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1 INLEDNING      
 
1.1 Bakgrund 
 
Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap öppnar med sin tvärvetenskapliga bredd upp 
flera möjliga problemområden som är forskningsmässigt legitima och som kan relateras till 
ämnesområdet i stort. En traditionell uppdelning av ämnet kan enligt Joacim Hansson, 
professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö, göras i två 
delar: ett processorienterat perspektiv och ett institutionsrelaterat perspektiv. Förstnämnda 
perspektiv omfattar forskningsrelaterade frågeställningar som rör olika aspekter på 
informationsteknologins utveckling och förändring medan det andra perspektivet är mera 
institutionsbaserat och kan sägas direkt fokusera på bibliotek och biblioteksväsendet. Hansson 
menar dock att de båda huvudinriktningarna under senaste decennierna i Sverige har kommit 
att alltmer att förenas, kanske mest beroende på viljan att skapa en sammanhållande 
ämnesdefinition och på så sätt kunna avgränsa sig mot andra ämnen (Hansson 1999, s.20-21). 
 
Joacim Hansson (och jag) lånar professor i biblioteks- och informationsvetenskap Lars 
Höglunds övergripande ämnesdefinition som lyder:     
  

[…] ämnet har sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information eller kultur 
som är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras den process som beroende 
på syfte och innehåll kan benämnas informationsbehandling eller kulturförsörjning, samt 
bibliotek och andra liknande institutioner med en likartad funktion som medverkar i denna 
process. Ämnet har anknytningar till en rad andra discipliner inom såväl 
samhällsvetenskap, humaniora som teknik. (Höglund 1995, s.40) 

 
Uppsatsens relevans för huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap kopplas via det 
humanistiska ämnet litteratursociologi som är en integrerad del av utbildningen och 
forskningen på Bibliotekshögskolan. Genom att göra ett litteratursociologiskt arbete breddas 
institutionsperspektivet ytterligare och når även en fundamental del av bibliotekens, kanske då 
främst folkbibliotekens innehåll. Uppsatsens innehåll som i förlängningen handlar om 
populärlitteratur kan i sin tur kopplas till diskussionen om vilket material som bör finnas på 
bibliotek. Denna diskussion har sina rötter i folkbibliotekens utveckling under 1800-talet när 
olika folkrörelser såg biblioteken som viktiga institutioner i verksamheten för ett 
bildningsideal. Biblioteket skulle vara en plats som skulle förse sina användare med nyttiga 
och uppbyggliga böcker med fokus på bildning och religiösa teman. Den vidare utvecklingen 
mot folkbibliotek kom sedan att sammanföra kommersiella lånebibliotek, sockenbibliotek och 
föreningsbibliotek och resulterade i ett spänningsförhållande mellan kravet att anpassa sig till 
användarnas direkta behov, ett övergripande uppfostringstänkandet och ett mer allmänt 
folkbildningsideal (Nilsson 1999, s. 200 ff). 
 
Populärlitteraturen har präglats och präglas av sitt förhållande till den så kallade höga 
litteraturen och den litterära kanon, det vill säga den uppburna litteratur som det främst 
forskas om inom litteraturvetenskapen. Litteraturvetaren Anders Öhman menar att 
forskningen om populärlitteratur var relativt stark i Sverige på 1970- och 80-talen, även om 
man då främst betraktade fenomenet ”populärlitteratur” med det övergripande syftet att utröna 
och dechiffrera dess mekanismer och utreda den förmodade skadliga inverkan på läsarna 
(Öhman 2000, s.11).  
 
