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Sammanfattning 

Forskningsrapporten implicerar aktiva medlemmar i organisationen MÄN:s 

uppfattning av och arbete med maskulinitetsnormer bland unga män. Syftet med 

studien var att få en bild av vilka maskulinitetsnormer intervjupersonerna möter när 

de är ute och arbetar med unga män, vilka maskulinitetsnormer som kan leda till 

destruktiva beteenden för män, hur dessa kan förklaras samt vad det eventuellt finns 

för motstånd i deras arbete. Studiens fokusområde behandlar främst områdena våld 

och normbrytande, men går även in på institutioner som skola och hemmiljö samt 

hur sociala strukturer påverkar maskulinitetsnormer. Åtta semistrukturerade 

intervjuer genomfördes under våren 2022. Resultaten visar att det främst är 

förväntningar på att män skall vara starka och inte visa sig sårbara som kan leda till 

destruktivt beteende såsom våld och psykisk ohälsa, att institutioner som skola och 

hemmiljö spelar en stor roll i skapande och spridning av maskulinitetsnormer samt 

att det preventiva arbetet med unga män är centralt och viktigt. Resultatet påvisar 

även att det finns hierarkier som förstärker maskulinitetsnormer och som kan leda 

till destruktiva beteenden och att intersektionalitet spelar en avgörande roll i var du 

befinner dig på den hierarkiska stegen. Analysen av denna studie har gjorts med 

hjälp av tidigare forskning kring ämnet och litteratur om maskulinitetsnormer, 

hegemonisk maskulinitet, våld och genus. Resultatet och studien kan med fördel 

tänkas användas som ett underlag vid arbete med maskulinitetsnormer, detta då den 

lyfter fram varför det är fördelaktigt att preventivt arbeta med dessa frågor. 
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Abstract  

This study implies active members of the organization MÄN:s perception of and 

work with masculinity norms among young men. The purpose of the study was to 

get a picture of which masculinity norms the interviewees encounter when they are 

out working with young men, which masculinity norms can lead to destructive 

behaviors for men, how these can be explained and what resistance there may be in 

their work. The focus area of the study mainly deals with the areas of violence and 

norm-breaking, but also goes into institutions such as schools and the home 

environment and how social structures affect masculinity norms. Eight semi-

structured interviews were conducted in the spring of 2022. The results show that 

it is mainly expectations that men should be strong and not show themselves 

vulnerable that can lead to destructive behavior such as violence and mental illness, 

that institutions such as school and home environment play a major role in the 

creation and spread of masculinity norms, and that preventive work with young men 

is central and important. The results also showed that there are hierarchies that 

reinforce masculinity norms and that can lead to destructive behaviors and that 

intersectionality plays a crucial role in where you are on the hierarchical ladder. 

The analysis of this study has been done using previous research on the subject and 

literature about masculinity norms, hegemonic masculinity, violence and gender. 

The results of this study can beneficially be used as a basis for work with 

masculinity norms, as it highlights why it is advantageous to preventively work 

with these issues. 
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Förord 
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inriktning vid Högskolan Kristianstad.  

Vi vill inleda med att tacka handledare Jonas Ringström för bra feedback, värdefull 

handledning och tips genom hela arbetet samt möjlighet till kontinuerlig kontakt. 

Vi vill också rikta ett stort tack till de medlemmar i organisationen MÄN som 

lånade oss sin tid till att kunna skapa meningsfulla intervjuer som varit ovärderliga 

för vår studie.  
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1. Inledning 

1.1. Introduktion  

”Vi måste arbeta mot destruktiva mansnormer i Sverige”. Citatet är taget från en 

artikel som år 2019 publicerades på Regeringskansliet, skriven av 

jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och Alán Ali som då var ordförande för 

organisationen MÄN. I artikeln framkommer det att en av de viktigaste uppgifterna 

för att kunna bedriva jämställdhetsarbete framåt är att förändra de destruktiva 

maskulinitetsnormer som fortfarande genomsyrar samhället - normer som bland 

annat innebär att män inte ska visa sårbarhet, inte prata om känslor samt vara starka. 

I samhället finns det nämligen en bild av hur en man ska vara och normativa 

förväntningar om hur en “riktig” man beter sig. Destruktiva maskulinitetsnormer 

kan bland annat leda till våld och övergrepp vilket idag är ett av vår tids största 

samhällsproblem. Statistik från 2018 visar att 83% av lagförda misshandelsbrott 

begicks av män. Förutom våld kan destruktiva maskulinitetsnormer även leda till 

psykisk ohälsa. 70% av unga mellan 15–24 år som begår självmord är män 

(Lindhagen & Ali 2019). 2017 gjorde Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en 

skolundersökning om brott. Denna innehöll frågor till elever i åk 9 om deras 

upplevelse kring, utsatthet för och delaktighet i, våldsbrott. Undersökningen visade 

att drygt 18% av eleverna hade blivit utsatta för misshandelsbrott under det senaste 

året där större delen av de utsatta var män. De flesta av dessa misshandelsbrott sker 

på skolgården, utomhus eller i samband med olika fritidsaktiviteter (BRÅ u.å.) Men 

det är inte bara på skolan och vid interaktion med andra män som destruktiva 

maskulinitetsnormer kan mynna ut i våldsbeteenden. Hösten 2021 publicerade 

BRÅ en artikel om våld i unga parrelationer. Våld i unga parrelationer påminner 

om det våld som förekommer i vuxna parrelationer, framför allt när det gäller 

våldets dynamik samt upplevelse av våld och dess konsekvenser. Skillnaden är att 

ungdomstiden präglas av viktiga psykosociala förändringar, en tid av 

identitetsskapande, social inlärning och ökad frigörelse från sina föräldrar. Det är 

en period då många unga hittar sig själva och skapar sin egen identitet. Utsatthet 

under denna period kan på ett kritiskt plan påverka möjligheten till en framgångsrik 

övergång till vuxenlivet vilket i sin tur kan leda till negativa konsekvenser längre 
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fram i livet. Skolan är en viktig miljö för många unga, detta då det finns vuxna som 

har möjlighet att ingripa ifall våld skulle uppstå. Likaså är kompisars beteende och 

tolerans avgörande för vilka normer som accepteras och sprids vidare (BRÅ 2021). 

Enligt det som framkommer i BRÅ:s publikation är det viktigt att preventiva 

åtgärder omfattar ett helhetsperspektiv och både riktas mot orsaker och riskfaktorer. 

Insatserna bör komma tidigt i ungas liv och vara återkommande (BRÅ 2021). 

Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem och i samhället finns det förväntningar 

kring att en “riktig” man klarar sig själv, att “ensam är stark”. Att vara självständig 

är en positiv egenskap men när de förväntade normerna kring hur en “riktig” man 

ska bete sig hindrar män från att uppsöka vård kan styrka leda till destruktivitet 

(Jämställdhetsmyndigheten 2020). Andra områden där destruktiva 

maskulinitetsnormer kan påverka mäns hälsa negativt är missbruk och 

självmedicinering. Fler män än kvinnor dör i förtid av exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdomar, något som delvis kan förklaras av förväntade normer kring 

maskulinitet. Även när det gäller självmord är män överrepresenterade. Män 

tenderar även ta större risker vilket kan leda till fler arbetsolyckor som är ytterligare 

ett område där män är överrepresenterade. Normer kring maskulinitet riskerar även 

att leda till beteenden som på ett negativt sätt drabbar kvinnors hälsa, exempelvis 

våld (Jämställdhetsmyndigheten 2020).  

1.2. Organisationen MÄN för jämställdhet 

Organisationen MÄN för jämställdhet (MÄN) är en svensk organisation och deras 

arbete fokuserar bland annat på förebyggande av våld och destruktiva 

maskulinitetsnormer. MÄN vill bland annat förändra och förebygga de destruktiva 

föreställningar som finns om vad det innebär att vara man. Organisationen arbetar 

med detta på flera olika sätt. De har bland annat en lektionsserie för skolor som 

heter Mentors in Violence Prevention (MVP) som går ut på att förhindra och stoppa 

våld (MFJ u.å.a)  
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Två av organisationen MÄN:s fokusområde handlar om förebyggande av våld och 

att förändra normer. MÄN skriver:  

”Mäns och killars våld hänger ihop med föreställningar om vad det innebär att vara man 

och kille. Dessa föreställningar kan vi förändra – tillsammans” (MFJ u.å.b) 

MÄN skriver även:  

”Vi vill omforma och bredda ramarna för hur en kille eller man förväntas vara” (MFJ 

u.å.c) 

Utöver sitt arbete i skolor arbetar de med att främja jämställt föräldraskap, 

engagerar pappor samt stöttar unga män via bland annat stödorganisationen 

“Killar.se” (MFJ u.å.d). Organisationen MÄN utvecklar metoder, bygger kunskap 

kring jämställdhet, bedriver påverkansarbete och opinionsbildning. År 2016 

skapade regeringen en nationell strategi för preventivt arbete i förebyggande syfte 

och för bekämpning av mäns våld mot kvinnor. Strategin finns som utgångspunkt i 

regeringens jämställdhetspolitiska delmål, som bland annat handlar om att mäns 

våld riktat mot kvinnor måste få ett stopp samt om jämlikhet i kroppslig integritet. 

Förhoppningen med det preventiva arbetet är att våldet varken uppstår eller 

upprepas. Detta genom arbete med bakomliggande orsaker till mäns våld. Fokus 

ligger på den som utövar våldet men även på att engagera alla män i frågan. Arbete 

med maskulinitetsnormer som tar sig uttryck i våld och normaliserar våld genom 

mäns maskulinitet bör aktivt bedrivas (Regeringen 2016). Detta så att förväntningar 

och föreställningar av mannen kopplat till maskulinitet kan förändras.  

”För att åstadkomma detta fordras ett bredare och mer konstruktivt engagemang av män 

och pojkar än tidigare samt en uppgörelse med normer som rättfärdigar våld” (Regeringen 

2016).  

Citatet ovan påvisar att man på regeringsnivå tydligt lyfter fram att arbete bör 

bedrivas där män och pojkar engagerar sig i att förändra normer som rättfärdigar 

våld. Strategin överensstämmer på många sätt med organisationen MÄN:s arbete 

med maskulinitetsnormer och arbetet mot mäns våld och deras filosofi om att män 

måste engagera sig i dessa frågor för att förändring skall kunna uppnås.  
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1.3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna forskningsrapport är att studera vilka maskulinitetsnormer aktiva 

medlemmar i organisationen MÄN uppfattar att det finns bland unga män samt vad 

destruktiva maskulinitetsnormer kan leda till för unga män och deras omgivning. 

Vidare är syftet att undersöka ifall intervjupersonerna upplever någon form av 

motstånd när de bedriver sitt arbete och hur detta motstånd ter sig. Organisationen 

MÄN är en ideell förening med engagemang från medlemmar i hela landet. 

Organisationen har 20 lokalgrupper utspridda i landet från norr till söder där många 

av dessa medlemmar verkar. MÄN som organisation fick ökad uppmärksamhet i 

samband med att Eva Moberg, feministisk samhällsdebattör, tryckte på att FN 

skulle ha en konferens om män. Detta genererade att MÄN fick delta i konferenser 

med regeringen och Europarådet och fick en status inom jämställdhetsfrågor och 

våldsprevention (MFJ u.å.e). En viktig målgrupp för organisationen är “unga män” 

där ett fokusområde är att förebygga mäns våld genom att exempelvis agera och 

säga ifrån om de ser eller hör våld och/eller kränkningar, men även för att prata om 

de förväntningar som rör maskulinitetsnormer och hur en man ska bete sig - vad 

som anses vara manligt. I studien studeras således intervjupersonernas möte med 

unga människor som identifierar sig själva som män. De forskningsfrågor vi önskar 

besvara är: 

1. Vad finns det för förväntningar kring maskulinitet utifrån existerande 

maskulinitetsnormer? 

2. Vad kan destruktiva maskulinitetsnormer leda till?  

3. Hur arbetar MÄN med att förändra maskulinitetsnormer som kan leda till 

destruktiva beteenden? 

4. Hur beskriver intervjupersonerna från organisationen MÄN unga mäns syn 

och förväntningar på genus och maskulinitetsnormer? 

5. Hur kan MÄN:s sätt att arbeta med destruktiva maskulinitetsnormer 

förklaras utifrån utvalda begrepp, litteratur och forskning? 

 

Våld och psykisk ohälsa är ett av vår tids största samhällsproblem och därför är det 

intressant att studera hur destruktiva maskulinitetsnormer som kan leda till detta 
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uppstår och vidareförs. Genom att använda ovan utvalda forskningsfrågor som 

utgångspunkt är målsättningen att få en bred kompletterande bild över hur dessa 

normer kan uppstå, spridas vidare samt vad dessa kan få för negativ destruktiv 

effekt.  

