingen av 

teknologi som är ett nytt sätt för män att fastställa sin överlägsenhet och utföra 

“tangentbordsarbete” som tidigare betraktades som “kvinnoyrke”. Detta på grund av att 

marknadsföring idag representerar ekonomisk makt, överlägsenhet och konkurrens som 

betraktas som maskulint (Connell, 1996, s.82). Detta kan kopplas till hegemonisk 

maskulinitet där fokus ligger i över- och underordning av olika grupper, i detta fall 

överordning av män som uppfyller den maskulina normen vilket beskrivs djupare i 

nedanstående text. 

4.2 Hegemonisk maskulinitet 

Författarna Folkesson, Nordberg och Smirthwaite (2000) beskriver i boken Hegemoni och 

mansforskning att den hegemoniska maskuliniteten gör det möjligt för en forskare att studera 

hur manlighet konstrueras och har ett samband med maktrelationer. Främst ligger fokus i att 

underordna kvinnor samt homosexuella och den har en strategi som handlar just om 

underordning. Den förs fram av en grupp män men få uttrycker sig på det sättet (Folkesson, 
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Nordberg, Smirthwaite, 2000, s.40). Connell (1996) menar att maskulinitet är uppbyggd kring 

en hegemoni som betyder att många strävar efter en ledande position som stöds av olika 

värderingar. Han nämner att hegemoni konstrueras om det finns ett samband mellan kulturella 

ideal och institutionell makt. Hegemonisk maskulinitet innehåller en accepterad strategi som 

kan utmanas av nya grupper och förändras. Den innehåller en kulturell dominans där 

heterosexuella män erhåller makten och exempelvis homosexuella män har den lägsta 

positionen på grund av bland annat sitt “feminina” beteende. Heterosexuella män som strävar 

efter att passa in i normerna kallas av Connell som delaktiga medan homosexuella män som 

bryter normen ingår i kategorin underordnade. Få män kan dock leva upp till den ideala 

maskuliniteten och det är få som praktiserar den, men de kan fortfarande dra nytta av 

hegemonin på grund av homosexuellas och kvinnornas underordnade position (Connell, 1996, 

s.101-103).  

 

Begreppet hegemoni kopplas till hur män kan manipulera till sig ekonomiska och 

makthavande positioner samt legitimera och återskapa relationer som bidrar till deras 

dominans. Det leder till att hegemonisk maskulinitet ses som något påtvingande hos mannen 

samtidigt som den stöter bort andra maskulinitetsformer (Folkesson, Nordberg, Smirthwaite, 

2000, s.43). I ett citat av Thomas Johansson definieras begreppet hegemonisk maskulinitet 

som att den utgör grunden till att den dominerande bilden av manlighet sprider sig via 

massmedier och populärkulturer i samhället och man skulle kunna säga att det blir idealbilden 

hos majoriteten av män som man måste förhålla sig till på ett eller annat sätt (Folkesson, 

Nordberg, Smirthwaite, 2000, s.43). Definition av mandom inom den hegemoniska 

maskuliniteten beskiver mannen som att den ska inneha makt och vara stark, pålitlig, kapabel, 

framgångsrik samt kontrollerad, vilket är ett ideal som tydligt existerar inom kapitalismens 

idealtyp. detta blir en väldigt stereotyp bild som gör att mannen uppfattas som icke 

känslosamma, rädda för närhet, homofobiska och maktanammande (Folkesson, Nordberg, 

Smirthwaite, 2000, s.45). Dock finns det ett hegemoniskt ideal som kan kopplas till 

sensibilitet som innebär att män framför en ny typ av maskulinitet där det manliga idealet om 

att ha makt och vara känslokontrollerande försvinner. Det nya hegemoniska idealet avbildas 

på mindre privilegerade grupper som arbetare, muskelbyggare, invandrare och homosexuella 

(Folkesson & Nordberg & Smirthwaite, 2000, s.46).           

 

 



16 
 

4.3 Parasocial interaktion 

Den parasociala interaktionsteorin av Horton och Wohl (1956) beskriver ensidiga relationer 

mellan en individ och en skådespelare eller en fiktiv karaktär. En symbolisk relation utvecklas 

mellan en skådespelare och publik som spelar interagerande roller med varandra. Man 

menade att utövare och lyssnare har ett förhållande som bygger på upprepade mönster av 

parasocial interaktion och är baserade på '' intimitet på avstånd ''. Folk kommer att känna en 

intim förbindelse med skådespelare eller fiktiva karaktärer som de aldrig har träffat, men med 

vilka de känner en speciell och nära relation. En artist, budbärare, kommunikatör, avsändare 

ses som en partner i en relation med publiken (Cohen, 2009, s.224). 

 

Cohen (2009) menar att forskning om parasocial interaktion och relation har blomstrat under 

de senaste två decennierna. Relativt färre studier har uppmärksammats när det gäller teori om 

samspel mellan betraktaren och karaktären, utan det har funnits ett större intresse som har 

fokuserats på olika aspekter av relation som utvecklas av sådan samverkan. Många studier har 

undersökt hur parasociala relationer liknar och skiljer sig från sociala relationer. Till exempel 

var den attraktion som tittare hade för fiktiva karaktärer ganska lik de egenskaper som lockar 

människor i sociala relationer. Även om det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga 

tittare i vad de söker i manliga och kvinnliga artister är det i allmänhet den stereotypa linjen 

som människor följer där kvinnliga artister är uppskattade mer för sitt utseende, medan män är 

uppskattade för sina kroppsliga styrkor och humor (Cohen, 2009, s.226). Från en 

interagerande relation med fiktiva karaktärer kan denna utvecklas till att individer börjar 

identifiera sig med dessa roller och bete sig på liknande sätt i det verkliga livet vilket kommer 

beskrivas vidare i nedanstående teori om identifikation.  

 

4.4 Identifikation 

Cohen (2009) beskriver att identifikationen sker i en tidig ålder genom att man jämför sig 

själv med föräldrar, vårdnadshavare, vänner eller förebilder. Genom att identifiera sig med 

föräldrar under barndomen kan det leda till utvecklingen av auktoritära egenskaper senare i 

livet. Identifikation kan anses vara en flykt från verkligheten men samtidigt en nödvändig 

process för att utvecklas. När det gäller identifikation med fiktiva karaktärer menar många 

psykologer att på detta sätt kan barn imitera, lära sig och utvecklas psykiskt. Denna process 

sker automatiskt genom att man försöker efterlikna en figur som är uppskattad av andra 
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(Cohen, 2009, s.229). Den senaste utvecklingen inom media-psykologin har koncentrerat sig 

på hur identifikation spelar en central roll inom hur människor ger respons till media. 

Identifikation är baserat på momentära samband med karaktärer. Exempelvis är TV-tittare 

gradvis i en process av identifikation och den sker inte konstant, men på grund av denna 

process kan en person bära med sig relevant kunskap och delar av en viss identitet som sedan 

integreras och avspeglas i hens liv (Cohen, 2009, s.230). Författaren menar att när en individ 

från publiken antar en karaktärs identitet och delar hens perspektiv, motivation och mål är 

betraktaren i en process av identifikation med karaktären. Identifiering innebär således en hög 

absorption av medieinnehåll och engagemang med innehållet. Till skillnad från parasocial 

interaktion, där det finns ett samspel mellan betraktaren och karaktären, vid identifikation 

engagerar sig tittare mer i medians budskap och betraktar inte längre sin roll och position som 

endast tittare utan även som deltagare (Cohen, 2009, s.229). 

 

Identifikation med mediekaraktärer är också relaterat till våra känslomässiga reaktioner på 

medieinnehållet. När vi tar på oss en karaktärs identitet innebär det att vi kan uppleva 

liknande känslor så som vi uppfattar och förstår karaktärens känslor. Vi antar alltså 

karaktärens perspektiv. Identifiering är således en viktig faktor för tolkningsprocessen som 

sker under exponering av medieinnehåll (Cohen, 2009, s.230). 

 

5. METOD 

I detta avsnitt kommer vi presenterna vilka metoder vi har använt oss av för att genomföra 

studien samt komma fram till ett resultat som på bästa sätt kan besvara studiens 

frågeställningar. Etiska aspekter vi har behövt ta hänsyn till samt våra reflektioner över 

metodvalen kommer att beskrivas mot slutet av avsnittet.  

 

5.1 Kvalitativ metod - inriktning intervju 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av kvalitativ intervjustudie med en hermeneutisk 

forskningsansats. Denna metod består av tolkade och materiella praktiker som gör världen 

synlig. Genom att intervjua och spela in kan forskaren tolka sitt material med en 

verklighetstrogen syn på världen. Detta innebär att vi som kvalitativa forskare ska studera 

fenomenet i dess naturliga omgivning och försöka tolka och förstå det (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s.18). Vi har valt att använda oss utav kvalitativ metod på grund av att den 
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studerar kategorier, dimensioner eller variabler som mer eller mindre kan beskrivas bestämt 

av forskaren. Den beskriver verkligheten genom datainsamling man anskaffar sig via 

fältanteckningar vid exempelvis intervjuer (Thornberg & Fejes, 2009, s.19). Vi ville få ökad 

förståelse för vårt fenomen och om media kan ha ett inflytande på det manliga 

identitetsskapandet samt vilka konsekvenser det bidrar till. Genom kvalitativ metod fick vi då 

en mer detaljerad information inom ämnet vilket hjälpte oss att besvara våra frågeställningar. 