På 1970-talet kunde man från kritikerhåll påstå att läsningen av populärlitteratur eller den så 
kallade låga litteraturen i huvudsak var en klassfråga och man kunde med emfas hävda att det 
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”är inte av slump som BLM [Bonniers Litterära Magasin; min anm.] och Allt i hemmet i 
princip hamnar i en annan socialgrupp än Manhattan och Hjärtebiblioteket.” (Stjärne- Nilsson 
1971, s. 75)  
 
På det hela taget var populärlitteraturen då nästan betraktad som ett pandemonium, det vill 
säga ett tillstånd där alla onda makter var lösa, och där främst kiosken framstod som den 
yttersta fysiska distributören av all världens fördomar och stereotypiska bilder av till exempel 
kvinnor och män och med skildringar av våld som framför allt hotade ungdomen. Man 
konstaterade också att populärlitteraturen för många utgjorde den enda läsupplevelsen och att 
det fanns ett betydande gap mellan ”skolantologiernas traditionella utbud av läsupplevelser 
och vad ungt folk faktiskt läser” (Stjärne-Nilsson 1971, s.74). Hoppet ställdes då ofta till 
bibliotekarien som i sin yrkesroll ansågs vara ”den goda litteraturens väktare” och där 
”förekomst av bok på bibliotek var i sig en rekommendation.” (ibid.)      
 
I dag är populärlitteraturen och hela populärkulturen en global företeelse som troligen har en 
större betydelse för många fler än på 1970- och 80-talen. Trots detta faktum forskas det 
sporadiskt om populärlitteratur på de litteraturvetenskapliga institutionerna. Litteraturvetaren 
Anders Öhman menar att detta kan bero på att tidigare forskning kunde hävda att det fanns två 
sorter av litteratur: den höga och den låga. Den starka litterära kanon definierade vad som 
ansågs vara god litteratur och man kunde på så sätt skilja agnarna från vetet. Varken dagens 
kanon eller populärlitteratur framstår dock inte som särskilt enhetliga kategorier och det sker 
en omfattande trafik mellan hög och låg litteratur, i vissa fall i en postmodern estetisk anda. 
Genom att blanda seriösa och populära genrer med varandra upplöser man därmed den 
tidigare uppdelningen i hög och låg litteratur (Öhman 2000, s.12). 
 
Att som tidigare betrakta populärlitteraturen som en enhetlig genre blir därmed omöjligt och 
leder till att nödvändiga kvalitetsurval blir svårare för exempelvis biblioteksanställda i alla 
miljöer. Litteraturvetaren Magnus Persson pekar i sin artikel ”Populärkultur i skolan: 
Traditioner och perspektiv” (2000) på nödvändigheten att ha ett professionellt och 
konstruktivt förhållningssätt till populärlitteraturen. Inte minst är det viktigt att ha elementära 
kunskaper om populärkultur (där givetvis populärlitteraturen ingår) och känna till dess 
historiska bakgrund, att veta att den förändras över tid och att den ingalunda är enhetlig, att 
den kan ha en identitetsskapande funktion och hur den förhåller sig till den så kallade höga 
litteraturen. I den nyanserade förståelsen ingår också insikten att läsare och användare inte 
behöver vara passiva och okritiska i sitt brukande utan att det sker ett visst konstruktivt urval 
utifrån individens eget behov (Persson 2000, s. 18-20).   
 
Jag måste här också tillägga att jag delar litteraturvetaren Anders Öhmans ståndpunkt när han 
menar att populärlitteraturen i likhet med höga litteraturen inte är en förutsägbar litteraturform 
och om man skulle exkludera den från forskningen skulle ”gå miste om viktiga dimensioner i 
vår samtid.” (Öhman 2002, s.21)    
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1.2 Litteratursociologi 
 
Litteratursociologi som forskningsinriktning kan beskrivas vara en reaktion på 
litteraturvetenskapens metodutveckling och de frågeställningar som moderämnet främst 
prioriterade. Det behövdes nämligen en teoribildning som mer sysslade med frågor som rörde 
förhållandet mellan verken och dess omvärld och som tillät författaren att ses som en 
samhällsvarelse, snarare än som tidigare en i ensamhet arbetande gudomligt inspirerad 
litteratör, uppburen av idéer. Litteratursociologisk forskning använder sig av en 
litteraturvetenskaplig metodik och teoribildning och bedriver en interdisciplinär verksamhet 
som ofta förenar modeller från andra samhälls- och beteendevetenskaper med utgångspunkt i 
frågor som rör människan, samhälle och kulturen. Johan Svedjedal, professor i 
litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, menar att kännetecknade för inriktningen är att 
den är inklusiv eftersom den försöker omfatta hela skönlitteraturen och alla skönlitterära 
fenomen med det övergripande syftet ”att analysera produktion, distribution och konsumtion 
av litteratur.” (Svedjedal 1997, s. 72) 
 