1.4. Tidigare forskning 

I denna del presenteras tidigare forskning på ett övergripande plan. Relevant 

forskning som rör studiens ändamål lyfts fram i 3.5.   

Studier om män och maskulinitet ger rum till en mängd olika perspektiv. Marie 

Nordberg, doktorand i etnologi, menar att Sverige i stor utsträckning har anammat 

Raewyn Connells teori där Connell har påvisat hur vita heterosexuella mäns 

överordning förenas genom manlighetsnormer. Forskning har även påvisat hur 

maskulinitetsnormer skapar olika makthierarkier (Nordberg 2004) vilket är en del 

som organisationen MÄN vill utmana och förändra. Rapporten “Killar om våld – 

En rapport om unga killars erfarenheter av våld” skriven av Lena Berg och Maria 

Breyer (2020) belyser svårigheter för killar och män att tala om sina känslor. 

Rapporten ger en inblick i hur unga män talar om sina erfarenheter kring våld där 

många vittnar om att de inte har någon att prata med om sina upplevelser. I 

enkätundersökningen ”Våld löser inget” (Berg & Breyer 2020) visade resultatet att 

44 % av de tillfrågade blivit utsatta för någon form av misshandel varav 36% i 

hemmet av en familjemedlem. Under 2019 anmäldes över 25 000 misshandelsfall 

mot barn där förövarna var både barn och vuxna (Berg & Beyer 2020). Både flickor 

och pojkar blir utsatta för våld men när det kommer till fysiskt våld är killar mer 

utsatta än tjejer. Enligt chattloggar från stödchatten “Killar.se” upplever många 

unga att de inte tas på allvar av vuxna när det kommer till deras upplevelser kring 

utsatthet för våld. Rapporten påvisar även att många samtal till stödorganisationen 

handlar om våld och samtycke (Berg & Breyer 2020).  

Människor som utfört någon form av våldshandling har ofta ett ambivalent sätt att 

förhålla sig till situationen. Tankar om situationen kan pendla mellan att ta eget 

ansvar och att utomstående faktorer har påverkat handlingen. Enligt Berg och 

Breyer (2020) är det många unga män som är rädda för att lämna sina partners även 

https://mfj.se/assets/documents/Killar-om-vald.pdf
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när han utsätts för våld. Ett exempel är en kille som inte vill lämna sin flickvän trots 

att hon är våldsam, då hon är den enda han kan prata om sina känslor med. Det 

handlar om en rädsla att bli ensam.  

”Fortfarande år 2020 förväntas en kille kunna säga ifrån, använda våld när det 

behövs, sätta gränser mot andra och inte vara rädd eller visa sig sårbar. Att 

dessa föreställningar spelar roll blir tydligt i hur en del stödsökande väljer att 

börja sina samtal – de skojar om utsatthet. De svåra skämtas bort eller 

förringas” (Berg & Breyer 2020).  

Många män uttrycker en oro för att berätta om de våldshandlingar de utfört, detta 

på grund av rädsla för hur omgivningen ska reagera, hur de kommer uppfattas 

efteråt samt vilka konsekvenser handlingen kan leda till. Utifrån chattsamtal 

framkommer det att många män som begått våldshandlingar oroar sig för att bli 

sedda som “monster” eller att bli lämnade. Vissa samtal handlar även om den 

förändrade självbilden efter våldshandlingen. Många av dessa unga män vill 

förtränga händelsen vilket har visat sig vara svårt då funderingar kring om man är 

en dålig människa återkommer. Det finns andra områden där våld anses vara 

godkänt på grund av upprätthållandet av normerna, exempelvis att män förväntas 

försvara sin flickvän genom att bruka våld (Berg & Breyer 2020).  

2016 släppte regeringen en 10-årig nationell strategi om preventivt arbete som 

syftar till att stoppa mäns våld mot kvinnor. Strategin tar avstamp i regeringens 

jämställdhetspolitiska delmål och tar upp bekämpning av mäns våld mot kvinnor 

och jämlikhet i kroppslig integritet. Arbetet med maskulinitetsnormer ska vara en 

del i att våldet upphör. Genom preventivt arbete är målsättningen att våld varken 

uppstår eller upprepas av förövare. Detta kan skapas genom ett arbete med 

bakomliggande orsaker till att män brukar våld. Fokus riktas mot personer som 

brukar våld men även på att skapa ett engagemang från män i allmänhet. 

Maskulinitetsnormer som en faktor till våldsamma handlingar och normaliseringen 

av våld genom mäns manlighet bör förändras. Detta genom att arbeta med 

förväntningar och olika föreställningar av mannen ihop med maskulinitet 

(Regeringen 2016). Regeringens nationella strategi är intressant för vår 

forskningsstudie eftersom organisationen MÄN är en organisation där två av deras 

https://mfj.se/assets/documents/Killar-om-vald.pdf


        

                                                                                                     7(51) 
 

Högskolan Kristianstad | www.hkr.se 

huvudpunkter är maskulinitetsnormer och att förebygga våld. ”Det nordiska 

ministerrådet” är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. NIKK är ett 

samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet vars huvudsakliga uppdrag är att 

bidra till att uppnå målen i det Nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet. 

Detta görs främst genom insamling och förmedling av forskning, kunskap, politik 

och praxis utifrån ett tvärsektionellt nordiskt perspektiv. På uppdrag av Nordiska 

ministerrådet genomförde NIKK en kartläggning av pågående och genomförda 

initiativ (under perioden 2005–2015) inom det politiska området “män och 

jämställdhet”. Kartläggningen resulterade i publikationen “Män och jämställdhet i 

Norden. En kartläggning av nordiska initiativ 2005–2015”. Kartläggningen hade 

ett primärt fokus på män och pojkars aktiva deltagande i jämställdhetsarbete. 

Området “män och jämställdhet” är ett insatsområde där utmaningar som män antas 

möta ses som ett centralt område i jämställdhetsarbete. Det primära fokuset inom 

dessa områden är att undersöka mansrollen i olika situationer i samhället för att 

vidare kunna främja jämställdhet (NIKK 2017, s. 5–6). I publikationen lyfts det 

fram att det satsas mycket på preventivt arbete för mäns våld mot kvinnor men att 

det saknas preventivt arbete när det kommer till mäns våld i “den breda allmänheten 

på samma etablerade sätt, så kallade universella insatser” (NIKK 2017, s. 20). Trots 

att det finns relativt mycket forskning inom fältet män och jämställdhet som 

synliggör de förväntningar som finns utifrån konstruktionen av maskulinitet lyfter 

NIKK (2017, s. 7–8) fram att de nordiska länder som utvecklat 

maskulinitetsforskning gällande män och jämställdhet oftast just haft ett nordiskt 

perspektiv. Av den anledningen kan det tänkas finnas en avsaknad av andra 

perspektiv. Statligt arbete mot mäns våld saknar ofta ett intersektionellt 

genusperspektiv (NIKK 2017, s. 7–8). En av organisationerna som bedrivs med 

statligt stöd och som nämns i publikationen är organisationen MÄN. MÄN lyfts 

fram som en organisation där man arbetar med underförstådda förväntningar på kön 

och som arbetar mer praktiskt inriktat (NIKK 2017, s. 20–21). Det finns dock ett 

stort behov av ny forskning kring män och jämställdhetsfrågor samt mer 

forskningsmedel för att utveckla kunskaper kring män, maskuliniteter och 

intersektionalitet där intersektionalitet lyfts fram som en egen viktig punkt (NIKK 

2017, s. 33–34). 
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En forskare som skrivit en artikel om maskulinitetsnormer kopplat till våld är Lars 

Jalmert (2016), professor emeritus vid Stockholms universitet. Jalmert (2016) 

menar att vi lever i ett manssamhälle där män förvisso har viss makt över kvinnor 

men även där män har makt över andra män – i en så kallad maskulin makthierarki. 

Det finns en normativ förväntning på att män inte ska bli betraktade som en ”icke-

man” och den homofobi som existerar förekommer oftare bland män än kvinnor – 

främst bland unga män som är rädda för att de inte duger som män. Makthierarkier 

upprätthålls genom prestation, konkurrens, kontroll och våld. Jalmert (2016) menar 

att maskulinitetsmönster, eller mansmönster som Jalmert kallar det för, är ”en fråga 

om sociala konstruktioner” vilket innebär att vi skapar kön som vi sen ger mening 

åt genom att vi konstruerar uppfattningar som finns om könens betydelse. Jalmert 

(2016) lyfter fram ett par olika exempel på överordnade mansideal som exempelvis 

Zlatan Ibrahimović och Donald Trump som på olika sätt har makt, inflytande och 

fördömer andra människor. Enligt Jalmert (2016) påverkar och syns 

maskulinitetsnormer i hela samhället, inklusive i det säkerhetspolitiska. 

Säkerhetspolitik ska inte byggas på maskulinitetsnormer som har sin rot i rädsla för 

att inte duga och räcka till. Detta då en sådan säkerhetspolitik kan leda till våld. I 

stället måste modern säkerhetspolitik motarbeta våld och genom att bryta det 

maskulina mönstret (Jalmert 2016). 

2. Metod 

2.1. Inledning 

Under detta avsnitt presenteras de olika metodologiska tillvägagångssätten. 

Utgångspunkt för val av tillvägagångssätt har varit studiens syfte och 

frågeställningar, hur dessa bäst skall kunna besvaras. Den valda metodens för- och 

nackdelar diskuteras och motiveras. Motivering av tankar kring urval, 

forskningsetiska principer, analysmetod och andra metodologiska aspekter lyfts 

även fram. Därefter presenteras utförandet av datainsamling samt 

intervjupersonerna.  
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2.2. Kvalitativ forskning och intervju som metod 

Den metod som valdes för studien är intervju. Utifrån studiens frågeställningar som 

grundat sig i att förstå hur aktiva medlemmar i organisationen MÄN uppfattar och 

arbetar med maskulinitetsnormer och de destruktiva beteenden 

maskulinitetsnormer kan leda till har intervju varit en passande metod. Detta beror 

delvis på att de fenomen som studien undersökt är komplexa och forskarna bakom 

denna studie har haft en önskan att förstå arbetet kring dessa fenomen på ett djupare 

plan, dels att datainsamlingen utgått från människor med privilegierad information 

byggd på organisationens erfarenhet och position (Denscombe 2018, s 267). Genom 

att använda forskningsintervju som metod har vi kunnat säkerställa vår agenda och 

även fått möjlighet att styra diskussionen i önskvärd riktning (Denscombe 2018, s 

268). En intervjuguide (se bilaga 7.1.) med punkter utifrån skapade teman 

framställdes för att bidra till att studiens ändamål skulle uppfyllas. Intervjuformatet 

bestod av semistrukturerad intervju som metod där intervjupersonerna gavs 

utrymme att utveckla sina svar och tala fritt. Semistrukturerad metod gav även oss 

forskare utrymme att använda intervjupersonernas svar och utifrån dessa utveckla 

nya frågor under intervjuns gång. Intervjupersonernas egna tankar användes sedan 

för att följa upp nya undersökningsområde i efterkommande intervjuer (Denscombe 

2018, s. 269). Ett exempel på ett sådant undersökningsområde var intersektionalitet 

som flertalet av de intervjuade tog upp i sina intervjuer och som sedan blev en del 

av vårt genustema i analysen. För att underlätta insamlandet av data valde forskarna 

att intervjua en person åt gången. Detta då det finns många fördelar med enskilda 

intervjuer, bland annat var det enklare att hitta tid för intervju. Informationen som 

samlades in var intervjupersonens egna tankar, intervjuns kontrollerbarhet ökade 

och slutligen var det enklare vid transkribering. På grund av studiens 

tidsbegränsning var detta även en nyckelfaktor för att hinna med insamlandet av 

data. Vid användning av exempelvis gruppintervjuer hade fler personer kunnat 

intervjuas, detta då man hade samlat fler vid varje intervjutillfälle. Gruppintervju 

hade även gett möjlighet för intervjupersonerna att diskutera meningsskiljaktigheter 

eller samförstånd (Denscombe 2018, s. 270–271). Abduktiv ansats användes, vilket 

är en kombination av deduktiv och induktiv metod där vald teori växelverkar med 

insamlad data vilket gjorde det möjligt att kunna dra allmänna slutsatser. Den 
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utvalda teorin som presenteras i kapitel 3 användes som bas när frågeställningarna 

skapades och det insamlade datamaterialet möjliggjorde prövande av vald teori 

(Svensson 2015, s. 219). Kvantitativ metod hade kunnat användas för att få en 

bredare bild av hur de aktiva medlemmarna i organisationen MÄN ställde sig till 

utvalda attityder och förhållanden. Eftersom studiens syfte var att få en djupare bild 

ansåg forskarna därför inte kvantitativ metod vara lika lämplig (Eliasson 2013, s. 