 

När man som forskare ska hitta samband med hjälp av kvalitativ forskning är det ofta viktigt 

att ha ett fördjupande dataunderlag. Det ska finnas mycket att välja mellan och all data passar 

inte alltid för vidare analys. Man ska därför som forskare välja ut speciella delar av 

intervjuerna. Den kvalitativa metoden är kritiserad eftersom att den är alltför subjektiv och att 

urvalet av data är svår att upprepa, informanterna är inte representativa, det brister i 

"transparens" i analyserna och det är inte alltid lätt att förstå vad som egentligen skett eller 

vad som har undersökts. Genom intervjuprocessen fattas det beslut som kan vara objektivt 

motiverade. Det kan ses som godtycklighet och kan ge upphov till diskussion kring resultatets 

giltighet. Därför finns ett tydligt behov av transparens i dokumentationen och därmed också 

ett behov av systematik, eftersom systematiken är det som ger oss överskådlighet och 

transparens (Boolsen, 2007, s.52).  

 

Vi har valt den hermeneutiska metodansatsen som forskningsstrategi eftersom man kan 

använda sig av den för att förstå och tolka informationen man samlar in via intervjuer samt 

lägga rätt fokus för tolkningen. Som forskare är det viktigt att förstå andras uppfattningar och 

insikter (Thorneberg & Fejes, 2009, s.63). Tolkningen sker utifrån vårt empiriska material 

genom intervjuerna som har genomförts, där vi tolkar hur informanterna blir påverkade av 

medieinnehåll. Detta eftersom vårt syfte handlar om att undersöka unga mäns 

identitetsskapande på grund av inflytande av media.   

 

5.2 Datainsamling 

5.2.1 Intervju  

För att på bästa sätt besvara vår frågeställning har vi som tidigare nämnts valt att använda oss 

av kvalitativa intervjuer. Denna metod hjälpte oss att få en insikt om människors åsikter, 

uppfattningar, känslor och erfarenheter till själva ämnet vi studerar. Kvalitativa tekniker och 

tillvägagångssätt är mer inriktade på kvalitén i materialet snarare än antalet och mängden data 
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man samlar in, därför bör man inte tänka i termer som exempelvis “majoriteten och 

minoriteten av” (Sjöberg & Wästerfors, 2008, s.29). En intervju lämpas bäst till datainsamling 

som baseras på specifika åsikter, känsliga frågor och privilegierad information där personer 

ger information som andra saknar och grundar sig på människor med en speciell position 

(Denscombe, 2009, s.232). En huvudsaklig aspekt var att fundera på vilken typ av intervju vi 

skulle använda oss utav och valde tillslut att genomföra semistrukturerade intervjuer. Detta 

innebär att man i förhand har färdigstrukturerade frågor som ska besvaras, men att man 

samtidigt måste vara inställd på att intervjun ska vara flexibel för att informanten ska kunna 

tala öppet och fritt kring ämnet eftersom man kan få ut mer data på det sättet. Samtidigt 

försökte vi följa ordningsföljden för att informanten ska kunna hålla sig till ämnet och 

utveckla sina idéer kring frågan (Denscombe, 2009, s.234).  

 

Intervjuer är samhällsvetenskapens viktigaste och mest använda metod för insamling av data. 

Genom intervjuer ställer man vissa typer av frågor vilket har en stor betydelse för det svar 

man sedan får. När man vill få specifika svar är det viktigt att man ställer rätt typ av frågor 

vilket man ofta lär sig genom egen erfarenhet. Det krävs inlevelse, eftertanke, kunskap och 

övning i att formulera sina svar på ett sätt som gör att man genom informanternas svar får 

någon form av empiriskt underlag av det som man studerar och främst är intresserad av. Det 

är även viktigt att frågan som ställs förstås av personen som ska besvara den, precis som det 

är viktigt att informanten vill och överhuvudtaget kan svara på frågorna. Använder man en 

intervju som insamlingsmetod av data är det även viktigt att ha kännedom om 

omständigheterna kring intervjun. Man bör tänka på vilka orsaker och samband som man vill 

ha information om. Arbetar man teoribaserat ska orsaker och samband som teorin trycker på 

prövas i intervjun (Boolsen, 2007, s.55).  

 

5.2.2 Urval och avgränsningar 

När man forskar är det viktigt att veta vilka grupper av människor det är man ska inrikta sig 

på beroende på ämnet man har valt att studera kring. Sedan är det bra att tänka på just vilken 

av personerna inom studiens område det är man ska inrikta sig mot för att få bra svarsresultat 

(Ahrne & Svensson, 2011, s.42). Vi använde oss av ett subjektivt urval, vilket innebär att som 

forskare har man i förväg en viss kännedom om de personer som kommer att undersökas. 

Forskaren “handplockar” de i populationen som anses kunna bidra med relevant information. 

(Denscombe, 2009, s.37). Vi valde därför att genomföra intervjuer med studerande män 
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mellan 20-25 år för att avgränsa urvalet. Anledningen till denna avgränsning är att studenter 

är lättåtkomliga då vi själva studerar på högskolan. Man kan påstå att majoriteten använder 

sig av media dagligen och kan då ha en insikt av dess påverkan. Det var viktigt för oss att få 

flera perspektiv på fenomenet och därför valde vi att hitta intervjupersonerna på både 

högskole-gymmet, högskolan och studentbostadsområden i Halmstad kommun. Vi 

intervjuade åtta manliga studenter och gjorde detta tillsammans.  

 

Vi ville båda delta under intervjuerna för att på ett effektivare sätt kunna samla in information 

och tolka det utifrån vad vi enskilt hör och uppfattar av det som sägs. Vi frågade självfallet 

informanterna om det går bra att vi båda deltar. Efter ett antal olika överväganden valde vi att 

undersöka hur unga män påverkas av all sorts media istället för att avgränsa oss till en 

specifik media eftersom olika människor har skilda erfarenheter, upplevelser och använder sig 

av olika typer av media. 

 

5.2.3 Intervjuguide 

Det var viktigt att i förhand planera och veta hur intervjun ska vara uppbyggd. Vi planerade 

vad vi skulle introducera för våra intervjupersoner och förklarade syftet med hela 

undersökningen innan den påbörjade intervjun. Sedan berättade vi att deras identitet är helt 

anonym och att det endast är vi som kommer höra det inspelade materialet för att det ska vara 

till hjälp för vår dokumentation och analys. Det bästa alternativet till den semistrukturerade 

intervjun var att använda sig av personliga intervjuer som innebär att vi talade med 

informanterna enskilt och inte gruppvis. En personlig intervju handlar om ett möte mellan en 

forskare och en informant. Denna typ av metod är relativt lätt eftersom det räcker med att 

forskarna och informanten hittar en lämplig tidpunkt och plats att utföra intervjun på till 

skillnad från gruppintervju. Det är även lättare att kontrollera intervjun. En annan fördel är att 

det är lättare att skriva ut från bandspelaren när få personer talar (Denscombe, 2009, s.235). 

Vi använde oss av både öppna och slutna frågor. Öppna frågor innebär att personen kan själv 

utveckla sitt svar och slutna frågor är exempelvis ålder, kön och civilstatus eller konkreta 

frågor där man endast vill få ett tydligt svar. Vid vissa fall kan det vara viktigt att ha slutna 

frågor för att kunna få mer konkreta svar, vilket i vårt fall är bakgrundsfrågor, medan andra 

kan kräva mer öppna frågor så att man kunde få en mycket mer allmän bild över situationen 

och får så mycket information som möjligt. Öppna frågor gav möjlighet till fler svar vilket 

kan vara bra i vissa sammanhang medan slutna begränsar svaren (Jacobsen, 1993, s.99). När 
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vi planerade frågorna till intervjun diskuterade vi först vilka frågeställningar vi vill få 

besvarade och utifrån det formulerade vi våra frågor på ett sätt som skulle få informanterna att 

ge utförliga berättelser om deras upplevelser kring ämnet. Exempel på frågor som ställdes till 

informanterna var angående vilken typ av media de använder sig av, vilka deras manliga 

förebilder är inom media, hur de tror att det påverkar deras identitet/personlighet samt vilka 

konsekvenser de tror denna påverkan kan leda till. Utifrån dessa frågor kunde vi få relevanta 

svar som kunde relateras till uppsatsens frågeställningar. Vi diskuterade vad vi själva hade 

svarat på dessa frågor om vi blev intervjuade och kom fram till att vi är på rätt spår för att få 

en bra intervjuguide och få våra frågeställningar besvarade. Intervjuerna ägde rum i lugn 

miljö där intervjupersonerna skulle känna sig säkra och där ingen annan hade möjlighet att 

avbryta eller lyssna på intervjun. Därför utförde vi dessa i en hem-miljö. Under intervjuerna 

använde vi oss utav bandspelare för att det blev lättare att komma ihåg och bearbeta 

informationen. En annan aspekt som vi hade i åtanke var att styra intervjuerna i rätt riktning. 

Det innebär att man måste stanna kvar i sin roll. Ibland kan den intervjuade försöka lämna sin 

roll där det då blir viktigt att försöka uppmärksamma varför man gör intervjun (Jacobsen 

1993, s.131). Vi försökte skapa tydliga riktlinjer i våra frågor och sedan styra informanten till 

att på bästa möjliga sätt besvara våra frågeställningar. Ett bra sätt var att vi förklarade och 

visade frågorna vi tänkte ställa i förväg för att informanten skulle kunna förbereda sig. På det 

sättet kunde informanten besvara frågorna utifrån den riktningen vi tyckte var mest passande 

för studien (Jacobsen 1993, s. 132). Detta gjorde vi genom att skicka ut intervjuguiden till 

intervjupersonerna genom e-mail en vecka i förväg. 

 

Utifrån det som tidigare nämnts angående kvalitativa intervjuer har vi funnit fördelar och 

nackdelar med denna metod. Fördelar med kvalitativa intervjuer är att forskaren får en 

djupare information som lämpas bäst för att kunna producera fram mer detaljerad data. 