Lars Furuland, en annan framstående litteratursociolog, har i sin tur närmare formulerat 
litteratursociologins uppgift till ”att studera växelverkan mellan samhälle och dikt och sätta in 
diktverken i deras receptionssammanhang men även (vilket är lika angeläget) analysera 
diktverken med särskild hänsyn till hur samhällsstrukturerna framträder.” (Furuland 1997, s. 
19) 
 
Litteratursociologi som forskningsområde kan delas in i tre huvudsakliga delområden: 
 
Samhället i litteraturen – inom detta delområde undersöker man hur skönlitteraturen skildrar, 
skapar och beskriver samhället. På senare år har två aspekter som ofta kombineras bidragit till 
en förnyelse av det litteratursociologiska studiet av samhället i litteraturen, dels gäller detta 
undersökningar ur genusperspektiv men också undersökningar som handlar om hur författare 
reflekterar över samhället i sina verk, snarare än hur författare reflekterar det (Svedjedal 1997, 
s. 72-73).   
 
Litteraturen i samhället – inom detta delområde undersöker man skönlitteraturens funktion 
som opinionsbildare och politisk maktfaktor och som instrument i litterära kampanjer rörande 
sociala frågor (Svedjedal 1997, s. 73).   
 
Litteratursamhället – inom detta delområde studeras litteraturens yttre villkor som till 
exempel förlags- och bibliotekshistoria, bokmarknaden utveckling och frågeställningar som 
gäller produktion, distribution och konsumtion av litteratur (Svedjedal 1997, s.73). 
 
Jag placerar min uppsats mera exakt inom det delområdet som kallas för Samhället i 
litteraturen. Detta gör jag eftersom jag i min studie tydligt utgår från ett genusperspektiv där 
min målsättning är att undersöka hur litteraturen skapar och skildrar nämnda perspektiv och 
porträtterar samhälleliga identiteter.        
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Populärlitteraturen, som även omfattar kriminallitteraturen, har ibland kritiserats för att vara 
en sämre sort av litteratur som bland annat framställer kvinnor och män på ett traditionellt 
eller mer stereotypt sätt. Men det finns en misstanke från min sida att nya tider kräver nya 
beskrivningar och det är därför befogat att åter lägga den populära fiktionen under lupp och 
undersöka dess beståndsdelar för att beskriva hur genus skildras i samtiden. Det finns alltid ett 
behov att diskutera och uppmärksamma genusfrågor i samhället. Ett sätt är att göra detta på är 
genom att undersöka fiktion och se hur olika kulturella värden och förhållandet mellan 
människor skildras. Populärlitteratur når i många olika former många olika användare och är 
som kulturellt reproducerade texter därför en tacksam utgångspunkt för studiet av fenomen, 
som till exempel genus, eftersom den skildrade verklighetsbilden på många sätt blir 
gemensam.  
 
Syftet med min uppsats är undersöka hur mannens genus kommer till uttryck i några 
kriminalromaner utgivna under år 2007. 
 
Mina frågeställningar är: 
  
Vilka former av manlighet framträder eller manifesteras? 
 
Hur skapas och skildras de manliga karaktärernas genusidentitet? 
 
Hur förhåller sig dessa genusidentiteter till en normativ syn på manlighet?   
 