29). 

2.3. Urval 

Målet med urval har varit att hitta träffsäkra fynd inom undersökningspopulationen 

utan att behöva fokusera på alla aktiva medlemmar. Med tanke på antalet aktiva 

medlemmar, 80, och på studiens tidsbegränsning var det nödvändigt att reducera 

antalet intervjupersoner. Ett explorativt icke-sannolikhetsurval användes i syfte att 

frambringa information och insikter. När detta är syftet med intervjun är det inte 

behövligt att generera ett precist tvärsnitt av populationen (Denscombe 2018, s. 57–

58). Subjektivt urval användes vid insamlandet av intervjupersoner. Detta urval 

innebär att forskare handplockar personer utifrån deras expertis och erfarenhet inom 

aktuellt ämne Således handplockades aktiva medlemmar inom organisationen ut. 

Genom att använda oss av subjektivt urval ansåg vi att det fanns en stor sannolikhet 

för att våra intervjupersoner hade kunskap som var relevant att samla in för studiens 

syfte. (Denscombe 2018, s. 67–68). 

2.4. Reliabilitet och Validitet 

För att en undersökning ska generera god reliabilitet och validitet, d.v.s. en god 

kvalité, giltighet, trovärdighet och överensstämmelse, finns det vissa saker att ta 

hänsyn till. Inom kvalitativ forskning styrs reliabiliteten av pålitlighet. För att öka 

reliabiliteten kan forskaren detaljerat beskriva tillvägagångssättet under hela 

forskningsprocessen. Att läsaren ska kunna spåra dokumentation av data, 

tillvägagångssätt och olika beslut som fattats under projektets gång samt resultat 

ökar trovärdigheten. Vidare påverkas trovärdigheten, validiteten, av ifall man i sin 

forskningsundersökning verkligen mäter det man avser att mäta och ifall det finns 

ett samband mellan det som studerats och den data som samlats in. Ifall 

undersökningen även har en hög kvalité av extern validitet bör studiens resultat 



        

                                                                                                     11(51) 
 

Högskolan Kristianstad | www.hkr.se 

kunna appliceras på likartade företeelser. Vid representativa kvalitativa 

undersökningar finns en möjlighet att göra vissa statistiska generaliseringar av ett 

resultat från ett urval till en population (Johannessen, Tufte & Christoffersen 2020, 

s. 220–222). För att ge en ökad reliabilitet och validitet beskrivs 

forskningsprocessen i vår forskningsstudie noggrant. Intervjuprocessen beskrivs 

detaljerat och stor eftertanke kring förförståelse, fördomar och andra subjektiva 

faktorer som kan påverka studien och dess resultat har noga tagits i beaktning 

(Johannessen, Tufte & Christoffersen 2020, s. 223). Alla intervjuer ägde rum via en 

videolänk och via samma plattform (Zoom). Detta så att materialet skulle kunna 

samlas in under liknande förutsättningar. Det är svårt att ta ställning till hur valet 

att endast intervjua män och inte kvinnor kan ha påverkat resultatet då män och 

kvinnor kan ha olika uppfattningar kring ämnet. Män blev dock urvalsgruppen då 

det var män som anmälde sitt intresse för att delta.  

När det gäller forskningsstudiens validitet anses den vara hög, exempelvis har stor 

vikt lagts vid att välja ut en lämplig organisation för att kunna undersöka ämnet. 

Intervjufrågorna konstruerades så att intervjupersonerna vid ett flertal tillfällen 

skulle beröra området “maskulinitetsnormer” fast utifrån flera utvalda tematiska 

vinklingar.  

2.5. Etiska aspekter 

Primärt finns det tre riktlinjer en forskare bör ta ställning till: 

1: Intervjupersonens rätt till självbestämmande och autonomi: varje intervjuperson 

deltog frivilligt. Innan intervjun spelades in frågade forskarna intervjupersonen ifall 

samtycke till inspelning medgavs samt att intervjupersonen fick lov att avbryta när 

som helst utan att det innebar några negativa konsekvenser eller obehag. 2: 

Forskarens skyldighet att respektera intervjupersonens privatliv: varje 

intervjuperson fick dela med sig av den information han önskade och kände sig 

bekväm att bidra med, samt att genomförandet skedde på ett sätt att ingen person 

som deltagit kan identifieras. 3: Forskarens ansvar för att undvika skada: vid 

insamling av data försöktes känsliga områden undvikas, intervjufrågorna 

formulerades och valdes ut med omsorg så att risken för att intervjupersonerna 
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kände någon belastning och dylikt kunde minimeras (Johannessen, Tufte & 

Christoffersen 2020, s. 76–78). 

Intervjupersonerna fick ta del av forskarnas kontaktuppgifter, namn och härrörande 

högskola. När videolänk skickades ut till intervjupersonerna skedde utskicket 

individuellt så att ingen information skulle avslöjas och för att ytterligare värna om 

anonymitet. All information som framkom under intervjun hanterades utifrån 

sekretess och informationen användes enbart till undersökningen och förekommer 

inte i andra sammanhang. Det inspelade materialet förvaras på forskarnas datorer 

och ligger inte uppladdat på offentlig plattform. Endast material som var relevant 

för studiens ändamål samlades in. Forskarna utgick även från en fjärde riktlinje som 

Martyn Denscombe (2018, s. 446) nämner, vilket innebär att följa nationella 

lagstiftningen så att inga frågor strider mot lagen eller uppmanar till brott. 

2.6. Genomförande 

Intervjuerna genomfördes digitalt via en videolänk till mötesrummet Zoom. 

Sammanlagt deltog åtta män. En tid innan intervjutillfället fick alla intervjupersoner 

enskilt ett mejl med en länk till ett Zoom-rum som de skulle delta i under vald dag 

och tid. Varje intervjuperson intervjuades enskilt av två av de tre forskarna. 

Inledningsvis presenterade de närvarande sig för varandra och intervjupersonen 

informerades om upplägg och intervjuns syfte. Därefter lyftes etiska riktlinjer och 

intervjupersonens rätt att avbryta intervjun utan att motivera varför, detta nyttjades 

dock inte. Intervjupersonen gav sitt samtycke till att intervjun spelades in. Innan 

intervjun startade fanns det utrymme för intervjupersonen att ställa eventuella 

frågor. Intervjun utgick utifrån intervjuguiden som bestod av 10–13 frågor (se 

bilaga 7.1). Eftersom semistrukturerad intervju användes tilläts intervjupersonen att 

tala fritt och öppet och att forskarna kunde ställa följdfrågor. Intervjuerna tog 

mellan 35–60 minuter att genomföra.  

2.7. Efterarbete 

Samtliga forskare bakom denna studie har i efterhand sett de intervjuer de inte 

deltog i. Detta för att alla tre skulle få ta del av materialet som skulle analyseras 

samt för att alla forskare skulle få en övergripande blick av insamlad data. Tanken 
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bakom detta är att det ökar validiteten och reliabiliteten. Efter varje intervjutillfälle 

transkriberades alla intervjuer i sin helhet. Genom att transkribera gavs möjlighet 

att enklare koda in intervjupersonernas svar i olika teman. Något som inte ingår i 

transkriberingen och som inte analyserades är intervjupersonernas kroppsspråk 

även om alla använde videokamera. Detta för att det inte ansågs relevant för 

studiens syfte. Intervjun och det transkriberade materialet analyserades sedan 

utifrån utvalda teorier, forskning och analysbegrepp. Samtliga intervjupersoner 

erbjöds möjlighet att ta del av transkriberingen. Detta för att undvika felciteringar 

och missförstånd.  

2.8. Presentation av intervjupersoner 

Intervjupersonerna bestod av åtta män som i studien har fått fiktiva namn. För att 

identitet inte ska kunna röjas presenteras intervjupersonerna endast utifrån fiktivt 

namn, ungefärlig åldersgrupp och ifall de tillhör en storstad eller en större stad. I 

denna rapport definieras storstad som en kommun med fler än 200 000 invånare 

varav där det bor fler än 200 000 i tätorten. Större stad definieras som en kommun 

där det bor fler än 75 000 personer i kommunen, men färre än 200 000 varav där 

det bor fler än 75 000 i tätorten, men färre än 200 000.  

Adam är i 20-årsåldern och bor i en storstad. 

Benjamin är i 30-årsåldern och bor i en större stad. 

Calle är i 40-årsåldern och bor i en storstad.  

Daniel är i 40-årsåldern och bor i en storstad. 

Edvin är i 60-årsåldern och bor i en större stad.  

Filip är i 40-årsåldern och bor i en storstad. 

Glenn är i 40 årsåldern och bor i en storstad. 

Harry är i 30 årsåldern och bor i en större stad. 
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3. Teori 

3.1. Inledning 

Forskningsstudiens centrala teoretiker är Raewyn Connell och James 

Messerschmidt. I detta kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkten utifrån 

utvalda begrepp. Teorikapitlet går sen över till svensk forskning och studier 

kopplade till forskningsämnet. Denna forskning är tänkt att tillföra en mer tydlig 

bild av forskningsämnet ur ett svenskt samhällsperspektiv vilket är relevant då de 

unga män som intervjupersonerna från organisationen MÄN möter bor i Sverige. 

3.2. Maskulinitetsnormer och genus 

Oftast syftar begreppet genus på de diskrepanser som finns mellan män och 

kvinnor. Genus anses vara en dikotomi där män och kvinnor är varandras motsatser, 

även om det i flertalet språk officiellt benämns som en trikotomi med tre olika typer 

av genus; maskulinum, neutrum och femininum. Genuset neutrum brukar ofta 

plockas bort och genus blir därigenom en dikotomi (Connell 2003, s. 19). I 

vardagslivet är genus något människor tar för givet. Människor kategoriserar 

varandra utifrån egna tolkningar av vad de har för biologiskt kön och drar utifrån 

dessa tolkningar vissa slutsatser kopplat till förväntat normativt beteende. Mycket 

av det människor gör varje dag baseras på genus. Därför är synen på genusskillnader 

att dessa är naturliga och när människor frångår dessa kan det uppfattas som 

avvikande. Människor föds in i sina biologiska kön, men kvinnor blir kvinnor och 

män blir män genom socialisering. Enligt Connell (2003, s. 13–15) uppskattar 

människor denna polarisering då det ger en klar bild av vad som förväntas av oss 

men det finns också en hel del otydlighet i genus då det finns män som är mer 

feminina och kvinnor som är mer maskulina. Genus är föränderligt och påverkas av 

samhällets sociala och politiska utveckling. Genusperspektivet är relevant att ha 

med eftersom organisationen MÄN vill bredda och omforma de föreställningar som 

finns kring maskulinitetsnormer och de destruktiva beteenden dessa kan leda till. 

3.2.1 Genusordning 

Begreppet genusordning är en benämning på de sociala strukturer som genererar 

och bevarar de maktrelationer som finns mellan män och kvinnor. Det finns många 
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olika aspekter som alla kan knytas till formandet av genusordning. Det kan 

exempelvis vara populärkultur, politik, våld och ekonomi (Connell 2003, s. 13). 

Genusordningen går att urskilja dels i samhället som stort men också i människors 

privata liv. I privatlivet kan det handla om vem som städar, diskar och tar hand om 

barn medan det i samhället handlar om mer strukturerade maktförhållanden 

exempelvis att kvinnor i arbetslivet tjänar mindre än män. Connell (2003, s. 178) 

skriver om “den patriarkaliska utdelningen” och syftar på de fördelar som män får 

utifrån den rådande ojämlikhet som återfinns i samhället. Dessa fördelar är inte bara 

ekonomiska utan utvinns också bland annat ur högre tillgång till institutionaliserad 

makt, trygghet, kontroll och auktoritet. All genusstruktur är socialt betingad och 

inte könsmässigt bestämd, detta visar sig när vissa praktiker ifrågasätts. Exempelvis 

stängde den amerikanska militären ute soldater från armén på grund av deras val av 

sexualpartner. Det underliggande skälet var att värna om den maskulinitet som 

byggts upp inom det militära (Connell 2008, s. 110).  

3.2.2 Genusrelationer  

Genusregimer kan betraktas som relationer som skapas i och kring den reproduktiva 

arenan. Det kan vara direkta men även indirekta relationer mellan män och kvinnor. 