Metoden kräver enkel utrustning och bygger på konversationsfärdigheter. Den är även 

passande eftersom data baseras på informantens prioriteringar, åsikter och idéer. I en intervju 

har informanten en större möjlighet till att utveckla sina synpunkter och åsikter kring ett 

ämne, vilket kan besvara våra frågor på ett mer uttömmande och utförligare sätt. Sedan är 

intervjuer mer flexibla eftersom man kan styra intervjun mot dem riktningar som passar en. Vi 

får även högre svarsfrekvens eftersom att man i förhand har bokat tid och plats med personen 

som är lämpligast (Denscombe, 2009, s.267). 
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Nackdelar med kvalitativa intervjuer är att de kan vara tidskrävande. Först behöver forskaren 

hitta tider som passar informanterna, efter det måste man arbeta med dokumentationen och 

transkribera materialet vilket även det tar lång tid innan man kan påbörja en analys av data 

och se resultatet. Intervjuareffekten baseras helt och hållet på vad människor säger och det 

kan hända att informanterna i vissa hänseenden väljer att inte berätta det de egentligen vill få 

ut till oss. Vilket kan bero på vår egen identitet och hur väl de trivs med oss eller om de 

känner sig obekväma. Inspelningen kan också skapa problem för informanten eftersom 

personen talar efter ett visst protokoll som vi själva konstruerat vilket kan anses vara 

distraherande. Forskaren behöver i detta fall även vara försiktig eftersom kränkning av 

privatlivet är av stor betydelse och en taktlös intervju kan göra informanten upprörd. 

Intervjupersonen kan kränkas av tanklösa frågor. Dessa är aspekter vi behöver ha i åtanke och 

planera hur vi skulle kunna utföra intervjuerna utan att den negativa inverkan som finns på en 

intervju kommer fram och bidrar till brist på tillförlitlighet och relevant information 

(Denscombe, 2009, s.268).  

5.3 Förförståelse 

Förförståelse ingår i den hermeneutiska ansatsen och innehåller forskarens egna upplevelser 

av det man studerar. Ett problem med detta är att man i sin analys- och tolkningsprocess utser 

de som anses vara förebilder i forskningsmaterialet (Thorneberg, & Fejes, 2009, s.64). Med 

detta menar man att studiens pålitlighet riskerar att påverkas eftersom man tar med sig egna 

erfarenheter. Det gör att forskaren tolkar på sitt eget sätt genom sina egna upplevelser. Vi 

använde oss av förförståelse eftersom vi formulerade våra frågor utifrån syftet och vad vi vet 

om hur media påverkar individen samt att det är en stor anledning till mäns 

identitetsskapande. Under intervjuerna försökte vi få fram intervjupersonernas upplevelser 

och åsikter för att sedan ställa följdfrågor. Förförståelse blev till hjälp för att tolka texten och 

för att förstå vad informanterna menar i det de berättar. Den förförståelsen vi hade var att vi 

kände till hur media har växt i allt större utsträckning och är något som påverkar samhällets 

världsbild och uppfattningar. Vi har själva funnit att det finns tydliga bilder på hur män målas 

upp inom media och att föreställningen av den stereotypiska manligheten fortfarande 

dominerar. 
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5.4 Etiska aspekter 

Det finns ett antal aspekter att ha i åtanke när man ska söka efter kunskap genom andra. Det 

första är om man som forskare ska inom det sociala förhållandet hålla sig neutral och inte 

välja sida. Genom att vara neutral döljer man både forskarens parttagande och förhindrar 

motsättningar och konflikter (Eliasson 1995, s.170). Detta är viktigt att ha i åtanke vid en 

intervju eftersom man som forskare inte ska välja sida utan vara neutral för att informanten 

ska kunna föra fram sina åsikter utan att känna sig hotad av fördomar. Dessutom förhindrar vi 

att det sker motsättningar som kan komma att förstöra intervjun. Det är viktigt att ha inlevelse 

och medkänsla för den andra parten (Eliasson 1995, s.171). Det var därför viktigt enligt oss 

att ta hänsyn till om informanten inte ville tala mycket om ämnet och därför tog vi ansvar för 

att vara förstående. Kvalitativ data innebär att man ska ha närhet och öppenhet till den 

verklighet man studerar (Eliasson 1995, s.125). Vi försökte skapa en bekväm relation med 

intervjupersonerna för att kunna komma närmre och få dem att öppna upp sig så att man får 

mer djupare information till sina frågor. Mycket av det man försöker ta reda på i vår studie 

kan anses vara känsligt och därför var det även viktigt med anonymitet så att personen inte 

känner sig utpekad. Därför valde vi att ändra namnen på våra intervjupersoner. När vi 

genomförde våra intervjuer informerade vi våra intervjupersoner om att andra inte ska få höra 

det inspelade materialet och att deras identitet är skyddad. Det måste finnas en rimlig grad av 

förtroende mellan forskaren och informanten, i annat fall finns det risk för att 

intervjupersonen blir mindre öppen och ärlig i sina svar. Något som är bra att använda i detta 

sammanhang är att försöka få tillit från ena parten. Exempel om man nämner att 

sammankomsten och det som sägs inte kommer ut offentligt bland andra medlemmar i sin 

fokusgrupp så blir det lättare för de att känna sig trygga och kan då öppna upp sig mer 

(Denscombie 2009, s. 243). Det var viktigt för oss att bygga ett förtroende från informanterna 

att få mer öppna och ärliga svar. Annars finns det risk för att personen blir instängd och svarar 

kortfattat vilket inte hade gynna oss i vårt arbete att få kunskap om hur media påverkar det 

manliga identitetsskapandet. 

 

5.5 Metoddiskussion 

Våra informanter var ganska olika och kunde ge oss en bred och varierande bild av hur media 

kan påverka deras manliga identitet. Våra kunskaper och intresset för ämnet samt vår 

förförståelse, har också haft betydelse för att vi förstått svaren rätt och då kunnat ställa fler 
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och mer relevanta följdfrågor som i sin tur kunnat ge bredare svar. Dock hade frågorna kunnat 

utformas på ett annat sätt för att fånga informanternas egna upplevelser av media. Många svar 

riktade sig mot andra män: “Jag tror att män påverkas…” istället för “Jag påverkas…”. Vi 

utgick ifrån att svaren har grundat sig på informanternas upplevelse av media vid det aktuella 

tillfället och av det kan man dra slutsatsen att resultatet av denna undersökning inte är sann 

för all framtid. Hur människor påverkas av media kan också ligga i ens undermedvetande och 

det krävs en eftertanke för att kunna berätta och förklara denna påverkan under en intervju. 

Det är även viktigt för oss att påpeka att alla är skyldiga till sitt eget agerande och vilken typ 

av medieinnehåll de väljer att konsumera. Identitet formas utifrån olika vinklar och media är 

en av många delar som formar vår personlighet. Att fråga människor om deras identitet kan 

även vara ett känsligt ämne och alla svar kan inte alltid vara trovärdiga. Vi har också i åtanke 

att studiens resultat kan ha påverkats på grund av att våra åtta informanter är studerande och 

alla tränar på fritiden. De har alltså något gemensamt och samtidigt kan de inte representera 

hur alla studerande män påverkas av medieinnehåll på grund av det breda antalet av 

studerande män som finns. Informanternas intresseområde inom media kan ha bidragit till att 

svaren även riktades mot en viss typ av kategori.  
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6. RESULTAT 

Följande resultat är uppdelat i fyra teman och presenterar det som har framkommit i samband 

med genomförda intervjuer. Detta avsnitt presenterar svar från åtta män mellan 20-25 år som 

studerar på högskolan i Halmstad. Informanterna har tilldelats namn i form av sifferordning 

(I1, I2, I3 etc.) för att på ett lättare sätt citera deras svar. De tydligaste teman som det 

empiriska materialet framställde var: 

 

 Användning av media och inspirationskällor - Under detta tema belyser vi vilken 

typ av media som används mest samt hur stort utrymme det har i informanternas 

vardag. Vi presenterar även en beskrivning av vilka manliga förebilder unga män som 

deltog i intervjuerna inspireras av.  

 

 Framgångsmannen - Här presenterar vi hur det “inspirerande” medieinnehållet där 

bland annat ett visst kroppsideal, popularitet bland kvinnor och ekonomisk makt 

representerar framgång och att man passar in i normen. En man som även tar initiativ i 

vardagliga sammanhang ligger närmast vad man kan kalla en idealtyp. 

 

 Den normbrytande - Att bryta normen är att stå upp för sig själv. Något som alla män 

inte klarar av på grund av de starka känslorna av att passa in i normen. Under detta 

avsnitt presenterar vi hur unga män som deltog i intervjuerna bryter normen genom att 

välja ett icke stereotypiskt medieinnehåll samt vilka utmaningar detta orsakar. 

 

 Konsekvenser av medias idealbild - I detta avsnitt presenterar vi vilka konsekvenser 

media kan bidra till för manligt identitetsskapande utifrån intervjuerna samt 

informanternas upplevda konsekvenser av medias manliga idealbild.   

6.1 Användning av media och inspirationskällor 

I detta tema låg fokus på vilken typ av media informanterna använde sig mest av idag. Genom 

att få denna fråga besvarad kunde vi se vart informanterna får sina inspirationskällor ifrån och 

möjligtvis finna vilken typ av media det är som påverkar dem mest idag. Under intervjuerna 

uttryckte de unga männen att medier är tidskrävande och att de ofta finner sig själva lägga 

mycket tid på det. Det har kommit att bli en stor del av deras vardag och internet är något de 

besöker i princip varje dag. Främst är det sociala medier som används av informanterna 
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väldigt mycket på grund av att det har blivit en stor hjälp för att kommunicera med vänner och 

familj. Det har även blivit ett sätt för att kunna uppdatera sig om vad som händer i omvärlden 

samt att det är lättillgängligt. Utöver att använda det för att ta kontakt med människor används 

även internet för att titta på filmer och ta del av nyheter. 