1.4 Avgränsningar 
 
Mitt problemområde är, som tidigare nämnt, representationen av manlighet och                   
maskulinitet i kriminallitteratur. För att klarare visa vad jag specifikt ämnar undersöka krävs 
en beskrivning vilken följer nedan; fler avgränsningar framförallt i relation till det empiriska 
materialet och urvalsprocessen kommer att presenteras i avsnitt 5.3 Urval och empiriskt 
material. Jag har valt att avgränsa problemet för undersökningen till att omfatta skildringen av 
mäns skapande av maskulinitet i kriminallitteratur. För att kunna åstadkomma en tydlig bild 
har jag i varje roman särskilt inriktat mig på några av de mest framträdande karaktärerna. De 
fem analyserade kriminalromanerna är skrivna av fem olika svenska kvinnliga författare och 
publicerade under år 2007. De fem böckerna analyseras tillsammans i en komparativ studie, 
dock utan att direkt jämföras med annat liknande material som inte faller inom studiens ramar. 
Samtliga romaner har av mig bedömts tillhöra den samlande genrebeteckningen 
populärlitteratur; jag följer den enklaste avgränsningen mot annan litteratur, nämligen det 
faktum att romanerna finns utgivna i stora upplagor och därmed förmodas nå en större publik.  
 
1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 presenterar uppsatsens innehåll och relevans visavi huvudämnet biblioteks – och 
informationsvetenskap, en litteratursociologisk forskningsöversikt, syfte och frågeställningar 
samt avgränsningar. 
 
Kapitel 2 ger en presentation av olika genusfrågeställningar inom kriminallitteraturen.   
 
Kapitel 3 presenterar vilket forskningsrelaterat material som använts.  
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Kapitel 4 presenterar uppsatsens teoretiska utgångspunkter i form av sociologen Robert W. 
Connells genusordning rörande maskuliniteter samt en diskussion om genus och identitet.  
 
Kapitel 5 behandlar uppsatsens metodologiska ingångar närmare. Bland annat presenteras 
något om idéanalys som metod, tolkning och dess problematik samt uppsatsens empiriska 
urval.  
 
Kapitel 6 innehåller uppsatsens resultatredovisning och en analys av det empiriska materialet. 
 
Kapitel 7 innehåller uppsatsens diskussion, möjlig resultatpåverkan och slutsatser. 
 
Kapitel 8 avslutar och sammanfattar uppsatsen med avseende på syfte, frågeställningar, 
metod, resultat och slutsatser. 
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2 KRIMINALLITTERATUR  
 
I följande kapitel presenterar jag en allmän fördjupning om relationen mellan genus och 
kriminallitteratur. 
 
2.1 Genus och kriminallitteratur 
 
Den mest förenklade och vanligaste uppdelningen skiljer mellan kvinnliga och manliga 
författare med betoning på den könsmässiga aspekten och ser dem som två binära motsatspar 
som väsentligen skriver på två olika sätt: kvinnligt och manligt. Detta kan även relateras till 
genrens innehåll. Per Olaisen, ledamot av svenska Deckarakademin och kännare av 
kriminallitteratur, menar att kriminalgenren alla berättelser i vid bemärkelse kan sägas handla 
om brottets eller brottens närvaro (Olaisen 2007, s. 9). Andra forskare som till exempel Gill 
Plain instämmer oberoende i Olaisens sätt att se på kriminalgenren som en litteraturform vars 
gemensamma nämnare är brottet men påpekar i sammanhanget även att detektivens centrala 
roll som sammanhållande gestalt kraftigt har kommit att eroderas under genrens mer moderna 
utveckling (Plain 2001, s.3). En annorlunda och mer öppen definition av kriminallitteraturens 
kärna har lanserats av genusforskaren Mauren T. Reddy, vilken jag ansluter mig till här, och 
utgår från det faktum att särskilt kvinnors olika författarskap ofta, oberoende av genre, blivit 
förbisedd och marginaliserad. Reddy vill därför omdefiniera och peka på en bredare definition 
där kriminallitteratur som begrepp bör inkludera alla skönlitterära verk där det central 
skeendet kretsar kring en undersökning av händelser som inte behöver vara brottsliga och där 
alla fakta inte är kända från början (Reddy 1988, s. 5).  Trots nämnda skillnader måste det 
ändå antas att alla författare på något sätt måste förhålla sig till genrens historiska 
grundprinciper. Den ständiga önskan inom kriminallitteraturen att vilja återgå till eller skydda 
ett mer ursprungligt status quo har av många, däribland litteraturvetaren Stephen Knight, 
tagits till intäkt för att genren som litteraturform, och därmed ideologiskt medium, ytterst sett 
är värdekonservativ eftersom den främst visar på en sammanhållande ideologisk världsbild 
där den distanserade rationaliteten (påstått viktig manlig egenskap) och den sociala ordningen 
(i någon slags ursprunglig patriarkal mening) är fundamentala begrepp som ständigt hyllas 
och återanvänds (Knight 1980, s. 2-3).    
 