Genusrelationer existerar inte naturligt utan är mänskligt skapade och återfinns i det 

sociala livet. Dessa genusrelationer är människor inte fritt tillåtna att skapa utan de 

är strängt regelstyrda. Vi människor som art är inte tvungna att följa särskilda 

genusrelationer men valet vi gör påverkar vilka möjligheter och konsekvenser som 

uppstår (Connell 2003, s. 76–78). Brist på överensstämmelse är inte ovanligt inom 

genusrelationer då endast en del av människors liv följer denna logik. Ett exempel 

på detta är att många moderna stater anser att kvinnor och män är likvärdiga 

medborgare samtidigt som den dominerande sexuella normen definierar kvinnor 

och män som varandras motpoler. När de sociala strukturerna involverar politiska, 

vardagliga och religiösa praktiker där män ges makt över kvinnor kallas dessa 

patriarkalisk struktur (Connell 2003, s. 76–78). Organisationen MÄN använder 

begreppet “låda” för att beskriva de ramar som genusrelationer skapar och förväntar 

sig att människor ska hålla sig innanför. Även om du inte är tvungen att följa 

genusordningen eller normerna så kan du drabbas av konsekvenser om du lämnar 
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lådan. Lämnas lådan helt kan du bli straffad av samhället och förlora din 

maskulinitet (MFJ u.å.f).  

3.2.3. Intersektionalitet utifrån begreppet maskulinitet 

Begreppet genus går in i flertalet andra strukturer och integrerar med klass och ras. 

När maskulinitet skall analyseras måste det därför ställas i kontrast till dessa 

faktorer. Vita män går inte enbart att sätta i relation till vita kvinnor, de måste också 

sättas i relation till svarta män. Intersektionalitet utifrån begreppet maskulinitet är 

komplext då det inte heller räcker med att dela in maskulinitet utifrån dessa sociala 

strukturer. Det existerar inte enbart en svart maskulinitet, en 

medelklassmaskulinitet eller en arbetarklassmaskulinitet. För att analysen kring 

olika typer av maskuliniteter skall bli kraftfull krävs det därför att fokus läggs på 

genusrelationer män mellan för att förstå hur denna konfigurationsprocess uppstår 

och bildas. Genus är invävt i båda dessa sociala strukturer (klass och ras) och det 

ena går inte att förstå utan det andra (Connell 2008, s. 113–114). Eftersom Sverige 

är ett mångkulturellt samhälle har de unga män som organisationen MÄN möter 

olika etnicitet men kommer även från olika klasser i samhället. Intersektionalitet 

blir därför ett relevant perspektiv att lyfta för att förstå hur sociala strukturer formar 

och påverkar maskulinitetsnormer. 

De tre begreppen kring genus lyfts eftersom de ger oss verktyg att förstå hur normer 

konstrueras utifrån sociala förväntningar. När vi föds är vi alla oskrivna blad men 

ändå går det tydligt att se skillnad på vad som förväntas av flickor respektive pojkar. 

Genus, genusordning och genusrelationer är alla centrala delar i hur vi människor 

förväntas bete oss. Intersektionalitet kan användas för att hjälpa oss förklara de 

olika hierarkierna som uppstår män mellan utifrån sociala strukturer såsom klass 

och ras då dessa strukturer kan leda till en marginalisering av vissa män. Connell 

(2003, s. 118) benämner detta som marginaliserad maskulinitet medan 

Messerschmidt (2004, s. 43) kallar det underordnad maskulinitet. Den 

gemensamma nämnaren är dock att klass, ras och etnicitet påverkar vart på den 

hierarkiska stegen män befinner sig. Normer skapas genom genus och eftersom 

maskulinitetsnormer är ett av organisationen MÄN´s fokusområde blir detta en 



        

                                                                                                     17(51) 
 

Högskolan Kristianstad | www.hkr.se 

central del i studien för att förstå och förklara de föreställning kring maskulinitet 

som studiens intervjupersoner möter i möten och samtal med unga män. 

3.3. Hegemonisk maskulinitet 

Likt begreppet genus kritiseras ofta maskulinitet för att rama in heteronormativ 

uppfattning om kön och ignorera de olikheter som finns utanför könskategorierna 

(Connell & Messerschmidt 2005, s. 836). Maskulinitet förändras och uppstår i 

sociala handlingar och kan därför skiljas åt beroende på vilken miljö individen 

befinner sig i (Connell & Messerschmidt 2005, s. 836). Samspelet mellan kropp, 

social interaktion och dess processer har varit ett av de centrala teman inom 

maskulinitetsforskning redan från början (Connell & Messerschmidt 2005, s. 837). 

Connell (2008, s. 115) beskriver begreppet hegemoni som en kulturell rörelse som 

tillåter grupper i samhället att hävda och befästa sin ledande position. Ur ett 

kulturellt perspektiv står maskulinitet över andra könsstrukturer och just 

hegemonisk maskulinitet kan benämnas som en sammanställning av genuspraktik 

som befäster patriarkatets nuvarande rättmätiga ställning och därigenom 

säkerställer mäns högre ställning och kvinnors lägre position. Hegemonisk 

maskulinitet bygger enligt Connell på ett växelspel mellan institutionell makt och 

kulturella ideal. Många institutioner i samhället, exempelvis stat, militär och 

näringsliv, målar upp en övertygande och samstämmig bild av maskulinitet. Dock 

är det inte nödvändigtvis verkliga människor som representerar denna maskulinitet. 

Det kan även vara fiktiva ideal som karaktärer från filmer eller fantasifigurer. 

Hegemonins utmärkande egenskap är hävdandet av pondus och makt snarare än 

våld, dock nyttjas våld för att befästa denna auktoritet. Hegemoni är dock 

föränderlig och kan utmanas av nya grupper exempelvis de män som faller under 

oppositionell maskulinitet.  

Likt Connell beskriver Messerschmidt (2004, s. 44) hegemonisk maskulinitet som 

en hierarkisk stege där den som är överst på stegen besitter mest makt och där varje 

steg representerar en position i samhället som förhåller sig på ett visst sätt till andra 

män och kvinnor. Inom Connells och Messerschmidts modeller av den 

hegemoniska maskuliniteten återfinns en hierarki mellan olika typer av män. De 

män som ingår i den hegemoniska maskuliniteten benämner Connell (2008, s. 115) 
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som de dominanta männen medan Messerschmidt kallar dessa män för de “tuffa 

killarna” (Messerschmidt 2004, s. 43). De män som ingår i den underordnade 

maskuliniteten innefattar enligt Connell (2008, s. 116) främst homosexuella män 

men även heterosexuella män kan falla under denna kategori. Det grundläggande i 

denna grupp av män är deras feminina egenskaper. Dessa män möter ofta 

förolämpningar som mes, ynkrygg, nolla och mammas gosse. Messerschmidt (2008, 

s. 43) beskriver dessa män som de män som återfinns längst ner på den hierarkiska 

skalan och menar på att sexualitet, klass, kön och ras påverkar deras positionering. 

Delaktig maskulinitet omfattar enligt Connell (2008, s. 117) de män som inte når 

upp till den normativa standarden av maskulinitet men som har vinning av att 

bibehålla de fördelar som uppstår ur kvinnans underordnade ställning. 

Messerschmidt (2004, s. 43) kallar denna grupp av män för medskyldiga och 

beskriver dessa män som “vanliga killar” som inte befinner sig överst på den 

hierarkiska stegen men stödjer denna frontgrupp för egen vinnings skull. De män 

som hamnar utanför denna dessa grupper kallar Connell för marginaliserad 

maskulinitet. Anledningar till detta utanförskap bygger enligt Connell (2008, s. 

118–119) på klass, etnicitet och ras. De vita männens suveränitet är dominant där 

vita männen använder sig av svarta maskuliniteter som beteckning för den 

etablerade genusgrunden. Exempel på denna symbolik är att en mörkhyad 

sportstjärna kan lyftas fram för sin maskulina tuffhet, samtidigt som de vitas 

sexualpolitik skapat en fantasifigur av den svarta våldtäktsmannen. De 

marginaliserade maskuliniteter som lyfts fram som förebilder för den normativa 

maskuliniteten bidrar dock inte till någon allmän effekt bland denna grupp av män 

(Connell 2008, s. 118–119). Messerschmidt (2008, s. 43) väver in dessa män under 

begreppet underordnad maskulinitet. Messerschmidt (2004, s. 43) talar även om 

oppositionell maskulinitet, den grupp som motsätter sig hierarkin. Hit hör bland 

annat killar som motsätter sig auktoritet och ledare, denna kategori saknas i 

Connells teori om maskulinitet. Organisationen MÄN lyfter fram att de män som 

inte följer de förväntningar som finns heller inte betraktas som manliga. Som 

tidigare nämnts använder sig organisationen MÄN av metaforen “lådan” där de män 

som stannar kvar inne i lådan följer och lever ut de normer som förväntas av män. 

Dessa män hamnar oftast högst upp på den hierarkiska stegen. De män som lämnar 



        

                                                                                                     19(51) 
 

Högskolan Kristianstad | www.hkr.se 

lådan och därmed inte följer de förväntningar som är kopplade till maskulinitet 

placeras i Messerschmidts kategori oppositionell maskulinitet. Det finns också de 

män som väljer att vara i lådan ibland (MFJ u.å.f). Begreppet hegemonisk 

maskulinitet har använts inom kriminologin för att hjälpa till att teoretisera 

förhållanden mellan maskulinitet och en mängd olika brott. Detta då män statistiskt 

begår fler och grövre brott och utövar mer våld än vad kvinnor gör (Connell & 

Messerschmidt 2005, s. 833). Även inom massmedia har medieforskare kartlagt 

och undersökt hur maskulinitetsnormer skildras och sänds ut (Connell & 

Messerschmidt 2005, s. 833). Hegemonisk maskulinitet har även använts i 

utbildningsstudier för att förstå dynamik i klassrumsmiljö där motstånd och 

mobbing är två fokusområden (Connell & Messerschmidt 2005, s. 833). Unga 

pojkar uppmuntras ofta till kroppslig aktivitet i form av sport där tanken om att 

vinna och erövra med hjälp av sin kropp blir en central del. Detta i sin tur kan 

påverka formandet av maskulin identitet (Connell & Messerschmidt 2005, s. 851). 

Hegemonisk maskulinitet bör därför ses som någonting som förklarar hur en viss 

dynamik uppstår i olika sociala miljöer (Connell & Messerschmidt 2005, s. 841). 

Att hegemonisk maskulinitet använts för att studera klassrumsdynamiker är särskilt 

relevant för denna studie då skola är ett av organisationen MÄN:s fokusområden i 

sitt arbete.  

Teorierna kring hegemonisk maskulinitet är lämpliga att använda i denna 

forskningsstudie då många mäns beteende går att förklara och härröra till den 

hierarkiska stegen. För att befinna sig högst upp och vara överordnad krävs det att 

du agerar och beter dig på ett visst sätt. Det går även förklara mäns eventuella 

motstånd mot förändring då mäns överordnade roll tillskriver dem en viss status 

och makt, samt mäns förtryck mot exempelvis homosexuella eller andra män för att 

etablera deras position längst ner på den hierarkiska stegen. Begreppet är intressant 

och relevant eftersom det kan förklara hur och varför destruktiva 

maskulinitetsnormer uppstår, levs ut och anammas. Det kan även ge en fördjupad 

bild av varför destruktiva maskulinitetsnormer är svåra att förändra, varför vissa 

män tjänar på hegemonisk maskulinitet och varför vissa män känner ett motstånd 

över tanken på att dessa upplöses. Organisationen MÄN arbetar aktivt med att 

förändra destruktiva maskulinitetsnormer och perspektivet “hegemonisk 
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maskulinitet” lyfts ofta fram som ett område där destruktiva maskulinitetsnormer 

uppstår och levs ut. Av den anledningen är perspektivet användbart i denna studie 

kopplat till de förväntningar på maskulinitetsnormer organisationen MÄN möter 

hos unga män. Detta kan ge en förståelse för varför vissa positioner existerar och 

varför förväntningar kring maskulinitet kan leda till destruktiva beteenden.  

3.4. Intersubjektivitet och strukturerad handlingsteori 

I denna undersökning kommer intersubjektivitet definieras som ett begrepp där 

medlemmar i en större eller mindre grupp delar samma uppfattning kring ett ämne. 

Uppfattningen kring vad som anses vara maskulint innebär att medlemmarna i 

gruppen eller i den miljö där man interagerar med andra människor skapar olika 

utomkroppsliga roller som förstärker det som anses vara maskulint (Messerschmidt 

2004, s. 46–47). Ytterligare ett område där roller skapas är i hemmet. 