 

Vi ville även få specifika svar på vilken typ av genre informanterna tittade på i vardagen och 

vad i sociala medier som intresserade dem mest. När det gällde filmer och serier var det 

framförallt action och komedi: 

 

 I8: Jag tycker ju om actionfilmer generellt och spelar spel typ GTA och de är ju vanliga spel men jag 

vet ju hur män framställs där men jag vet inte varför jag gillar dessa filmer jag tycker om när det händer 

saker att det är actionladdat. 

 

Två av informanterna tyckte även att det var intresseväckande att titta på 

matlagningsprogram. Dessa blev dock en minoritet i undersökningen och inte ett populärt 

område bland informanterna. På internet och framförallt YouTube
1
 samt Instagram

2
 var 

träning ett stort intresseområde för fem av informanterna och var det de sökte sig mest till 

inom sociala medier. Att titta på olika motivationsbilder eller klipp skulle hjälpa till med 

träningen. Tre av informanterna valde dock medvetet att avstå från vissa saker inom media. 

En av dessa informanter tyckte att muskulösa män på YouTube var inget som intresserade 

honom och därför valde han bort att titta på dessa typer av klipp. En annan av informanterna 

uttryckte att vissa nyheter i teve inte stämmer överens med verkligheten och att han inte tror 

på allt som förmedlas inom media. En annan informant valde även att förändra sin Facebook-

profil och berättade till exempel att: 

 

 I5: För några månader sen på facebook så valde jag och typ gilla bort alla sidor som jag hade gillat, jag 

kände för att det blev för mycket. Till slut tröttnar man på det, man mår bara dåligt. Man blir bara 

irriterad och fyller mitt huvud med tråkigheter typ. 

 

Detta tyder på att vissa av informanterna är medvetna om hur medieinnehåll kan påverka oss 

och inte beskriver en verklig bild av manlighet. Den overkliga bilden blir en anledning till att 

                                                        
1
 YouTube - “Här kan miljarder människor upptäcka, titta på och dela originalvideoklipp. YouTube har ett forum 

där användare kan få kontakt med varandra och informera och inspirera andra över hela världen. Forumet 

fungerar som en distributionsplattform för skapare av originalinnehåll och annonsörer, stora som små.” 

(YouTube, 2016) 
2
 Instagram - “En gemenskap av mer än 300 miljoner som fångar och delar världens ögonblick på tjänsten i form 

av bilder och korta videoklipp.” (Systrom, 2016) 
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vissa av informanterna följer andra typer av medieinnehåll jämfört med de stereotypiska 

bilderna såsom action-filmer. 

 

När det kommer till vilken media informanterna inspireras av var svaren väldigt olika men de 

typer som förekom var YouTube, film, Instagram och Facebook
3
. Instagram och Facebook 

var ett sätt att kunna följa personer som var deras förebilder och titta på bilder de lägger upp 

vilket kunde vara inspirerande enligt informanterna. En informant nämnde att det kan vara en 

träningsprofil man följer som visar en bild på hur man såg ut innan då personen var tjock och 

hur den har blivit idag efter att ha tränat och blivit smalare. En annan informant nämnde att 

den följer länkar till nyheter via Facebook och ansåg det vara inspirerande eftersom man 

kunde då följa vad som händer i omvärlden.  

 

Tittade man på informanterna som valde YouTube och film ansåg de att karaktärer eller 

personer som visas på videon var inspirerande. En av informanterna nämnde att han gillar 

normbrytande filmer där karaktären går emot allt som anses vara normalt i samhället. En 

annan informant gillade mer aciton-filmer där karaktären var en hjälte med muskulös kropp 

och väldigt tuff personlighet som får många tjejer. Enligt en av informanterna ansåg han att 

man ibland kunde identifiera sig med karaktärer som är med i filmerna eller serierna han 

följer och tittar på.  

 

Utifrån svaren kunde man tolka det som att de unga männen valde att följa olika typer av 

media mycket på grund av vilket intresse man hade. Genom att följa hur andra större profiler 

gör saker inom sitt intresseområde finner man det som en stor inspirationskälla. Genom att 

följa personer på Instagram och Facebook kan man finna en motivation till att försöka göra 

saker på samma sätt. Informanterna sökte sig till personer med liknande intresse som de själva 

hade och ville ofta imitera det de såg i det specifika medieinnehållet. Även i filmer fann man 

skådespelarna som inspirerande eftersom de ofta tar på sig en roll så som man själv skulle 

vilja vara eller redan är och kunna identifiera sig med dem. Generellt är det internet som är 

den stora inspirationskällan idag utifrån vad vi kunde se i svaren med tanke på att det mesta 

som informanterna använde sig av är genom internet. Alla informanter tittade på filmer via 

                                                        
3
 Facebook - “Uppdrag är att ge människor makt att dela och göra världen mer öppen och ansluten. Människor 

använder Facebook för att hålla kontakten med vänner och familj för att upptäcka vad som händer i världen och 

dela med sig samt uttrycka det som är viktigt för dem” (Facebook, 2016) 
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nätet och använde sig av social medier. Det är lättåtkomligt och alla idoler man ofta följer 

finns ute på nätet. Det är även ett enklare sätt att följa vad som händer i omvärlden.     

 

Efter att ha fått fram information om vilken media man använder och blir inspirerad av mest 

ansåg vi det även vara viktigt att få med vilka typer av manliga förebilder och idoler 

informanterna hade eftersom vi då kunde se vilka de såg upp till och om man tog efter deras 

beteende i det vardagliga livet. Här fann vi väldigt varierade svar. Alla hade olika typer av 

idoler men man kunde finna ett visst mönster och se likheter hos många av förebilderna. 

Personer informanterna såg upp till hade sina ursprung inom deras intresseområde i median. 

Det första vi kunde få bekräftat var att samtliga informanter hade någon typ av förebild inom 

media. Tre av informanterna hade förebilder som var vältränade och muskulösa medan två 

hade liknande förebilder under sina yngre dagar, men anser sig inte ha några specifika 

manliga idoler idag eftersom de inte kände att det är så vanligt att ha det när man är äldre. Tre 

informanter hade manliga förebilder som var lite utöver det vanliga och som bidrog till 

förändringar. Med det menade de att man går mot normen och pratar om saker som talar emot 

fakta och den verklighetsbild som målas upp av media såsom konspirationsteorin. Detta 

visade på hur alla hade olika typer av förebilder vilket också i princip berodde på vilket 

intresse man har. När det gäller informanter som hade muskulösa män som idoler var dessa 

väldigt träningsinriktade, medan de som inspirerades av andra förebilder eller inga alls, hade 

inte något intresse för styrketräning på samma sätt. Det var de tydligaste skillnaderna man 

kunde se mellan informanterna utifrån de förebilder de såg upp till. Av de informanterna som 

hade vältränade förebilder berättade vissa att de gillade hur deras förebilder var muskulösa, 

tuffa, framgångsrika och fick många tjejer vilket var något de själva skulle vilja vara. En 

annan ville bara vara lika vältränad som sin förebild. De andra hade förebilder som inte 

uppfyllde samma kriterier på samma sätt och hade inte samma behov av att försöka imitera 

och bli som någon av deras idoler. Sammanfattningsvis om man tittar på det som var mest 

gemensamt bland flera av informanterna var träning det mest framträdande temat. Därför 

ansåg vi att det var ett viktigt ämne och kommer beskrivas mer i följande avsnitt.        

6.2 Framgångsmannen 

Identitetsskapande är ett av kärnbegreppen i denna studie. När vi ställde frågor angående hur 

informanterna tycker att män framställs i media och om detta har en påverkan på deras egen 

identitet var bland annat ämnet om kroppsideal väldigt populärt. Alla informanter kunde ge 

exempel på att kroppsideal och träning är något som uppmärksammas mycket inom media 
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idag och att det finns ett visst utseende som man bör sträva efter. Fem av informanterna 

berättade även hur de kunde påverkas av vissa actionfilmer, de nämnde exempelvis att de såg 

filmer som handlade om starka och muskulösa män och hur detta influerade deras vardag. 

Dessa män hade status och var beundrade av andra karaktärer. Varje gång en informant 

tränade på gymmet ville han bli som männen i filmen. Han insåg dock snabbt att han aldrig 

kommer kunna uppfylla de kraven som männen i filmen uppfyllde och därför gav han upp 

lika snabbt att uppnå detta mål. En annan informant som blev påverkad av actionfilmer men 

han tyckte att det var på en ytlig nivå och att påverkan inte varade en längre period: 

 

 I7: Jag hade ju en gång där jag fick en rush då jag sett en lyfta skrot, den där iron om du vet? Då bara 

kände jag hur adrenalinet pumpa i kroppen och då ville man liksom verkligen gå till gymmet fem dagar 

i veckan i x antal månader liksom. Så där blev man ju det men det var mest i stunden, det var inte nåt så 

permanent. Majoriteten av gångerna är det ju på en ytlig nivå. 