Jag menar att synen på genren som väsentligen delad mellan kvinnligt och manligt skrivsätt är 
en synnerligen intressant utgångspunkt. Låt mig här först snabbt få diskutera den manliga 
varianten av skrivande. Kännetecknande för den är förstås att författaren är en man som 
skriver om en manlig detektiv av något slag och som i sitt bagage har ett manligt synsätt på 
samhället och världen. Litteraturforskare som Lars Wendelius menar att denna form av 
manlig kriminallitteratur har drabbats av olika värdekriser som blivit alltmer synliga efter det 
påstådda skiftet mellan pusseldeckare och den hårdkokta stilen. Bland värdekriserna återfinns 
en kris som rör skildringen av manligheten och maskuliniteten och som bland annat har lett 
fram till att man numera även lyfter fram mjukare mansroller i sin prosa (Wendelius 1999, s. 
239). Kulturvetaren Tiina Mäntymäki håller i sin forskning med om att det är möjligt att 
urskilja krisartade tendenser bland manliga författare och deras detektiver men hävdar 
samtidigt att skildringen av maskuliniteten i kriminallitteraturen ingalunda är entydig och att 
de skillnader som finns bland annat kan kopplas till författares eller detektivers geografiska 
hemvist eller ursprung. Mäntymäki menar att de krisartade tendenser som det är möjligt att 
skönja bland annat har sitt ursprung i att den manliga normativiten har blivit ifrågasatt där 
även manligheten ses som en konstruktion och inte som tidigare som en naturgiven ordning. 
Krisen omfattar även att manliga dygder som hjältemod, individualitet, rationalitet och sexuell 
förmåga har gått från att skildras som något eftersträvansvärt och positivt till att bli laster och 
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ok som tynger och försvårar manlighetens återstående uttryck (Mäntymäki 2004, s. 62-63). 
Forskaren Merja Makinens undersökning av några brittiska författares verk bekräftar bilden 
av den manlige detektivens problem som omfattar känslor av skam, nedstämdhet och en 
definitiv önskan att vilja fly från sin manlighet. I förhållande till den nuvarande manliga 
krisen inom genren framstår kvinnliga detektiver författade av kvinnor som oväntat stabila 
över tid - de tycks aldrig har tvivlat på sin egen könsidentitet på samma sätt som sina manliga 
motsvarigheter (Makinen 2000, s.254). 
 
Förhållandet till den ursprungliga maskulina genrekanonen och den där skildrade manliga 
normen har ständigt ifrågasatts och ibland har kriminallitteraturen innehållit element av 
opposition. Kulturvetaren Sally R. Munt menar i sammanhanget att särskilt kvinnor alltid har 
använt sig av kriminallitteratur för att gestalta olika förhållanden och beskriva utopiska 
modeller av kvinnlig verksamhet, utforska överskridande sociala seder genom humor och 
parodi, vanvördigt feminisera manliga auktoritetsmyter och använda stereotyper som 
signalerar om subversion men som i grunden bottnar i nya attityder (Munt 1994, s.  6-7).       
 