Messerschmidt (2004) lyfter fram hur familjerelationer och exempelvis relationen 

till fadern (som förebild) påverkar hur maskulina roller skapas. Här kan exempelvis 

verbal och fysisk konfrontation förknippas med maskulinitet och hierarki. I ett hem 

där barn växer upp med en fadersgestalt som utövar våld mot barnet eller mot 

modern kan bilden av våld som ett lämpligt förkroppsligande av maskulinitet 

skapas (Messerschmidt 2004, s. 73). Forskning visar att hemmiljön har en central 

plats när det kommer till destruktiva maskulinitetsnormer (se 3.5). Då skolan är ett 

av MÄN:s fokusområde och ett område även Messerschmidt (2004, s. 46–47) 

återkommer till som en plats där utomkroppsliga roller skapas kommer skolan vara 

ett av de områden som vi kopplar intersubjektivitet till. Att undersöka hur 

intervjupersonerna upplever hemmiljön som en viktig institution för hur destruktiva 

maskulinitetsnormer uppstår, lärs ut, anammas och sprids vidare är intressant då 

dessa beteenden ofta sprids vidare i skolan. Messerschmidt (1997, s. 5–6) menar att 

kön, ras och klass skapas och formas vid interaktion med andra människor och 

påverkas av sociala strukturer och begränsningar. I detta sammanhang definieras 

sociala strukturer som regelbundna och vanliga former av interaktion där beteenden 

begränsas och som existerar på grund av att beteendet reproduceras genom aktörers 

strukturerande handlande. I praktiken innebär det att män som vill vara högt upp i 

den hegemoniska stegen beter sig på ett specifikt sätt eftersom det finns en bild av 

att män i den position beter sig så. På så vis formas och spelas olika roller. Enligt 
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Messerschmidts (2004, s. 50) definition av strukturerad handlingsteori är både 

pojkar och flickor kapabla att skapa maskuliniteter och femininiteter. I 

undersökningen är vi dock primärt intresserad av våra intervjupersoners uppfattning 

av hur unga män skapar maskuliniteter. Messerschmidt (2004, s. 146) menar att det 

väsentliga för att förstå könskonstruktion och vad det kan leda till för negativa 

beteenden är att förstå hur förkroppsligande strukturering av specifika 

könsrelationer inom särskilda sociala miljöer äger rum. Genom att använda oss av 

strukturerad handlingsteori kan vi utforska hur och i vilka avseenden maskulinitet 

förkroppsligas i vissa sammanhang. Teorin går hand i hand med intersubjektivitet 

och undersöker hur vissa roller skapas i vissa specifika sammanhang 

(Messerschmidt 2004, s. 50). Den går även att applicera på hegemoni, genus och 

organisationen MÄN:s arbete. 

3.5. Svensk forskning och rapporter 

Då Connell och Messerschmidt utgår från samhällsstrukturer i Australien och USA 

är tanken är att svensk forskning ska ge en tydligare bild över hur destruktiva 

maskulinitetsnormer tar sig uttryck i Sverige. 

3.5.1. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

2021 släppte BRÅ rapporten “Våld i ungas parrelationer” (BRÅ 2021). 

Ungdomstiden är en tid då utveckling i form av psykosociala förändringar, identitet 

och frigörelse från sina föräldrar sker. Våldsutövande eller våldsutsatthet under 

denna kritiska utvecklingsfas kan påverka möjligheterna till att på ett balanserat sätt 

övergå från ungdom till vuxen, vilket kan leda till en rad negativa konsekvenser 

längre fram i livet (BRÅ 2021). Forskning visar att det finns en korrelation mellan 

att själv utsättas för våld och att utöva våld i unga parrelationer. Egenskaper som 

exempelvis brist på känslomässig reglering, dåliga kommunikationsfärdigheter och 

en tendens att möta konflikt med aggressivitet ökar benägenheten att begå våld. 

Attityder påverkar också benägenheten, hit hör föreställning kring maskulinitet och 

traditionella könsföreställningar. Normativa föreställningar kring kön, maskulinitet 

och våld möjliggör formandet av mäns och pojkars våld. Det skapar ett visst 

rättfärdigande hos denna grupp att utsätta kvinnor/flickor för våld, en föreställning 

om mäns sexuella äganderätt. Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv har 
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forskning visat att det finns en korrelation mellan ungas relationsvåld och att ha 

utsatts för våld, försummelse eller bevittnat våld mellan sina föräldrar (BRÅ 2021). 

Rapporten är relevant att ha med då den påvisar sambandet mellan hemmiljö och 

destruktiva maskulinitetsnormer samt att det kan leda till våld mot sin partner. Den 

lyfter vad destruktiva maskulinitetsnormer kan leda till och varför det preventivt är 

viktigt att arbeta med dessa frågor vilket kontinuerligt lyfts fram i vår studie. 

Eftersom arbetet mot destruktiva maskulinitetsnormer är en central del i 

organisationen MÄN kombinerat med att intervjun innehöll frågor om hemmiljöns 

påverkan på maskulinitetsnormers uppkomst styrker rapporten vår studie.  

3.5.2. Jämställdhetsmyndigheten 

2021 publicerade Jämställdhetsmyndigheten på sin hemsida att forskning har visat 

att de maskulinitetsnormer som existerar i samhället negativt kan påverka mäns 

allmänna hälsa på flera plan. De maskulinitetsnormer som anses skadliga är de som 

är sammankopplade med förväntningarna som finns kring hur en “riktig” man ska 

vara. Psykisk ohälsa, hjärtproblem, ökad risk för självmedicinering, missbruk och 

självmord är några av de negativa faktorer som lyfts fram. Normer kring manlighet 

och att män ska vara starka kan även leda till våld mot kvinnor. Eftersom psykisk 

ohälsa är ett av våra stora samhällsproblem är det intressant att ha med hur dessa 

kan kopplas till destruktiva maskulinitetsnormer (Jämställdhetsmyndigheten 2021). 

Publikationen från Jämställdhetsmyndigheten lyfter ytterligare vikten av att 

preventivt arbeta med destruktiva maskulinitetsnormer. Eftersom organisationen 

MÄN aktivt arbetar med att förändra destruktiva maskulinitetsnormer är denna 

forskning intressant att använda.  

4. Analys 

4.1. Inledning 

I detta kapitel kommer det insamlade materialet att analyseras utifrån fyra 

analysteman. Dessa är “Maskulinitetsnormer”, “Hegemonisk maskulinitet”, 

“Destruktiva maskulinitetsnormer” och “MÄN:s arbete”. Citat från intervjuerna 

kommer lyftas fram och därefter kopplas till utvald litteratur. De citat som lyfts 

fram av intervjupersonerna berör intervjupersonernas erfarenhet och uppfattning av 
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unga mäns syn på maskulinitetsnormer från deras arbete i organisationen MÄN. 

Varje analysdel inleds med en kort introduktion och avslutas med en 

sammanfattning.  

4.2. Maskulinitetsnormer 

Under detta tema kommer vi presentera citat kring hur studiens intervjupersoner 

upplever unga mäns syn på maskulinitetsnormer. Vissa av dessa 

maskulinitetsnormer går att sammankoppla med genus och dikotomi - två begrepp 

som genomsyrar hela vårt samhälle. Vad anses vara maskulint kontra vad anses inte 

vara maskulint. Genus representerar ett socialt begrepp som förklarar kvinno- och 

mansroller (Connell 2003, s. 50) medan begreppet dikotomi bygger på att män 

besitter vissa egenskaper och kvinnor helt andra egenskaper och att könen är 

varandras motsatser (Connell 2003, s. 58). Varför maskulinitetsnormer och genus 

lyfts fram är för att påvisa hur de maskulinitetsnormer som kan leda till destruktiva 

beteenden finns inflätade i vår samhällsstruktur.  

”Ja att vara man är att inte vara en kvinna, allt som skulle kunna kopplas till något kvinnligt något 

feminint och kvinnligt och kvinna i biologiskt form..ni vet så där va ….det är.. det är att inte vara 

man” /Calle 

I intervjuerna har det i återkommande svar visat tydligt på att denna tanke om 

dikotomi existerar och fungerar som en central del i de förväntningar som finns 

bland unga män kring maskulinitetsnormer. 

“Det som är kvinnligt är inte manligt” /Adam 

Flertalet av intervjupersonernas svar kring vad som bland unga män anses vara mest 

maskulint tyder på att kvinnliga och manliga egenskaper ses som varandras 

motpoler. Att vara man är att inte vara kvinna samt att kvinnliga egenskaper inte 

kan vara manliga egenskaper. Detta stämmer väl samman med Connells teori om 

genus och symboliska relationer. Enligt Connell (2003, s. 89) har dessa 

förväntningar ackumulerats under väldigt lång tid, genom hela vår kulturella 

historia och innebörden av dessa epitet är betydligt bredare än de biologiska 

epiteten hane och hona.  
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“När det folk som Marilyn Strathern (1978) studerade på Papua Nya Guineas 

högland säger att vår klan är en klan av män menar de inte att varje medlem av 

klanen är av mankön. När en tränare för ett lag i amerikansk fotboll vrålar åt 

sina spelare som ligger under att de är riktiga kärringar menar han inte att de 

nu kan bli gravida.” (Connell 2003, s. 89–90) 

 Trots detta betyder båda dessa uttalanden något och uppfattas som väsentliga. Detta 

kan förklara varför intervjupersonerna oftast möter just dessa argument från unga 

män kring vad som anses vara maskulint kontra det motsatta.  

Intervjufrågorna gick vidare i samma riktning där ett mål var att ta reda på vilka fler 

egenskaper som ansågs maskulina av unga män. Filip beskriver det som ”Du ska 

vara chef, du ska vara en ledare”.  

Det visade sig att det bland unga män finns en förväntning på mannen i yrkesrollen 

att exempelvis vara chef eller befinna sig i en ledande och drivande roll.  

 “Det mest manliga det är att bli bekräftad av andra män som en bra man” /Calle 

Påståendet av att bli bekräftad av andra män som en bra man framkom också som 

något intervjupersonerna möter i samtal med unga män.  

Samhället och den sociala miljön påverkar maskulinitetsnormer och vad det innebär 

att vara man. Enligt Messerschmidt förändras maskulinitet i olika miljöer och 

sociala kontexter, konstruktionen av maskulinitet ser olika ut i olika sociala 

interaktioner (Connell & Messerschmidt 2005, s 836). Detta kan förklara varför 

maskulinitet kopplat till exempelvis ledarskap lyfts fram och att man vill bli 

bekräftad av andra som en bra man. Vad som är en bra man kan vara subjektivt och 

förändras i olika sociala kontexter och rum. Vi gick vidare i samma riktning och 

ställde frågan vilka fysiska attribut intervjupersonerna ofta möter i samtal med unga 

män och som anses vara mest maskulina? 

”Stor, stark och muskler och ja den klassiska alfahannen” /Edvin 

Ett flertal intervjupersoner påpekade yttre attribut som kopplas ihop med normativa 

förväntningar på vad det är att vara man. Inom detta spektrum är det den klassiska 

alfahannen med egenskaper som styrka, hårdhet och muskler som lyfts fram. 
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Alfahanne är ett begrepp som bland annat används om ledare i flocken och om män 

som anses vara mer maskulina och högre upp på den hierarkiska stegen.  

Många intervjupersoner lyfte fram att många unga män använder kroppen som ett 

redskap för att få bekräftelse av andra män och kvinnor, via exempelvis stora 

muskler. Intervjupersonernas upplevelse är att unga män ofta anser att mäns attribut 

ska kunna kopplas till maskulinitet, inte femininitet. 

”men också just lång, muskler brukar också dyka upp (eh) tar risker är också någonting 

så här ja stark” /Benjamin 

Forskning utförd på högstadium och gymnasium visar att de längsta och starkaste 

pojkarna är de mest populära. Både beundrade av kamrater, elever, föräldrar och 

lärare. Forskningen visade att det i skolan utvecklas maskulina sociala hierarkier i 

förhållande till kroppstyp och på så sätt definieras att det finns en ojämlikhet mellan 

pojkar baserat på deras biologiska utveckling. Kroppen används på så sätt som ett 

verktyg för att bli mer maskulin än andra (Messerschmidt 2004, s. 109). Detta i sin 

tur innebär att kroppen kan användas för att upprätthålla könsmaktsroller och olika 

hierarkiska positioner (Messerschmidt 2004, s. 46–47). Utifrån citaten ovan kan 

kroppen ses som ett verktyg för att skapa genus. Detta är samstämmigt med 

antagande om att kroppen används för att förstärka manlighet. Det är således inte 

helt förvånande att intervjupersonerna vid kontakt med unga män ofta möter fysiska 

attribut som anses framhäva maskulinitet. Hur genusrelationer fungerar kan 

likställas med att kroppen är som en tom målarduk som färgsätts av samhällets 

förväntningar (Connell 2003, s. 46). Vi människor utsätts redan från födseln för 

samhällets genusordning. Nyfödda flickor kläs i rosa och nyfödda pojkar i blått. 