 

Alla informanter uttryckte att sociala medier som Facebook, Instagram och YouTube samt 

actionfilmer har blivit överbelastade med bilder och inslag på muskulösa män. Sex av 

informanterna ansåg att en vältränad och muskulös kropp är ett ideal för att nå framgång och 

status enligt medias framställning. På grund av detta spenderar informanterna väldigt mycket 

tid på gymmet och berättade hur deras bekanta tar bilder på sig själva och lägger upp dessa på 

nätet för att bevisa att deras kropp passar in i normen. Trots att informanterna tyckte att denna 

idealtyp av kroppen existerar och bör eftersträvas enligt media så är det inte alla som tyckte 

att de ville eftersträva det målet. Fyra informanter tyckte inte att en muskulös kropp är något 

som de prioriterar högst på listan. En informant tyckte att detta beteende var chockerade 

eftersom det inte existerade för tio eller femton år sedan. En annan informant som hämtade 

sin inspiration på Instagram berättade dock att detta kroppsideal kan ibland påverka en person 

till den graden att man måste uppfylla kraven, i annat fall passar man inte in i 

samhällsnormen: 

 

 I6: Jag tycker man får ju lite överdrivna att allting måste gå till sitt yttersta spets typ när man tar 

kroppsideal att man måste se ut på ett visst sätt då är mina värderingar att ser man inte ut så så är man 

inte okej. 

 

Generellt sätt var det väldigt synligt att kroppsideal i media är något som informanterna tyckte 

påverkade deras vardag. På grund av alla bilder och träningsprogram som visas på media får 
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de mer inspiration och samtidigt en press på att befinna sig på gymmet och ta hand om sitt 

utseende. Om man inte uppfyller detta anses man vara normbrytande.  

 

Ett annat mönster vi fann var att flera av informanterna hade intresse av förebilder som 

representerade män som ägde mycket pengar, var populära bland kvinnor och hade makt i 

form av exempelvis status. Informanterna berättade att män presenteras som framgångsrika 

inom media. Med framgångsrik man menade de att en man ska kunna inneha någon sorts 

statusmarkör tillexempel i form av pengar eller kvinnor. En informant nämnde hur män 

presenteras som huvudroller i filmer och serier där kvinnor är bara något utöver deras roll. 

Han tittade på en serie som handlade om ett motorcykelgäng, där mannen var otrogen mot sin 

flickvän och detta beteende var accepterat, det var dock inte inspirerande for honom. En 

annan informant inspirerades av karaktären Batman för att han var stark och rik och en annan 

valde Dwayne Johnson som inspirerande karaktär på grund av hans popularitet bland kvinnor. 

En annan informant nämnde hur han inspirerades av artister inom musik-branschen som var 

kända för användning av droger och hade många relationer med olika kvinnor. Han nämnde 

att det påverkade mycket av hans ungdom, men att han idag försöker att inte bli påverkad av 

media på samma sätt. Vi såg alltså ett mönster i hur män framställs som framgångsrika. 

Generellt sätt berättade informanterna att pengar och popularitet bland kvinnor är hur 

framgångsrika män framställs inom media. Det är dock viktigt att påpeka att inte alla tar till 

sig eller påverkas av alla aspekter av dessa idealbilder: 

 

 I1: Ur träningsperspektiv så tror jag det påverkar. För man ser såhär att killar ska vara vältränade och 

starka å sånt å då vill man ju uppnå det idealet. sen vet jag inte om det påverkar min personlighet så 

jättemycket, det kanske är mer omedvetet men, det är inte så att jag tänker att tjejer är värdelösa och sen 

bara nåt liksom till för att mysa med, utan det är inget jag har men jag tror det kan påverka just det med 

träning och kroppen. 

 

I resultatet märkte vi även att det förekom två olika svar när det gäller hur män målas upp 

inom media personlighetsmässigt. Ett av svaren som förekom i frågan om hur man framställer 

den manliga förebilden ansåg en av informanterna att män skulle vara ansvarstagande och ta 

initiativ. Männen ska vara de som har en hög ekonomisk makt. De ska ha en förmåga att 

kunna sköta sig på egen hand utan att behöva någon hjälp från andra. Det framkom även att 

män ses som de dominanta inom medieinnehåll. En dominerande man inom medieinnehåll 

ska enligt sex av informanterna kunna försörja sig själv och andra samt inneha en högre 
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maktposition och vara ansvarstagande. Männen ska även ta initiativ för att kunna anförskaffa 

sig kvinnor och vara mer rättfram än tillbakadragna eftersom man då framställs som en 

ambitiös person.  

 

 I1: Jag tror den som påverkar och visas mest är den här att en man ska liksom va stark och sköta å ha 

mycket ansvar och den biten.  

 

 I8: Generellt så framställs män väldigt dominanta och strikta på sitt sätt. Väldigt rätt fram gör saker och 

tänker inte efter på konsekvenserna. 

 

Detta är olika drag de manliga förebilderna har inom medieinnehåll och för att bli 

framgångsrik utifrån medians perspektiv nämnde informanterna att en man bör inneha just 

dessa för då har man uppnått de mest väsentliga egenskaperna som man. Det visar på att 

många män visas upp som välbyggda, känslokalla, starka, ansvarstagande och inte tänka så 

mycket på konsekvenser. Trots att alla informanter nämnde att detta stereotypiska ideal inte 

syns lika mycket idag inom media finns det fortfarande kvar och förekommer i vissa fall. 

Sammanfattningsvis kan dessa idealbilder ha en viss påverkan på de unga männen att försöka 

efterlikna den stereotypiska framgångsmannen och de blir vilseledda till att ta på sig en 

personlighet som inte beskriver deras sanna identitet.    

 

Det andra svaret vi fick talade för att det har skett en förändring om hur män framställs i 

media och att man har börjat gå ifrån den gamla matchonormen. En informant nämnde att 

män idag framställs som mer känsliga och lättsamma än vad de var innan. En annan informant 

nämnde att media idag motverkar den stereotypa machomannen och börjar visa upp andra 

typer av idealbilder. Han talade för att man idag måste vara försiktig med vad man säger 

vilket har gjort att män idag inte tar lika mycket plats varken i vardagslivet eller ute på media 

då man är i princip blir tvingad till att vara mer på kvinnors sida och inte uttrycka någon form 

av mansdominans:  

 

 I7: Jag tror att media liksom det vill säga teve, nyheter och radio, jag tror dom har nästan blivit ett 

tvång för att ställa sig på kvinnornas sida, i och med att de måste rapportera allt det här som händer. För 

om de inte gör det kommer de få skit på facebook och så. Så jag tror att radio och teve inte har något val 

än att ställa sig mot männen. 
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Det har visat på att det enligt två informanter har skett en förändring i hur män framställs och 

att det har blivit mer acceptabelt att visa en mer känslig sida. Det har istället blivit mer 

oacceptabelt att vara som den gamla stereotypa mansgrisen. Bilden av en man börjar alltså 

förändras till att bete sig mer åt det motsatta hållet. Det var dock en minoritet av 

informanterna som nämnde att det börjar gå mot denna riktning men vi anser det ändå vara 

viktigt att lyfta fram. Alla informanter var överens om att det fortfarande var den stereotypa 

muskulösa och vältränade mannen som visas upp på media i störst utsträckning fann de även 

att nya idealbilder börjar få mer utrymme inom media innehållet. Generellt sätt har detta en 

påverkan på de unga männen i form av att de vågar gå emot samhällsnormer och visa sina 

känslor. Detta kommer att beskrivas mer utförligt i kommande avsnitt. 

6.3 Den normbrytande 

I denna text fördjupas de föregående teman genom att nämna normbrytande processer av 

beteenden eller handlingar som kan anses vara avvikande. Vi tycker att det är viktigt att 

uppmärksamma hur några av informanterna berättade hur de väljer att i vissa fall inte följa 

den manliga idealbilden som media framställer. Att inte sträva efter normen kommer med en 

del utmaningar i form av obehagliga moment inom sociala sammanhang. Samtliga tycker 

samtidigt att deras självkänsla uppfylls av att sträva efter för att bli sig själv och inte följa en 

mall som media har satt för dem, dock kan det vara en utmaning att vara sig själv. En 

informant uttryckte att han inte var intresserad av den idealbilden av kroppen som media 

visar. En annan nämnde att trots att han har tittat mycket på actionfilmer så blir han inte 

påverkad på grund av att det är väldigt viktigt för honom att vara den han är och det är något 

som han har jobbat upp. Han nämnde dock att det kan leda till en del konsekvenser i 

vardagliga sammanhang. Att inte följa normen tyckte informanterna var någonting 

utmanande, men bättre i längden för att det är viktigt att man ska kunna vara sig själv.  

 

Vi hittade mönster i hur tre av informanterna berättade under intervjuerna att de är uppväxta 

med kvinnor och att detta kunde vara en anledning till att hindra dem från att påverkas av 

medias idealbild av en man. En av informanterna berättade exempelvis hur han i tonåren 

kunde påverkas av “coola” karaktären och försökte agera som “macho”, men nu när han har 

växt upp tycker han att han är sig själv och inte påverkas lika mycket. Han tyckte att det även 

kunde bero på att han hade växt upp med två systrar.  En annan informant nämnde att på 

grund av att han har växt upp med sin mamma som lärde honom att kvinnor bör vara de 

“dominanta” tycker han inte att han påverkas av media när det gäller att behandla kvinnor fel. 
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Han valde även att bryta normen genom att välja musiktexter som handlade specifikt om att 

behandla kvinnor rätt. En informant tyckte absolut inte att män ska vara överordnade kvinnor 

på grund av att han bara har växt upp bland kvinnor trots att media visar att män bör ha mer 

makt. 

 

Vi hittade mönster i hur fyra av informanterna medvetet valde inspirerande karaktärer som 

hade en positiv påverkan på omgivningen. Exempelvis kunde de nämna personer som 

förmedlar träning, matlagning och andra former av motiverande inslag genom sociala medier 

och har en positiv inställning: 

 

 I4: Mer typ dom som bryter normen lite, någon som lagar mycket mat och tycker om att kanske 

recensera olika maträtter då... Till exempel den här stereotypiska mannen som är muskulös, finns ju 

mängder med videos på youtube men väljer att inte kolla på det för att jag inte är intresserad av det. 