Munt menar vidare att trots: 
 

[…] its well-known apparent ”unsuitability” for women, crime fiction clearly can manifest 
feminine novelistic forms, and feminist political agendas. Its mutability as a genre rests 
with its ability to combine elements of other forms such as realism and satire which have 
their roots in a radical sensibility. The peculiar attraction of a crime novel is its ability to 
appease sometimes contradictory desires, which presumably can placate the feminine and 
provoke the feminist in all of us. (Munt 1994, s. 233-234)  

 
När det gäller förhållandet mellan den klassiska detektivberättelsen och den hårdkokta 
deckaren menar forskare som Lee Horsley att även om den klassiska och mer ursprungliga 
detektivberättelsen kan läsas som en programförklaring över den manliga överlägsenheten har 
formen nu i sitt moderna utryck definitivt förändrats och skrivits om med hjälp av till exempel 
författare som P.D. James och Amanda Cross (Carolyn Heilbrun). Numera framstår det 
hårdkokta deckarformatet som det mest angelägna att förändra och omdefiniera för 
exempelvis kvinnliga författare. Den hårdkokta traditionen, som väsentligen emanerar från 
Raymond Chandler och Dashiell Hammett, associeras med en cynisk och världsklok 
protagonist, härdad av korruptionen i samhället och den urbana världens smuts. Detektiven, 
som är en han, talar ett gatans språk med vardagsnära uttryck och är med sitt oberoende och 
sin självtillräcklighet vanligen en ensamvarg som står utanför de etablerade maktstrukturerna 
och kan därför ses som någon som inte enbart upprepar maskulina maktförhållanden. Den 
typiska hårdkokta manliga detektiven (och det hårdkokta formatet eller den litterära formeln) 
blir sålunda genom sin koppling till en aktuell värld ett forum för revolt och naturlig 
opposition som kan användas som utgångspunkter för frågeställningar som rör klass, genus 
och etnicitet (Horsley 2005, s.248). Givetvis finns det numera även manliga författare som 
utmanar genrens norm men Lee Horsley menar att särskilt kvinnliga författare har varit med 
om att skapa manliga protagonister som är fjärran från bilden av den stereotypiske hårdkokta 
manliga detektiven och utrustar honom med så många fel och brister att det är omöjligt att se 
honom som en manlig förebild (Horsley 2005, s.98). Klarast och tydligast framträder kanske 
ändå de kvinnliga protagonister i den hårdkokta stilen skriven av kvinnor. Typiskt är här 
skildringen av kvinnan som detektiv och man lämnar således omedelbart kvinnans position 
som litterär staffagefigur bakom sig. Genusforskaren Maureen T. Reddy har i en numera 
klassisk studie av nämnda undergenre samlat och analyserat några författare, däribland Sara 
Paretsky, Sue Grafton och Amanda Cross (Carolyn Heilbrun) och karakteriserat dem som 
feministiska kriminalfiktionsförfattare eftersom de i sina romaner placerar kvinnan och 
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hennes upplevelser i centrum. Reddys genomgång visar att det är möjligt att genremässigt 
skildra kvinnan som aktiv, intelligent och moraliskt resonerande, detta samtidigt som hon är 
omgiven av de sociala och psykologiska begränsningar som härrör från ett patriarkalt 
samhälle och där feministiska tankegångar framstår som det enda lösningen eller alternativet 
om man vill kunna förstå och kritisera brotten och i förlängningen kunna lösa de sociala 
frågorna. Skillnaden från tidigare kriminalfiktion blir särskilt tydlig om man jämför med den 
tidigare utgångspunkten som hyllar tillbakagången till en tidigare existerande social ordning - 
i den feministiska varianten av kriminallitteratur skildras i stället själva den sociala ordningen 
som orsak till brotten och brottslingarna formerar i sin tur ett uttryck för den härskande 
patriarkala ordningen. Den kvinnliga protagonisten måste dock hela tiden sträva efter att 
bevisa sin kompetens i en värld där hon hela tiden blir motarbetad när hon hävdar att 
abstraktioner som lag och total rättvisa egentligen beror på ett särskilt kontextuellt 
sammanhang (Reddy 1988, s. 9-10). Andra forskare som till exempel Kathleen Gregory 
Klein, professor i engelska och kvinnostudier, delar inte Reddys slutsatser att den feministiska 
hårdkokta stilen skulle vara så radikal som hävdats. Klein menar att även den kvinnliga 
detektiven alltid i slutändan försvarar det existerande systemet. Även om det inom 
undergenrens ramar finns en skildrad medvetenhet om den rådande ordningen och det sociala 
systemet, måste man ändå som kvinnlig detektiv alltid kompromissa mellan en ideologisk 
ståndpunkt och den professionella karriärens krav och därmed förminskas betydelsen och 
närvaron av en sammanhållande feministisk ideologi (Klein 1988, s. 201-202).  
 