Rosa och blåa barn antas sedan bete sig på olika sätt. De blå barnen skall vara tuffa, 

energiska, aggressiva och starka medan de rosa barnen skall vara söta, avvaktande 

och tillmötesgående (Connell 2003, s. 103). De egenskaper som tillskrivs de blå 

barnen är tydligt närvarande bland unga vuxna i Sverige utifrån de svar som 

delgivits i genomförda intervjuer. Återkommande är att män förväntas vara starka, 

inte visa sårbarhet och kunna ta emot och delge våld. En framställning av hur 

människor tillskriver sig genus är att vi som lärande är aktiva och om så är fallet så 
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finns det också möjlighet till förändring genom att de aktiva försöker avvänja 

internaliserade genusmönster och i stället tillskriva sig nya (Connell 2003, s. 107). 

4.3. Hegemonisk maskulinitet och strukturerad handlingsteori  

I det här temat kommer hegemonisk maskulinitet och den hierarkiska stegen lyftas 

fram med strukturerad handlingsteori som utgångspunkt. Strukturerad 

handlingsteori går utifrån detta perspektiv in i hegemonisk maskulinitet och hur 

maskulinitet utifrån hierarki ser ut. Maskulinitet är sällan konstant utan är 

föränderlig. Den uppstår och levs ut i sociala handlingar beroende på vilken miljö 

som individen befinner sig i (Connell & Messerschmidt 2005, s. 836). 

Messerschmidt (1997, s. 5–6) menar att sociala interaktioner levs ut och lärs in när 

människor interagerar, likaså begränsas beteenden på grund av att andra beteenden 

anses vara mer normativa. Eftersom beteenden återskapas genom gruppens 

strukturerade handlande innebär detta att de män som vill vara överst i hierarkin 

beter sig på ett visst sätt eftersom det finns förväntningar på att män på den 

hierarkiska platsen ska bete sig så. För att förstå könskonstruktioner och vad dessa 

kan leda till för destruktiva beteenden är det viktigt att förstå hur man inom 

hegemoni använder kroppen för att förstärka maskulinitetsnormer. Kroppen är en 

återkommande del i att förstärka maskulinitet.  

“men inte en egen känsla utan... ”you’re the man”, du är den på grund av att 

du har pengar, du sålde här, du har gjort business, du har många kvinnor, du 

har en vältränad kropp …många olika aspekter, men just att andra män 

bekräftar min manlighet det är det som gör mig till en alfa” /Calle 

Begreppet “alfa” går att koppla till hegemonisk maskulinitet då alfan befinner sig 

högst upp i en ledande position. De som befinner sig längst ner i den hierarkiska 

stegen är “de underordnade”. Deras position bestäms även utifrån klass och 

sexualitet (Messerschmidt 2004, s. 43). I Connells (2008, s. 116) hegemoniska 

maskulinitetsteori består en av relationerna inom maskulinitet av gruppen de 

underordnade, en grupp män som klassificeras in i denna kategori är homosexuella 

män.  

“Man ska vara sexuell, man ska vara hetero” /Harry 
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Att vara hetero är det mest önskvärda. Det förtryck som homosexuella män kan 

utsättas för är bland annat våld, kulturell smutskastning och politisk uteslutning. 

Dessa män placeras i större utsträckning i botten av all genushierarki även om så 

inte alltid är fallet (Connell 2008, s. 116). Connells (2008) antaganden om 

homosexuella som underordnade stämmer väl överens med den information som 

framkommit under våra intervjuer där homosexuella män tydligt lyfts fram som 

lägre rankade och heterosexuella män som den önskvärda normen. 

Maskulinitet utformas inte endast i relation till kvinnor. Relationer män emellan är 

också förekommande. Detta har blivit tydligt under studiens intervjuer och ett 

exempel på detta återges här: 

“Det spelar ingen roll om jag som akademiker som sitter i svenska FN stolen 

och representerar Sverige i FN tillsammans med jämställdhetsminister, att att 

jag gör det så fort jag är mörk man och inte tillhör normen, då hamnar jag ändå 

även under den personen” /Filip 

Precis som i ovanstående citat där Filip ger ett fiktivt exempel så finns fler 

diskrepanser i relationer mellan män. En vit man kan inte likställas med en svart 

man och en överklassman kan inte likställas med en medelklassman. Den 

västerländska dialogen kring maskulinitet präglas av dessa föreställningar. När det 

kommer till förståelsen av genus måste det tas hänsyn till intersektionalitet och hur 

den representerar den marginalisering som återfinns i Connells maskulinitetsteori 

(Connell 2008, s. 113) och som lyfts fram i kapitel 3. Eftersom intersektionalitet 

påverkar individers position i samhället utifrån klass, ras, etnicitet och sexualitet 

efterlyser NIKK mer nordisk forskning kring detta område (NIKK 2017, s. 27–33).  

Flertalet citat kring motstånd mot förändring har framkommit under våra intervjuer 

och det motstånd som finns kan möjligtvis bero på att unga män vill bevara sin 

överordnade ställning. 

“Jag har ju haft samtal med personer också som kommer in och tvärtom vill 

förklara för mig varför arbetet vi gör är fel och att det liksom ah liksom hur 

män beter sig och hur kvinnor beter sig är något helt naturligt och något vi föds 

med och en del av biologin och det gamla ah men ni vet jägarsamhällets 

historia och så” /Adam 



        

                                                                                                     28(51) 
 

Högskolan Kristianstad | www.hkr.se 

Connell skriver även om delaktiga män. Dessa män når inte upp till det normativa 

manliga idealet men tjänar ändå på att idealet lever vidare och att män är 

överordnade kvinnor och de är därför delaktiga i att bibehålla den hegemoniska 

maskulinitetens hierarki (Connell 2008, s. 117). 

 Dock har det även framkommit en del svar som tyder på att inte alla unga män är 

emot förändring utan snarare arbetar aktivt för den.  

”det finns ju faktiskt väldigt väldigt många killar och unga män som också 

jobbar aktivt med sig själva och som verkligen ifrågasätter det de utsätts för i 

skolan ehm jag skulle liksom bara vilja säga att den aspekten finns också” 

/Adam 

Dessa unga mäns vilja att förändra maktstrukturen går att koppla samman med den 

oppositionella maskulinitet som innefattar de män som motsätter sig hierarkin 

(Messerschmidt 2004, s. 43). De medlemmar i organisationen MÄN som arbetar 

med att förändra nuvarande hierarki genom ökad jämställdhet kan anses falla under 

denna kategori. 

Följande citat berör intervjupersonernas upplevelse av hur förebilder kan påverka 

maskulinitetsnormer bland unga män. Under genomförda intervjuer har det 

framkommit exempel på både fiktiva ideal samt verkliga ideal som kan anses vara 

svåruppnåeliga. Svåruppnåeliga positioner hänger till viss del ihop med hegemoni, 

där vissa ideal anses ha högre hierarkisk status.  

“Att Zlatan gör som han gör, skriver som han skriver, att ”The rock” tar de Hollywood 

rollerna i filmerna han får som han tar alla de blir ett ”summaspel” /Calle 

Den hegemoniska maskuliniteten som Connell skriver om berör de män som står 

högst upp i hierarkin och har mest makt. Dock är inte alltid de mest framträdande 

bärarna av detta ideal de allra mäktigaste. Det kan likväl vara fiktiva ideal så som 

filmroller eller fantasifigurer (Connell 2008, s. 115). Connells syn på fiktiva 

karaktärer kopplat till hegemoni kan förklara varför ett flertal intervjupersoner lyfte 

fram just fiktiva ideal och filmkaraktärer där karaktärerna har vissa drag som anses 

mer maskulina.  
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Hegemoni lyfts fram, i olika grad, av samtliga intervjupersoner. Vissa attribut 

ansågs bland unga män vara mer maskulina än andra. Stor, stark och ideal kring 

maskulinitet kan lätt leda till destruktiva beteenden. I nästa stycke presenteras hur 

dessa kan se ut och vad effekterna av sådana beteenden kan generera i.  

4.4. Destruktiva maskulinitetsnormer och intersubjektivitet 

I detta tema lyfts destruktiva maskulinitetsnormer fram. Temat avslutas med att 

uppmärksamma psykisk ohälsa, som är en av de negativa aspekterna som 

destruktiva maskulinitetsnormer kan leda till.  

De upplevelser av maskulinitetsnormers uppkomst som lyfts fram under 

intervjuerna samt maskulinitetsnormers påverkan och hur de tar form i samhället är 

samstämmig med utvald teori. 

”(Eh), jag tänker ju på en, en hårdhet liksom, någon slags motsats till sårbarhet 

egentligen (eh) och jag tänker mycket på det här snabbt, på någon slags 

hårdhet, en tro att man ska liksom försvara sig mot något yttre hot som är 

kanske ofta inte finns” /Harry 

Ett återkommande svar under intervjustudien var en hårdhet, att inte visa sig sårbar. 

Mannen ska vara tuff och ignorera sina känslor. Det handlar om idéer och 

föreställningar om vad det är att vara man, precis som både Messerschmidt och 

Connell lyft fram.  

”Men de destruktiva delarna är väl som jag i de första tankarna, svårigheten att 

jaa liksom koppla ihop sina egna känslor med omvärlden på något sätt, alltså 

det jag tänker jag som destruktiv norm att liksom vara avstängd att klara av att 

använda våld att liksom på sätt underförstått förväntas kunna både tåla våld 

och vara beredd att använda våld” /Daniel 

Det finns en normativ förväntan på att män skall kunna bruka våld.  

”Absolut, ja absolut, det är…jag brukar visa några bilder på mina förebilder 

det var..jaa..en som ni alla känner igen det är Clint Eastwood, mannen…jaa 

vad hette den…”Mannen med oxpiskan”. Det var inte många ord han sa i den 

filmen men han löste allting med sin pickadoll, han sköt ner dem bara” /Edvin 
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Flertalet intervjupersoner tog upp förebilders påverkan på unga män och hur de 

ansåg att valet av förebild påverkar hur unga män förhåller sig till maskulinitet. 

Återkommande var hur fiktiva förebilder spelar roll. Enligt dessa intervjupersoner 

blir fiktiva hjältar ett manligt ideal, som nämnts tidigare i studien. Under 

intervjuerna lyftes det fram vid ett flertal tillfälle att intervjupersonerna upplever att 

det bland unga män finns en förväntning på att män ska ha ett våldskapital, annars 

är de inga “riktiga” män.  

”förväntan på att män ska ha ett våldskapital alltså det finns liksom inbyggt i 

liksom strukturen kring patriarkatet att män någonstans att män har att män bör 

ha ett våldskapital. Både att kunna försvara sig själv och kunna försvara andra. 

Alltså det är ju en väldigt stark norm och det tror jag också leder till våld mot 

andra” /Glenn 

Destruktiva maskulinitetsnormer går på många sätt ihop med tankar om begreppet 

maskulinitetsnormer genom att män förväntas att inte visa sig sårbara, man ska vara 

hård och hålla känslorna inombords för att vara kvar i det rummet. Det handlar då 

om förväntningarna på vad det är att vara man och normer kopplat till att vara man 

vilket exempelvis kan leda till våldsaktivitet eller andra beteenden som kan skada 

både individen och dennes omgivning. Än idag förväntas det av en kille att han ska 

säga ifrån, kunna använda sig av våld vid behov och dra gränser mot andra. 

Samtidigt ska han inte visa sig sårbar (Berg & Breyer 2020).  

”Men varje gång om du hamnar i ett tjafs, där du inte vill faktiskt använda våld 

för att ta dig ur situationen, utan du försöker prata om det eller försöker till och 

med backa, ja säger okej du har rätt jag ber om ursäkt, går utanför boxen men 

normen tillåter inte det för att omgivningen då kommer du att se ut som en 

mes” /Filip 

Citatet ovan är kopplad till en situation Filip beskrev där det kan tänkas att män 

förväntas lösa en laddad situation genom att ta till våld. Genusrelationer är 

prestationer i det sociala livet och är starkt regelstyrda. Vi människor är inte tvungna 

att följa dessa normer men i de fall vi inte gör det kan det få negativa konsekvenser 

(Connell 2003, s. 77). Det finns ramar för hur en man ska vara och bete sig, det 

finns förväntningar på mannen att han ska vara tuff och slå tillbaka om det behövs. 