 

På grund av att han vill bryta normen och väljer att inte söka sig till “typiskt manliga” sociala 

medier. Att “vara sig själv” hade en stor betydelse för informanterna. Att man borde få vara 

som man vill och bli accepterad oavsett vad man tycker om. Det har dock inte varit så lätt för 

informanterna att vara sig själv helt och hållet, framförallt när de var tonåringar, men även till 

en viss grad idag. De berättade hur de har betett sig på ett visst sätt i olika umgängeskretsar 

för att kunna passa in:  

 

 I5: Fuck bitches get money liksom haha, asså så men det ska ju inte vara så egentligen. Jag tror den 

sortens hiphopkultur påverkar många mycket, med kvinnosyn, man bryr sig mer om utseende, man vill 

hänga med de som är häftiga, pengar är viktigast. Man glömmer det viktiga i livet liksom. 

 

Informanten nämnde även att han ibland kan känna att han är för blyg och inte passar inom 

den manliga ramen som media framställer. Han berättade att media visar upp en bild av män 

som är initiativtagande. Han upplevde sig själv som en väldigt blyg person och kunde känna 

sig “omanlig” på grund av detta, men det var samtidigt viktigt för honom att kunna “vara sig 

själv”. En informant berättade att han inte hade känt sig lika bekväm med att bryta normen om 

det inte fanns andra som också gör det. Det finns mediekaraktärer som är normbrytande och 

de kan verka som ett stöd för att våga “vara sig själv”. Han förstår samtidigt vikten av varför 

han följer vissa manliga media-ideal och förklarar att det kan vara på grund av att man inte 

vill vara utstött samt ha respekt bland umgängeskretsar. Han har dock jobbat på att alltid 

försöka vara tillfredsställd med den han är. 
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Trots att informanterna försöker bryta normen i många fall, finns det bevis i alla intervjuer att 

media ändå har haft eller har en påverkan på deras vardagliga liv eller vissa vardagliga 

sammanhang. Även om de ansåg det vara bra att gå emot normer och vara sig själv kände de 

en känsla av omanlighet i sig själva. Det visar på att media målar upp en viss typ av mansideal 

som informanterna anser vara den “riktiga mannen”. Om man alltså gick emot mansidealet 

beskrevs det som att man var omanliga enligt vissa informanter.  

6.4 Konsekvenser av medias idealbild 

En central del i vår uppsats har varit att undersöka vilka konsekvenser dagens medieinnehåll 

av manlig idealbild leder till samt om det har en påverkas på unga män identitetsskapande. 

Informanterna upplevde att det finns föreställningar i samhället på grund av media om hur 

män antas bete sig men att det finns en omedvetenhet kring dessa. Vi såg mönster i att media 

påverkar generellt informanternas vardagliga liv trots att de flesta försökte bryta denna norm. 

Vi ville veta både positiva och negativa konsekvenser som skulle kunna uppstå för män på 

grund av medias påtryckningar och föreställningar om hur män framställs.  

 

När vi frågade informanterna om de kan nämna de positiva konsekvenserna ansåg vissa att 

framförallt kroppsidealet kan leda till en effekt som uppmuntrar män till att börja träna och 

fokusera på att förbättra sin hälsa. En informant sa att det är bra att en man ska vara händig 

som de ibland framställs inom media och att man ska ha en viss charm som kan ses som 

positiv. Utifrån en informant ansåg han inte att det fanns media som skulle kunna ge upphov 

till positiva konsekvenser genom att visa upp andra former av ideal som anses vara mer 

rimliga. Detta nämnde en annan informant om att något positivt som kommit från media är att 

videos sprids via Facebook där man visar upp män som agerar mer moderligt och kärleksfullt. 

Det blir mer vanligt att andra bilder av hur en man ska vara börjar förekomma allt oftare på 

media. En mer verklig bild som anses vara mer uppnåelig.  

 

 I7: Rent fysiskt sätt är det ju bättre att vara fit och tränad istället för en soffpotatis. Det är ju det sjuka 

med media, du kan ju styra det till det bättre men du kan även styra samhället så det blir sämre. Så det 

positiva är ju det här med att, ja det klassiska att män ska kunna snickra å så, det är ju positivt att kunna 

det i vardagslivet. Och om du tänker på hur du ska bete dig med det här med charm och så, så är ju 

charm bra. Att man försöker va på det sättet.  
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Enligt informanten kan medier styra oss mot den riktning som de vill. I vissa fall visar de upp 

män som bryter gamla normer och för fram en ny typ av manlig idealbild. Dock förekommer 

det fortfarande att män ska vara vältränade vilket informanter ser som positivt eftersom det 

ger upphov till att män blir träningsinriktade istället för oengagerade och odisciplinerade. 

Vissa av de klassiska egenskaperna som en man ska erhålla kan leda till något positivt menar 

informanterna där man ska kunna vara händig.    

 

Utifrån alla informanter var de överens om att de negativa konsekvenserna var övervägande. 

Negativa konsekvenser som lyftes fram var bl.a. att mycket av det som visas via media på 

film och internet skapar en overklig bild av hur en person ska se ut och vara som en man. 

Våra informanter berättade att det som kan bli negativt av medieinnehåll är just uppvisning av 

överdrivet vältränade män och även skådespelare som innehar en hjälteroll. Detta anses enligt 

informanterna vara ouppnåeligt för en individ vilket kan ge män dåligt självförtroende och 

självkänsla. Såsom medieinnehåll visar hur den perfekta mannen ska vara är enligt 

informanterna, en overklig bild av manlighet. 

 

 I5: Det kan ju hända vad som helst det kan leda till självmord det kan gå hur långt som helst. Ehm asså 

alla påverkas på olika sätt alla har olika världsbild och syn på saker och egna erfarenheter och man 

reagerar på olika sätt. Ehm så jag tror att egentligen skulle jag kunna säga att det är som om att leka 

med elden för att man blir nog mer påverkad än man tror det är mycket som påverkar undermedvetet. 

Det lägger sig bak på huvdet asså just med populärkultur asså speciellt hollywood filmer är 

fullproppade med symbolik och sånt får oss att tänka på ett visst sätt hur mycket som helst. Man kan 

inte tänka själv tror jag. Nånting som jag tror framförallt skadar män är porrindustrin! Jag tror det 

skadar män väldigt mycket för att det blir en stimualns ett beroende det ska vara snyggare tjejer och 

bättre och bättre sex men folk är ju inte perfekta i verkligheten. Jag menar vi människor vi behöver äta 

och tvätta oss men det är inte så det framställs och man har problem i relationer men det är inte så det 

framställs och det är ett ganska så obehagligt ämne men det är rätt konkret och det är rätt tydligt hur det 

skadar folk. Men man pratar inte om det för alla är inte jätte öppna med det. Det är jobbigt att prata om 

det. 

 

Enligt informanten formar media vår världsbild väldigt mycket utan att vi tänker på det. Det 

sker undermedvetet och kan komma att påverka killar utan att de vet om det. Vi lever efter 

den bild media målar upp och det leder alltså till en negativ effekt som påverkar oss 

undermedvetet. Han berättade att exempelvis inom porrindustrin visas det att män bör sträva 

efter attraktiva tjejer och får en press över sexlivet där allt ska vara perfekt. Med det menar 

han att det skapas en overklig bild av sex samt relationer som kan få honom att känna sig 
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tvungen till mänsklig kontakt hela tiden. Det stora problemet är också att media inte lyfter 

fram problemen i en relation, dvs. den verkliga bilden vilket gör att unga män som deltog i 

studien kände att de hellre blir tillbakadragna i att tala om sina känslor. En informant nämnde 

att om han inte lyckas med tjejerna kommer han känna sig misslyckad som man, vilket är 

ytterligare påtryckning i att män ska sträva efter popularitet bland kvinnor och aldrig heller ta 

ett nej. Informanter berättade att dessa påtryckningar från media kan leda i värsta fall till att 

män begår självmord just på grund av att de inte kan leva upp till förväntningarna de har på 

sig. En informant berättade att våldbaserade filmer kan ha en negativ inverkan på individen då 

det kan leda till uppmuntran av våld bland män. Det nämndes dock att det finns flera bilder av 

hur en ideal man bör vara men även det har blivit negativt eftersom individen idag har blivit 

förvirrad över hur man ska vara och det har orsakat problem samt förvirring för mäns 

identitetsskapande.  

 

Utifrån resultatet kunde man tydligt se att det fanns framförallt fler negativa konsekvenser än 

positiva. Informanterna nämnde att de ibland kan må dåligt över bilderna de får av medians 

framställning av män just på grund av att de inte kommer kunna uppnå målen som sätts upp 

för hur en man ska vara. Det kommer i slutänden kunna leda till att de får dålig självkänsla 

och självförtroende samt att de aldrig kommer kunna känna sig tillräckliga. Man ska uppfylla 

ett kroppsideal som media målar upp vilket är en överdriven bild enligt informanterna. Allt 

som media visar upp kan ha inverkan på män undermedvetet eftersom det styr vår världsbild 

och vilken riktning man ska gå.   

  

7. ANALYS 

Under analysen av fyra teman som har presenterats i föregående avsnitt har de mest 

framträdande mönster som har kunnat identifieras i intervjuerna samlats, sammanställts och 

tolkats. De angivna teorierna i uppsatsen har kopplats till analysen. Utöver de svar som varit 

framträdande i resultatet är det viktigt att ha i åtanke att media inte är den enda faktorn som 

påverkar vår identitet och det är även individens ansvar när det kommer till vilken typ av 

medieinnehåll de väljer att konsumera och bli inspirerad av.  