Enligt litteraturvetaren Anders Öhman kan man i dag sammanfatta och säga att de kvinnliga 
författarna i likhet med sina manliga motsvarigheter undersöker missförhållanden och 
samhälleliga problem, men för samtidigt in ännu en dimension eftersom de utmanar genrens 
narrativa eller berättande konventioner när relationen kvinnligt-manligt ställs mot varandra 
och genomlyses (Öhman 2002, s. 36). Öhman menar vidare att de senaste decenniernas mest 
framgångsrika författare som Liza Marklund eller Patricia Cornwell väsentligen följer i 
samma upptrampande spår som tidigare kvinnliga författare av den hårdkokta stilen, men att 
det nu finns tendenser i beskrivningen av kvinnan som gör gällande att hon tillåts eller anses 
vara kompetent nog att utreda brott och söka sanningen, utan att som tidigare ifrågasättas av 
sin omgivning (Öhman 2002, s. 43). Denna min sammanfattning av Anders Öhmans slutsatser 
om dagens kvinnliga författare säger nu inget om genrens stora mångfald eller ens något 
genren som helhet, bara något om detektivens nuvarande status i ett mera ytligt hänseende.  
Inte heller säger sammanfattningen särskilt mycket om hela genrens potential att ständigt, i 
bästa fall, förskjuta och bryta gränser och tabun av olika slag; en historisk överblick över 
genren visar att det ofta inte handlar om att asymptotiskt närma sig olika förbjudna zoner utan 
att funktionellt beskriva, gestalta och utreda förhållanden och relationer mellan människor 
utan att ta hänsyn till om åsikterna för dagen skulle vara obekväma eller politiskt inkorrekta.  
 
En variant av användandet av stereotyper för att beskriva relationer till exempelvis den 
manliga normen är den icke-undersökande kriminallitteraturen, som helt klart får räknas till 
de mer utmanande formerna av den moderna grenen av genren. Den icke-undersökande 
varianten handlar framför allt om offer och överträdare och bygger inte på återkommande 
karaktärer som kan säljas i återkommande serier och som krasst räknas som mindre 
kommersiella. Den icke-undersökande kriminallitteraturen kan betecknas som litterär noir 
som utvecklats i samklang med filmens noir med hjälp av författare som Patricia Highsmith 
och Margaret Millar och som via P.D. James och Ruth Rendell har lett fram till dagens olika 
bidrag. Lee Horsley menar att i den undersökande kriminallitteraturen, där den feministiska 
hårdkokta deckaren ingår, övertar den kvinnliga protagonisten den manliga detektivens 
egenskaper och så att säga övertar ett ”manligt” sätt. Hon, i egenskap av detektiv, talar här 
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med en auktoritär röst, är full av självförtroende och styrka och har en framgångsrik 
verksamhet. Den uppenbara självhävdelsen handlar dock inte så mycket om den kvinnliga 
detektiven själv utan är mer kopplad till offer och överträdare. Horsley menar att i 
konventionellt manligt författade texter är det troligt att dessa stereotypiskt kvinnliga roller 
vill vara en del av det narrativa skeendet som skildrar ett förtryck av den kvinnliga 
subjektiviteten och diskursen. Vidare är detta förtryck mera möjligt i texter som skildrar en 
manlig protagonist vars roll det är att restaurera ett ursprungligt samhälle och så att säga 
återgå till den förut rådande normativa ordningen, den gamla och säkra världen. I litterär 
kvinnlig noir sker i stället ett utforskande av ett maktlöst tillstånd i en värld där varje 
framträdande dominant man är en antites av till exempel Raymond Chandlers självsäkre och 
hederlige privatdeckare. Här finns ingen man som borgar för en återgång till en patriarkal 
ordning. Den kvinnliga identiteten skildras även som mycket varierad och följer ingen 
standardiserad mall. Horsley illustrerar sina slutsatser med exempelvis In the cut (1995) av 
Susanna Moore och Dirty weekend (1991) av Helen Zahavi och menar att dessa författare 
placerar sina protagonister i stereotypiska, negativa roller (till exempel den sadistiska 
hämnaren och det masochistiska offret) och presenterar härmed olika kvinnliga upplevelser 
där olika identiteter skildras och belyses utan möjlighet till självklara tolkningar och utan 
definitiva narrativa slut. Nämnda författares utforskning av både självförnedring och 
självhävdelse erkänns kanske inte av alla som effektiva feministiska texter men de ökar 
onekligen möjligheten att framvisa nya mönster av den kvinnliga identiteten och bidrar till 
nya frågeställningar och destabiliserar konservativa diskurser (Horsley 2005 s.281). Detta är 
en process som helt kort har beskrivits av Anne Cranny-Francis, professor i 
kulturvetenskaper:   
 