Går du emot den normen så kan du bli kallad för ”feminina” egenskaper. 

https://mfj.se/assets/documents/Killar-om-vald.pdf
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Intervjupersonerna upplever att det finns normativa föreställningar kring kön, 

maskulinitet och våld även bland unga. Du förväntas som man att kunna använda 

dig av våld vid behov. 

Messerschmidt (2004) lyfter upp hemmet som en plats som påverkar hur maskulina 

roller skapas. Vi frågade våra intervjupersoner ifall de ansåg att hemmiljö spelade 

roll för maskulinitetsnormers uppkomst: 

“jag tror det spelar jättestor roll. Öh alltså precis som med allt annat så formas 

ju vi i vårt sammanhang liksom och vi det är ju även alltså maskulinitet formas 

också av sina sammanhang så det klart hemmiljön har alltså spelar väldigt stor 

roll så att ah svaret är ja” /Glenn 

Ingen av intervjupersonerna ansåg att hemmiljön inte formar maskulinitetsnormer 

och inte spelar roll. Alla var överens om att hemmet är den första institution där 

maskulinitetsnormer lärs ut och snappas upp. Messerschmidt (2004, s. 105–106) 

undersökte hur könsupplevelser i hemmet kan ha en tendens att leda till 

våldsbeteenden. Två pojkar studerades. Messerschmidt fann att pojken som 

upplevde våld i hemmet uppvisade ett våldsbeteende i skolan. Messerschmidt 

(2004, s. 105–106) menar dock att våldsbeteende kan uppstå trots att pojkar växer 

upp i ett icke våldsamt hem vilket var resultatet av den undersökning han 

genomförde. Den gemensamma nämnaren i undersökningen var att båda pojkarna 

observerade hegemoni hos den man som pojkarna hade en nära anknytning till. På 

grund av detta hade pojkarna praktiserat det beteende de båda hade exponerats för 

hos sin anknytningsperson. Det var således den hegemoniska maskuliniteten, 

snarare än den våldsamma, som lett till pojkarnas våldsbeteende. Detta kan förklara 

varför uppväxtmiljö och hemmiljö spelar så stor roll när det kommer till 

maskulinitetsnormers uppkomst. Svensk forskning från BRÅ (2021) visar dock att 

unga som exponerats för våld i hemmet har en ökad risk för att själv utöva våld, 

exempelvis i parrelationer.  

Flertalet intervjupersoner nämnde att destruktiva maskulinitetsnormer kan leda till 

psykisk ohälsa. Nästa citat som lyfts fram ett exempel fram på hur olika 

förväntningar kan leda till psykisk ohälsa:  
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”hela tiden, försöka hålla en viss fasad av styrka, självständighet och eh…ja 

men styrka och självständighet är nog motsatsen till sårbarhet och 

svaghet…ehm.. kan också… kan skapa en känsla av eh.. en dubbelhet hos 

individen, en känsla av ensamhet hos individen som i sin tur kan leda till 

ganska destruktiva mönster” /Calle 

Citatet ovan kan förklaras utifrån den rapport Jämställdhetsmyndigheten 

presenterade 2021. De normativa förväntningar som finns hos män kan leda till en 

del negativa konsekvenser för mäns hälsa (Jämställdhetsmyndigheten 2021). 

Normer som påverkar mäns hälsa rör primärt viljan att ta större risker och att 

självmedicinera, exempelvis med alkohol. Även somatiska faktorer som hjärt- och 

kärlsjukdomar kan delvis förklaras av normer kring manlighet. Självmord är också 

mer förekommande bland män än kvinnor. Normer kring manlighet och styrka kan 

även bidra till våld mot kvinnor (Jämställdhetsmyndigheten 2021).  

Destruktiva manlighetsnormer och hemmiljön som en institution där 

maskulinitetsnormer till viss del uppstår lyfts tydligt fram av våra intervjupersoner. 

Förväntningar som finns bland unga kring vad en “riktig” man anses göra och att 

män helst inte ska prata känslor kan leda till spänningar som en dag exploderar. 

Förväntningarna kan således leda till både våldsbeteenden och psykisk ohälsa. 

Eftersom hemmiljön är en viktig central del i barnens liv påverkar även de 

maskulinitetsnormer som äger rum i hemmet synen på vad som anses vara manligt. 

Barn som växer upp med en våldsam förälder har dessutom ökad risk för att själv 

utveckla ett våldsbeteende (BRÅ 2021). Hemmet skapar ramar och riktlinjer för hur 

beteenden levs ut och förs vidare ut i samhället, exempelvis i skolan. Nästa tema 

handlar om skolan och MÄN:s erfarenhet av de normer de möter när de besöker 

skolor i Sverige. 

4.5. MÄN:s arbete, med skola som utgångspunkt  

“I den bästa av världar, så är det ju föräldrarna som som formar oss. Sen så så 

har inte föräldrarna så mycket makt utan då kommer klanen, det vill säga 

gruppen, klasskamraterna, och formar den och så blir det en liten mix av allt 

detta” /Edvin 

De normer som anammas i hemmiljön bärs ofta med in i skolan. Skolan är en 

institution där maskulinitetsnormer uppstår och anammas. Hegemonisk 
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maskulinitet har även studerats i utbildningssyfte för att förstå dynamik i 

klassrumsmiljö där motstånd och mobbing varit två fokusområden (Connell & 

Messerschmidt 2005, s. 833). Skolan är ett av MÄN:s fokusområde och 

Messerschmidt (2004, s. 51) menar att skolan är en plats där utomkroppsliga roller 

skapas.  

”när jag väl har deras öron….då börjar jag ställa frågan ”varför?”. ”Varför är 

det så?” –”Använder ordet bög?” .. ”Ja”… ”Hur använder ni det” ..”jo men så 

här”.. ”varför?”.. och få dem att se var det kommer ifrån, vad… hur det kan 

uppfattas utifrån och att de inser att de inte vet varför, de har bara gjort så för 

att någon annan har sagt till dem att göra. Så det är mycket det här 

medvetandegöra våra egna beteende i form av språket vi använder sättet vi gör 

och varför vi gör vissa val” /Calle 

Ett sätt att preventivt arbeta med att förändra destruktiva maskulinitetsnormer som 

uppstår på platser som kan ses som institutionella är att “så ett frö” och börja prata 

om varför dessa normer existerar. Att skolan är ett område där unga män exponeras 

för destruktiva maskulinitetsnormer kan förklara varför skolan är ett av MÄN:s 

stora fokusområden. Män vill vara högt upp i den hegemoniska stegen, för att uppnå 

detta beter man sig på ett visst sätt, män och kvinnor spelar olika roller 

(Messerschmidt 2004, s. 146). MÄN vill lyfta, tala om och förändra destruktiva 

maskulinitetsnormer i bland annat skolor. Messerschmidt (2004, s.  43–44) 

beskriver skolan som en plats där hegemoniska maskuliniteter i relation till 

underordnade och medskyldiga maskuliniteter syns tydligt. Dessa syns som coola 

killar och fjollor, definitioner likt de intervjuperson Calle nämner.  

”MÄN som organisations mål är ju inte att vi ska peka ut de destruktiva 

normerna så ska vi ta bort allt, utan det är ju liksom att män inte ska få gilla 

motorsport och grabbarna får inte liksom dom ska inte få tycka om sex man 

ska inte få alltså det är ju inte det det handlar om utan det handlar ju om att 

liksom på något sätt snarare bredda ja man ska kunna att vara mjuk man ska 

kunna få gråta” /Daniel 

Många intervjupersoner nämner att när de är ute på skolor ligger det primära fokuset 

på att börja “så ett frö”, få unga män att börja reflektera kring de normer, 



        

                                                                                                     34(51) 
 

Högskolan Kristianstad | www.hkr.se 

förväntningar och beteenden som finns i samhället kopplat till idéen om att vara 

man så att dessa kan ersättas till mer hälsosamma och gynnsamma. 

”Vi går liksom inte in med pekpinnar och säger ah men du ska inte slå andra 

eller du ska prata om känslor utan då går vi kanske in i stället och frågar ah 

men hur kände du när du gjorde det här och tar reda på vart den känslan 

kommer ifrån så vi utgår ju alltid från personens egna perspektiv och försöker 

nyansera och be den personen reflektera snarare än att säga vad som är rätt och 

fel” /Benjamin 

Intervjuperson Benjamin nämnde i intervjun att det inte är något dåligt att vara man. 

Däremot är det viktigt att fundera på vilken man en själv är. Messerschmidt (2004, 

s. 50) anser att nyckeln till att förstå könskonstruktion och vad det kan leda till för 

negativa beteenden är att begripa hur vi är sammansatta av specifika könsrelationer 

i särskilda sociala miljöer. Det har varit återkommande under intervjuerna att det 

handlar om att ge tillfälle för reflektion och att få unga killar att förstå att det är okej 

att visa känslor och att det är okej att gråta. Unga män leds in i maskulinitet där du 

ska vara manlig och du ska gilla fartfyllda aktiviteter. Detta är något som Connell 

och Messerschmidt (2005, s. 851) tar upp, att de uppmuntras till sportaktiviteter och 

användandet av sin kropp.  

“Man ska kämpa för det man tror på oavsett hur det känns kan ju vara en jättefin och bra 

egenskap om den används liksom med omtanke och för att skapa någonting bättre” 

/Daniel 

Ett av MÄN:s mål är således att öppna en dörr, visa att det finns andra 

maskulinitetsnormer som är mer hälsosamma och mindre destruktiva. I alla 

organisationer finns det alltid utmaningar. Vi har valt att lyfta fram en utav dessa: 

“...vi MÄN som organisation kan bli bättre på att nå ut liksom att vi är en 

ganska vit medelklassorganisation där de män som vi främst är bra på att nå ut 

till eller organisera eh så och ni pratade ju om att nå ut till alla män och det 

tänker jag att det är ett viktigt arbete vi faktiskt också känna att vi som 

organisation organiserar och kan nå ut till alla män” /Filip 

Det finns två återkommande problem som lyfts upp under intervjuerna om MÄN:s 

arbete i skolan. Det handlar dels om schematekniska problem och svårigheter att 

hitta tider till workshops då schemalagda timmar behöver ägnas åt den ordinarie 
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skolundervisningen. Den andra delen handlar om att nå ut till män och vilka män 

som nås. Flertalet personer var inne på att organisationen har svårt att nå ut till alla 

och främst når ut till personer som redan påbörjat sin resa för jämställdhet och 

feminism men också att det finns en viss feghet i att nå ut till olika sociala grupper. 

Detta på grund av rädsla för hur intentioner ska uppfattas. Connell (2008, s. 113–

14) menar att det inte bara finns en specifik svart maskulinitet, en specifik 

medelklass maskulinitet et cetera. Det krävs analyser av olika typer av 

maskuliniteter med fokus på genusrelationer mellan män för att förstå processer 

som uppstår. Genus finns inbyggt i både klass och ras och förstås tillsammans.  

”Vi kan inte springa iväg för att vi i Sverige är ett globalt samhälle så att en global värld 

så vi måste liksom backa och låta dom andra som kanske inte har kommit lika långt i 

jämställdhetsarbetet följa med” /Edvin 

I ett globalt samhälle kan det vara viktigt att ha i åtanke att genusrelationer är 

kulturellt betingade. Detta innebär att många kulturer inte ser kvinnor och män som 

likvärdiga medborgare. Sociala strukturer med politiska, vardagliga och religiösa 

praktiker, så kallade patriarkalisk struktur kan påverka i det avseende att män ges 

större makt än kvinnor (Connell 2006, s. 78).  Chandra Talpade Mohanty (2003, s. 

36) lyfter i sin bok “Feminism utan gränser, avkoloniserad teori, praktiserad 

solidaritet” fram utmaningarna i att praktisera jämställdhetsarbete över kulturella 

och socioekonomiska gränser på grund den maktbalans som finns i världen. 

Mohanty (2003, s. 37–38) menar på att det inte går att sammanföra kvinnor till en 

homogen grupp med likvärdiga förutsättningar då ras, etnicitet och klass påverkar 

dessa förutsättningar. Vidare skriver Mohanty (2006, s. 22–23) att många kvinnor 

från tredje världen upplever sig påtvingade den västerländska feminismen. Detta 

trots att det förtryck som kvinnor utsätts för ser olika ut utifrån ett intersektionellt 

perspektiv (Mohanty 2003, s. 135). 