7.1 Användning av media och inspirationskällor 

Eftersom vår huvudsakliga frågeställning handlar om hur det manliga identitetsskapandet 

påverkas av medieinnehåll behövde vi först ta reda på vilken typ av media våra informanter 
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använder sig av samt vad de inspirerades av. Sociala medier är källan till mycket information 

för alla informanter, vilket tyder på att det är den informationen som unga män tycker att det 

är viktigt att ta del av. Sociala medier var även användbara när det gäller träningsinspiration 

samt social kontakt och var ett överrepresenterat val när det gäller medier i allmänhet. Filmer 

som informanterna valde att titta på var framförallt actionfilmer, men i några fall var det 

komedi samt drama. När det gäller nyheter valde informanterna att endast söka upp dessa 

genom internet på grund av att de inte litade på nyhetssändning i teve eller för att de helt 

enkelt inte tittar på teve lika ofta som de surfar på internet. 

 

Vi kan se ett mönster när det gäller valen av media och vi såg ett samband utifrån 

identifikationsteorin. Majoriteten av männen valde att spendera sin tid på sociala medier och 

vissa av dem hade inspirationskällor som ofta hade med vältränade män att göra. Actionfilmer 

var den högst prioriterade genren av informanterna som valde film. Utifrån de som hade 

actionfilmer som inspirationsskälla var deras manliga förebilder även personerna som är 

hjältar och som framställs som muskulösa, tuffa och framgångsrika. Exempelvis är teve-tittare 

gradvis i en process av identifikation och den sker inte konstant, men på grund av denna 

process kan en person bära med sig relevant kunskap och delar av en viss identitet som sedan 

integreras och avspeglas i hens liv (Cohen, 2009, s.230). Genus skapas då man försöker 

imitera andra människor som handlar efter de kulturella angivna föreställningarna om 

manlighet. I actionfilmer är det ofta män som spelar huvudrollen och utför olika, nästan 

omöjliga, aktiviteter med sina vältränade muskulösa kroppar. Filmerna är laddade med 

spänning och mannen i fråga blir beundrad. Han bekämpar ondska och räddar hjälplösa 

kvinnor. Detta är en angiven förställning av hur en man bör vara, stark och ostoppbar men 

samtidigt i vissa fall okänslig. Det är kulturellt accepterat för män att välja att titta på 

actionladdade filmer i första hand på grund av att det är “manligt”. När det gäller sociala 

medier, tittade informanterna på träningspersoner, ännu en gång kommer kroppsidealet in. 

Men det fanns även de som gick emot dessa förebilder och var mer riktade på män som 

faktiskt bröt normen när det gäller att vara muskulös och tuff. De inspirerades istället av män 

som lagar mat och var mer känsliga i sin personlighet. Det visar tydligt på hur det fortfarande 

finns män som dels gillar men även följer de gamla normerna om hur man ska vara som man. 

Men en större del av de vi intervjua visade sig gå emot dessa och finner inspiration från män 

som inte tillhör den stereotypiska föreställningen.  
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Det går även att knyta an teorin om parasocial interaktion där det nämns att oavsett om det 

finns skillnader mellan manliga och kvinnliga tittare i vad de söker i manliga och kvinnliga 

artister är det i allmänhet den stereotypa linjen som människor följer där kvinnliga artister är 

uppskattade mer för sitt utseende, medan män är uppskattade för sina kroppsliga styrkor och 

humor (Cohen, 2009, s.226). Genom denna teori skulle man kunna förklara varför vissa av 

informanterna fortfarande inspireras män som är hjältar i filmer. Den fiktiva rollen är 

tilltalande för människor eftersom antingen kan man identifiera sig med karaktären eller 

känner ett behov av vilja vara som den. Främst är det personer som utför hjältedåd som är den 

typiska stereotypa manliga figuren och många finner de som inspirerande eftersom det skulle i 

verkligheten kunna skapa stora förändringar. Med tanke på hur de målas upp inom 

medieinnehåll får man uppfattningen om att alla tycker om en sådan typ av man. Vilket skulle 

kunna vara en stor anledning till att vissa av våra informanter också ser sådana personer som 

förebilder. På det sättet formas deras manlighet utefter dessa karaktärer då man får en känsla 

av att vara lika vältränad och framgångsrik som skådespelarna samt karaktärerna och tror att 

de är på det sättet man blir omtyckt av omgivningen. Detta gäller inte bara personerna som 

hade action-hjältar som förebilder utan även övriga informanter hämtade inspiration från sina 

förebilder som var raka motsatsen till en stereotyp. Även de ville försöka sträva efter att vara 

som sina idoler eftersom de såg väldigt många positiva aspekter med att vara som dem. 

7.2 Framgångsmannen 

Det har funnits olika meningar när det gäller hur en man framställs inom medieinnehåll 

utifrån intervjuerna, dock var kroppsideal någonting som alla av informanterna nämnde. Här 

kunde vi alltså se hur de unga studerande männen ansåg att den manliga idealbilden framställs 

samt hur det påverkade deras vardagliga liv. Majoriteten tyckte att det vältränade och 

muskulösa kroppsidealet bör eftersträvas för att få bättre självkänsla samt passa in i normen 

medan resten ville bryta normen och inte koncentrera sig på kroppsideal lika mycket. 

Resultatet bekräftar teorin om maskulinitet där mannen prioriteras för sitt fysiska 

uppträdande. Man kan skapa sig en identitet i form av fysiska uttryck. Vi såg tydliga mönster 

att manlighet i media skapas utifrån kroppsliga handlingar och att kroppar behandlas som 

instrument enligt informanternas svar. Detta resulterar i ständig press på kroppsideal hos 

informanterna, alla försöker inte uppnå idealet men bilden av hur en man ska se ut finns i 

deras undermedvetande. Connell (1996) som beskriver teorin om hegemonisk maskulinitet 

förklarar hur idrottare beundras för sin förmåga att utföra olika ansträngande aktiviteter med 

sin kropp. Att vara fysiskt stark hjälper till med sociala relationer där man kan tävla med 
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andra män samt dominera över den kvinnliga kroppen. Detta kopplar vi till att majoriteten av 

informanterna uttryckte att träning och muskulatur är en central del när män presenteras i 

olika medieinnehåll eftersom det finns föreställningar och ”krav” i media och sedan i 

samhället om att män bör kunna vara vältränade. Dessa föreställningar kan jämföras med att 

försöka uppnå idealbilder av vad som kan anses som manligt. Många strävar efter att 

uppfattas utifrån idealbilden om föreställningar kring hegemonisk maskulinitet men det är få 

som faktiskt uppfyller dessa krav fullständigt (Connell, 1996, s.116).  

 

Utifrån identifikationsteorin kunde man se hur de unga männen identifierade sig med personer 

som hade status inom YouTube eller Instagram världen. Denna process är motiverat och sker 

automatiskt genom att man försöker efterlikna en figur som är uppskattad av andra (Cohen, 

2009, s.229). Informanternas allmänna upplevelse av kroppsidealet frambringade känslor av 

krav som sätts på deras fysiska förmågor. Antingen skulle man följa olika 

träningsmotiverande medieinnehåll eller så skulle man avstå från den typen av media helt för 

att inte påverkas. Deras manliga identitet betraktas utifrån kroppsliga erfarenheter inom 

medias värld och om ett annat kroppsideal inte visas så finns det bara en bild på hur en man 

ska se ut. Att sträva efter den perfekta kroppen är en del av tävlingen, bilder idag är det 

populära sättet att uttrycka sig exempelvis genom Instagram så som de unga männen nämnde 

i intervjuerna.  

7.3 Den normbrytande 

Den hegemoniska maskulinitetens definition av mandom beskiver mannen som att den ska 

inneha makt och vara stark, pålitlig, kapabel, framgångsrik samt kontrollerad, vilket är ett 

ideal som tydligt existerar (Folkesson, Nordberg, Smirthwaite, 2000, s.45), få män kan dock 

leva upp till den ideala maskuliniteten och det är få som praktiserar den (Connell, 1996, 

s.102). Teorin går att knyta an till informanterna som avvek från normen och prioriterade icke 

stereotypiskt medieinnehåll. Detta avspeglades även i deras vardagliga liv och de kände att de 

inte kunde eller ville leva upp till idealet av en man som framställs i media. Även här kan vi 

alltså se en relation med våra frågeställningar om hur unga studerande män anser att den 

manliga förebilden framställs i media samt hur det påverkar deras vardagliga liv. Främst 

genom att de i detta fall går emot normen som existerar inom medieinnehållet.   

 

Något gemensamt för informanterna var att de var medvetna om att det finns föreställningar i 

samhället på grund av media angående män och att de borde förhålla sig till dessa. De 



40 
 

föreställningar som finns i media kan anses härstamma från den genusordning som finns och 

som individer oavsett kön eller livssituation alltid måste förhålla sig till (Connell, 1996, s. 

19).  Män som väljer att inte följa det stereotypiska medieinnehållet och inte passa in i den 

maskulina idealbilden är underordnade män som följer den (Connell, 1996, s.101). Detta val 

kommer med utmaningar för våra informanter. De kan ibland känna sig omanliga och satta i 

svåra sammanhang i umgängeskretsar om de exempelvis inte är intresserade av 

träningsmotiverande medieinnehåll. Sammantaget går det att säga att dem sammanslagna 

föreställningar som medierna projicerar om hur män bör vara, är ganska tydligt sammansatt. 