“Men jag som rasifierad person, så har jag en annan upplevelse av att vara man och mina 

manliga privilegier som jämfört med en vit man som i samma ålder med liknande karriär 

eller utan det” / Filip 

Det går till viss del att dra paralleller med Mohantys texter och de svårigheter 

organisationen MÄN som en primärt vit medelklassorganisationen har med att nå 



        

                                                                                                     36(51) 
 

Högskolan Kristianstad | www.hkr.se 

ut till olika sociala grupper. Män går inte heller sammankoppla till en perfekt 

homogen grupp då intersektionalitet påverkar även denna grupp. Män som är icke-

vita, med lägre ekonomisk eller social status kan ha andra förutsättningar än vita 

medelklassmän och därmed uppleva organisationens försök att nå ut som ett 

påtvingande. Som ett “white-knight syndrome” de försöker värja sig mot. Som 

NIKK (2017) lyfter finns det en viss avsaknad av forskning som rör 

intersektionalitet kopplat till maskulinitetsnormer vilket kan förklara varför detta 

område anses vara extra utmanande.  

Intervjupersonerna lyfte fram att det är viktigt att arbeta med alla delar i samhället. 

Skolan är en del, men även hemmiljön har i denna rapport lyfts fram som viktig. 

Därför avslutar vi med ett citat från intervjuperson Glenn:  

“Fokus på unga ungdomar ibland kan liksom eh ta över lite för mycket från 

andra saker som också kommer också är helt avgörande för unga ungdomars 

förutsättningar att ändra på på på liksom sin sina förutsättningar för att liksom 

välja en maskulinitet eller vad man nu säger” /Glenn 

Skolan i likhet med hemmet formar människor och vilka normer en anammar och 

hur dem tar sitt uttryck. MÄN:s bidrag i skolan handlar om att skapa en positiv 

förändring. De vill skapa en process och en plats där det är okej att visa känslor som 

man eller kille, vilket visat sig återkommande i intervjuer. Intervjupersoner lyfter 

att det är en mix av föräldrarna och den sociala omgivningen utanför hemmet där 

bland annat klasskamrater påverkar formandet. MÄN:s arbete i skolan handlar om 

att “så ett frö” i förändringen och reflektion av destruktiva manlighetsnormer. 

Problem i förändringsarbetet som lyfts fram som en utmaning i intervjuer handlar 

mest om att MÄN har svårt att nå ut till alla samhällsgrupper. Det är lättare att nå 

grupper som redan påbörjat förändring.  

5. Avslutande diskussion 
Vi har genom att ställa adekvata frågor om maskulinitetsnormer, vad dessa kan leda 

till, hur organisationen MÄN arbetar med maskulinitetsnormer samt vilka 

maskulinitetsnormer som kan leda till destruktivt beteende givit oss själva en bra 

grund att besvara utvalda frågeställningar. Dessa svar har sedan jämförts med 
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utvalda teorier och forskning för att undersöka samband mellan organisationen 

MÄN:s arbete och forskning/teori. Vi anser oss ha fått en tydlig uppfattning kring 

vilka maskulinitetsnormer intervjupersonerna upplever existerar i samhället samt 

vilka normativa förväntningar de anser finns på hur män ska agera och bete sig. 

Resultatet har visat att män ska vara starka, tuffa, inte visa sig sårbara, ta risker och 

kunna bruka och ta emot våld. Intervjupersonerna har lyft fram att dessa 

förväntningar på män kan leda till destruktivt beteende så som våld och psykisk 

ohälsa. Intervjupersonernas tankar kring maskulinitetsnormer och hur dessa kan 

leda till destruktivt beteende går i samma riktning som Messerschmidts och 

Connells. Även forskning visar att de förväntningar som finns på män kan leda till 

destruktiva beteenden och påverka mäns hälsa på ett negativt sätt. Dessa 

förväntningar rör bland annat att män ska ha ett våldskapital, inte visa känslor, vara 

starka och gärna ta risker och är därför överensstämmande med intervjupersonernas 

uppfattningar. Undersökningen har även påvisat att maskulinitetsnormer finns djupt 

rotade i vårt samhälle. Destruktiva maskulinitetsnormer uppstår i flera delar av 

samhället och samverkar med varandra, där ett område ofta leder till ett annat. Av 

den orsaken bör maskulinitetsnormer undersökas utifrån ett bredare perspektiv där 

miljö och intersektionalitet inkluderas vilket också stärks i teori och forskning. 

Organisationen MÄN:s sätt att arbeta grundar sig i att prata om maskulinitet och att 

öppna nya dörrar för mer hälsosamma normer för män att använda och leva ut, att 

väcka nyfikenhet kring ämnet och att få unga män att reflektera och ifrågasätta mäns 

normativa beteende. Detta tillvägagångssätt stämmer väl överens med utvald teori 

och forskning som betonar vikten av att skapa engagemang och nyfikenhet kring 

ämnet maskulinitetsnormer hos män och pojkar, för att förändra de normer som 

finns gällande maskulinitet genom ett preventivt arbetssätt. Uppsatsen kan således 

med fördel ses som en bas för varför det på ett preventivt plan är viktigt att fortsätta 

driva dessa frågor.  

Resultatet i denna forskningsrapport visar tydligt förekomsten av 

maskulinitetsnormer och hur dessa kan leda till destruktiva beteenden. 

Intervjupersonerna hade en väldigt samstämmig bild av vilka maskulinitetsnormer 

som finns i samhället, hur dessa uppstår, sprids och anammas, samt vad destruktiva 

maskulinitetsnormer kan leda till och varför det även på ett preventivt plan är viktigt 
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att arbeta med dessa. Den märkbara skillnaden intervjupersonerna emellan var att 

de samtalade om olika områden olika mycket. Några intervjupersoner gick djupare 

in på våld, andra på hem, skolor, jämställdhetsarbete och allmänna utmaningar i 

samhället. Alla nämnda områden går in i varandra vilket innebär att samtliga 

intervjupersoner trots detta höll sig inom ramen för forskningsområdet. Målet med 

uppsatsen var att få en tydlig bild av hur aktiva medlemmar i organisationen MÄN 

uppfattar maskulinitetsnormer, vilka som kan leda till destruktiva beteenden och 

hur de arbetar med förändring av dessa. 

En utmaning under arbetsprocessen var att hitta tillräckligt många intervjupersoner. 

Målet var från att ha med tio intervjupersoner men i slutänden blev det åtta. Trots 

att antalet intervjupersoner var något färre än förväntat har intervjuerna genererat i 

en god inblick i forskningsområdet. Hela studien har varit intressant, i synnerhet 

hur mycket intersektionalitet tenderar att påverka individens position på den 

hierarkiska stegen. En eventuell brist i uppsatsen är det faktum att det saknas 

kvinnliga intervjupersoner och deras perspektiv på maskulinitetsnormer. Detta var 

inte ett avsiktligt beslut utan kom sig av att det endast var aktiva manliga 

medlemmar som anmälde sitt intresse att delta. Under flera av intervjuerna uppstod 

diskussioner som indikerade på att män och kvinnor alltmer börjar anamma 

varandras förväntade egenskaper, som exempelvis att kvinnor blir mer våldsamma 

och män mer måna om sitt yttre. Vid mer tid hade det varit intressant att undersöka 

hur dagens mer jämställda klimat påverkar maskulinitetsnormer. Flera 

intervjupersoner lyfte hur kroppen blivit viktigare för män, förr var det prestation, 

att män gärna skulle vara framgångsrika. Då detta område synliggjordes av ett 

flertal intervjupersoner hade det varit av stort intresse att forska vidare på ifall 

dagens jämställdhet leder till nya former av maskulinitetsnormer.  
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7. Bilagor 

7.1. Intervjuguide 

Intervjuguide 

 
 

Inledning  

Då vill vi välkomna dig till denna intervju! Vi kan börja med att presentera oss för 

varandra. 

Jag kommer starta med en kort inledning kring syfte, upplägg och genomförande. 

Syftet med intervjun är att vi ska få en inblick i hur du som en del av 

organisationen MÄN arbetar med maskulinitetsnormer och vad du möter när du 

bedriver ditt arbete. Våra fokusområden kommer vara “bryter normer” och 

“förebygger våld”, d.v.s. de två övre punkterna på eran hemsida. För att få en 

tydligare bild har vi skrivit ihop 10–13 frågor som rör olika delar kring 

maskulinitetsnormer. Frågorna kan ses som en guidning kring olika områden där 

du får lov att tala fritt kring området och det du anser är mest relevant kopplat till 

varje fråga.  

     Ditt deltagande i den här intervjun sker anonymt. Deltagandet är frivilligt och 

du kan när som helst avbryta utan att motivera varför du väljer att avbryta. 

Intervjun spelas in så att det som sägs i intervjun kan skrivas ner rakt av, detta så 

att inga felciteringar eller liknande sker. Nedskrivningen sker med kodord vilket 

innebär att ditt namn inte nämns i det skriftliga materialet. Det inspelade 

materialet kommer raderas så fort examinatorn haft möjlighet att titta på det ifall 

hen önskar. Intervjun beräknas ta mellan 30–40 minuter. Känns det bra och har vi 

ditt medgivande att spela in? Har du några frågor innan vi kör igång? 

 

 

Då startar vi (Tryck på inspelning). 
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Intervjufrågor 

 

Fråga om definition: Ni riktar ju ert arbete till MÄN. Gör ni någon 

gränsdragning i er definition? 

 

Introducerande fråga: Vad är det första du tänker på när du hör begreppet 

“maskulinitetsnormer”?  

 

Tema 1: Maskulinitetsnormer: 

1. Det står på er hemsida att ett av era fokusområden är att förändra negativa 

manlighetsnormer, kan du ge exempel på sådana negativa normer?  

2. När du är ute och möter unga män, vilka föreställningar finns det kring vad 

som anses vara mest maskulint, exempelvis alfa, och vad som anses vara 

minst maskulint?  

3. Vad anser du att negativa maskulinitetsnormer leder till? (Våldsbeteende ? 

Psykisk ohälsa?) 

4. Vilka tror du är de främsta maskulinitetsnormer som leder till våld och hur 

arbetar ni med dessa normer? 

 

Övergång till skola, stämma av om respondenten har erfarenhet av detta. 

Annars generell kunskap om hur organisationen arbetar i dessa situationer, eller 

personlig erfarenhet kring arbete med ungdomar generellt.  

 

Tema 2: Intersubjektivitet:  

5. När du kommer ut på skolan, vad är det du gör för att bryta 

maskulinitetsnormer? 

- Vart ligger det primära fokuset? 

- Vad får du får gensvar? 

- Vad finns det för utmaningar? 

6. Vilken roll tror du hemmiljön spelar in när det kommer till 

maskulinitetsnormer uppkomst? 
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7. Hur viktigt anser du att arbetet med unga män än? Kan det ses som 

preventivt arbete primärt eller finns det utmanande problem redan i ung 

ålder? 

8. Anser du att det finns ett motstånd mot förändring eftersom förändring 

sker på männens ”bekostnad”, upplever du ett sådant när du är ute och 

arbetar med unga män?  

 

Tema 3: övrigt/blandat maskulinitetsnormer: 

9. I den stora mängden porr som ofta produceras för heterosexuella män 

framställs ofta mannen som aktiv dominant och kvinnan/kvinnorna som 

passiva och undergivna. Tror du att konsumtionen av den typ av porr 

påverkar ungas syn på maskulinitetsnormer kopplat till sex och sexuella 

relationer?  

- Om ja, vad leder denna syn till?  

10. Tror du att ungas val av förebilder påverkar deras syn på maskulinitet och 

på så sätt påverkar vilka maskulinitetsnormer de anammar? Har dessa 

förändrats över tid? 

11. Anser du att det finns positiva manlighetsnormer, och i så fall vad bidrar 

dessa med? 

 

 

Avslutning 

Tackar för deltagandet, frågar ifall intervjupersonen har några frågor och ifall 

intervjupersonen vill ta del av transkriberingen och/eller uppsatsen.  
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7.2. Missivbrev 

Hej 

Vi är tre studenter som studerar sociologi på högskolan Kristianstad och som skall 

genomföra vår kandidatuppsats. Vi är intresserade av maskulinitetsnormer och hur 

de påverkar och begränsar män. Våra två fokusområden är maskulinitetsnormer 

och mäns våld. Vi söker nu respondenter som är engagerade i dessa frågor och 

kan ställa upp på en 30 minuter lång intervju under vecka 15 eller 16. Intervjun 

kommer ske digitalt och vi garanterar våra respondenters anonymitet. Vi ser att er 

organisation arbetar med dessa frågor och undrar därför om ni är intresserade av 

bidra med er kunskap till vårt arbete.  

 

Vid intresse för att delta eller övriga frågor hör gärna av er snarast via dm eller på 

sociologihkrkandidatuppsats@gmail.com  

 

Vänliga hälsningar, Annica Åslund, Oscar Hernäng och Alexandra Malmberg  