Han ska inneha traditionellt manliga egenskaper. När dessa egenskaper inte reproduceras av 

unga män i verkligheten kan de känna sig “omanliga” och detta påverkar deras självkänsla. 

 

Ett annat tydligt mönster som vi uppmärksammade var att flera av informanterna nämnde att 

de har växt upp med systrar eller endast sina mammor. Detta kan ha en påverkan på vilket 

medieinnehåll de väljer samt påverkas av. Maskulinitet kan kopplas till detta eftersom det är 

en komplex konstruktion som skapas, formas och förändras under en människas liv utifrån 

olika intryck. Med det menar vi att informanterna har fått intryck från kvinnliga förebilder i 

hemmet som format deras synsätt och beteende på skilda sätt jämfört med hur män i annat fall 

ska vara. Eftersom män inte var lika närvarande i vissa av informanternas uppväxt berättade 

dem att de hade annorlunda föreställningar om hur man bör behandla kvinnor till skillnad från 

medieinnehåll där kvinnor har en svagare position än män. Sammantaget kunde vi finna att 

både bryta normen eller följa den kan leda till olika konsekvenser.  

7.4 Konsekvenser av medias idealbild 

Utifrån studiens slutliga frågeställning angående vilka konsekvenser medieinnehåll bidrar till 

för deras identitet fann vi både positiva och negativa svar. De konsekvenser som kan uppstå 

av det medieinnehåll som påverkar unga män är att det finns ett hegemoniskt ideal som kan 

kopplas till sensibilitet. Detta innebär att män framför en ny typ av maskulinitet där det 

manliga idealet om att ha makt och vara känslokontrollerande försvinner alltmer (Folkesson, 

Nordberg, Smirthwaite, 2000, s.46). Några av informanterna nämnde att den media som 

innehåller känsliga eller humoristiska manliga karaktärer är mer acceptabelt idag. Detta kan 

vara till hjälp för vissa att kunna framföra sina egna åsikter och känna stöd i att kunna uppnå 

en verklig bild av sig själv som person och forma sin egen “manlighet”. 
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Problemet finns dock fortfarande kvar och utifrån resultatet får vi en insikt om att media inte 

lyfter fram problemen i en relation, dvs. den verkliga bilden vilket gör att unga män i vår 

studie kände att de hellre blir tillbakadragna i att tala om sina känslor. En orsak till de hinder 

som finns kan vara att det i den västerländska kulturen antas att män inte pratar om känslor 

(Connell, 1996, s. 16-18). Connell pekar även på hur hegemonisk maskulinitet upprätthålls 

delvis genom att hävdas inneha rationalitetens makt. Inom patriarkal ideologi förknippas män 

med rationalitet och kvinnor med känslosamhet, samtidigt som rationalitet enligt patriarkal 

logik då ses som mer värt än känslosamhet (Connell, 1996, s.164). Som resultatet visar bör 

män var rationella, framgångsrika och inneha statusmarkörer inom medieinnehåll och detta 

påverkar de unga männens identitetsskapande i form av en sammasatt föreställning av hur en 

man bör vara. Denna föreställning följs sedan i det verkliga livet och skapar en norm bland 

män. Om dessa manliga egenskaper inte kan uppnås av unga män skulle det kunna leda till 

sämre självkänsla. 

 

Maskulinitetsteorin beskriver hur män konstrueras genom kroppsliga handlingar och ska 

representera deras överlägsenhet. Dessa kroppsliga handlingar uttrycks särskilt i form av tungt 

kroppsligt arbete och idrotten där män är överrepresenterade. Män som inte har möjlighet att 

uppfylla fysiska framgångar finns en risk att man hamnar utanför normen (Connell, 1996 

s.81). Denna teori kan förklara anledningen till att många kan få känslan av misslyckande och 

dåligt självförtroende som informanterna nämnde i resultatet. Konsekvensen kunde bli att 

många inte kan uppnå dessa fysiska mål som en man ska uppfylla och det ger upphov till 

dålig självkänsla. Som man, ska man ha en fysisk närvaro och denna press har ibland inte en 

gräns. Mäns kroppar behandlas som instrument och därför kan förhållandet till sin kropp leda 

till våld mot sig själv (Connell, 1996, s.85). Männen som deltog i studien var inriktade på att 

träna samt bygga muskler och nämnde att medier var en stor anledning till detta beteende. 

Denna press skapade känslor av att passa in i normen och prioritera sitt utseende som kunde 

leda till att de koncentrerade sig på det yttre och inte det inre hos sig själv. Om man inte 

lyckas uppnå dessa krav kan det möjligtvis leda till självmord enligt informanterna. 

Sammanfattningsvis kan anledningen till att informanterna förhåller sig passivt till att följa 

normen som finns inom medieinnehåll kan bland annat bero på att de inte vill hamna utanför 

det som allmänheten anser är avvikande, tabu och den underordnade föreställningen om 

maskulinitet (Connell, 1996, s. 116).  
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8. SAMMANFATTANDE REFLEKTION OCH SLUTSATSER 

Syfte för denna studie har varit att undersöka hur unga män kan påverkas av media när det 

gäller deras identitetsskapande. Vi ville se vilka vidare konsekvenser detta skulle kunna leda 

till. Slutsatsen som vi har kommit till är att på ett eller annat sätt påverkar media männens 

identitet. Det fanns många spekulationer angående detta men vi anser att kroppsidealet är den 

mest påverkande faktorn, framförallt på de individer som vi intervjuade. Vi vill påpeka att 

media inte är den enda faktorn som skapar eller förändrar unga mäns identitetsskapande. Det 

finns andra faktorer såsom uppväxt, omgivning och personliga val, men media har samtidigt 

visat sig vara en stor del av något som formar ens identitet. Dagens unga män har alltmer 

kommit ifrån den gamla traditionella stereotypa manligheten och ser den som overklig. Den 

enda riktiga normen som fortfarande existerar bland flera av våra informanter var att de ville 

uppfylla ett kroppsligt ideal eftersom det är något som visas upp mycket inom media idag. 

Det har under väldigt lång tid ansetts vara naturligt att följa kroppsidealet samt betrakta 

mannen som ansvarstagande Män som inte levde upp till det heteronormativa samhället kunde 

bli utstötta. Detta pågår ännu idag, men inte i lika hög grad på grund av att det har 

uppmärksammats mer i samhället och medianinnehållet där människor deltar i att skapa det 

har medfört nya manliga ideal som inte följer den stereotypiska föreställningen. 

Tyvärr har det kommit till att det stereotypiska medieinnehållet har blivit en norm eftersom 

även män inte kan sätta fingret på vart gränsen går och inte tar det på största allvar som de 

borde göra. Vad kan man då göra? För det första är det viktigt att uppmärskamma män om de 

olika karaktärerna som finns inom medieinnehåll är fiktiva och att den inte bör avspeglas i det 

verkliga livet. Många av problemen som uppstår bland män lyfts inte fram inom forskning 

och genom att ta denna studie vidare skulle man kunna upplysa människor om vilka problem 

som kan uppstå på grund av påtryckningar från media.    

 

Utifrån tidigare forskning kunde man se att studier kring mäns maskulinitet inte har varit 

prioriterade och har varit ett problem inom vårt område eftersom det har märkts att många 

män inte är medvetna om att de påverkas av media överhuvudtaget och har ingen kunskap om 

dess effekt på individen. Många svar var väldigt uttömmande och vi hade väldigt svårt att 

kunna beskriva hur media påverkar personligheten och ansåg i vissa fall att de inte alls blev 

påverkade. Det ligger väldigt mycket i det undermedvetna och det är svårt att få ut konkret 

information och bevis på att många män blir påverkade. Med detta arbete vill vi 

uppmärksamma fenomenet och bidra till att fortsatt forskning kan sträva efter att skapa 
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enighet om vilket medieinnehåll som påverkar det manliga identitetsskapandet samt att det 

finns konsekvenser som man bör lägga märke till.  
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+Bilaga 1: Intervjuguide 

Denna intervju går ut på att ta reda på medias betydelse för det manliga identitetsskapandet. 

Ditt deltagande är helt anonymt och dina svar kommer användas i syfte för en C-uppsats på 

högskolenivå. Du har all rätt att avbryta intervjun om du inte vill besvara frågorna. 

 

Bakgrundsfrågor: 

Vilket år är du född? 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

Vilken/vilka typer av media använder du dig mest av?  

  Varför använder du dig mest av just den typen? 

Hur stort utrymme har media i din vardag? 

Hur nödvändig är användningen av media i din vardag? (TV, internet, tidningar) 

  Är det möjligt att avstå från media? (det finns överallt och är svårt att undvika) 

 

Vilken typ av media inspireras du av? (Specifikt) 

  Finns det någon specifik film, serie, tidning, webbsida etc. som du ser upp till? 

  Vilka manliga förebilder inspireras du av? 

 

Hur tycker du media framställer den manliga förebilden? 

  Känner du att det tyder på att män ska vara mer dominanta/överordnade? 

 

Hur skulle du kunna säga att media påverkar din personlighet? 

  Har du någon gång levt dig in i en viss typ av roll? 

  På vilket sätt? 

 

Berätta hur du tror att värderingar och åsikter formas genom media? 

   

  Isåfall vilken media? (Det  kan vara facebook, filmer, serier, tidningar etc.) 

 

Berätta hur du tror att synen på dig själv som ”man” påverkats eller påverkas av dagens media 

innehåll? 

 

Tycker du att den maskulinitet som visas i dagens media stämmer överens med verkligheten?

  

  Känner du att du behöver leva upp till den typen av manlighet? 

 

Vilka konsekvenser tror du media kan ge upphov till om man ska följa dess idealbild av 

manlighet? 

 

Något du vill tillägga? 

 

Tacka för deltagandet! 
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