In feminist fiction, including feminist genre fiction, feminist discourse operates to make 
visible within the text the practices by which conservative discourses such as sexism are 
seamlessly and invisibly stiched into the textual fabric, both into its structure and its story, 
the weave and the print. (Cranny-Francis 1990, s. 2) 

 
Lee Horsley menar vidare att motståndet och nedbrytandet av konventioner inte bara är en del 
av den feministiska kritiken utan att den även ingår som en viktig beståndsdel i all 
oppositionell användning av kriminallitteratur. Det spelar här ingen roll om man väljer att till 
exempel problematisera klass, genus eller etnicitet. Kriminallitteraturens narrativa struktur 
kräver nämligen att konservativa förväntningar och inarbetade vanor från samhällets sida slits 
sönder och samman. Därmed blottas skenbart stabila sociala mönster och genren som sådan 
blir till en detektiv som undersöker den kollektiva skulden som samhället döljer under den 
skenbart lugna ytan (Horsley 2005, s.281).   
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3 TIDIGARE FORSKNING OCH ANNAN LITTERATUR 
 
3.1 Forskningsrelaterat material 
 
Att som jag gör i denna uppsats deskriptivt ställa svensk kriminallitteratur mot en teoretisk 
modell om manlighetens olika uttryck saknar så vitt jag vet tidigare motsvarighet, så någon 
tidigare forskning som anknyter till området finns väsentligen inte. Den internationella 
forskningen som rör populärlitteratur och kriminallitteratur är väsentligen anglosaxisk till sitt 
ursprung och är givetvis mycket omfattande och stort sett oöverskådlig. När det gäller 
förhållandet mellan kriminallitteratur och genus är det tydligt att ett allt större intresse börjar 
växa fram. Detta har att göra med den nyfunna insikten om att genren innehåller dynamiska 
förhållanden av makt och maktanspråk och där inkluderas givetvis företeelser som genus och 
sexualitet. Olika feministiska läsningar har betytt mycket för den nya förståelsen av genren 
och kritiken mot den manliga normen. Genreforskningen och genreförståelsen är dock 
ingalunda fullständig eller entydig och till dags dato har man främst studerat genusstrukturer i 
ett begränsat urval, vilket lämnar kvar möjligheten för enskilda detaljstudier och 
användningen av den försummade textanalysen. Den högre svenska akademiska forskningen 
som rör kriminallitteratur, är i det närmaste obefintlig och inskränker sig till ett fåtal 
avhandlingar. Det samlande svenska forskningsmaterialet innehåller ibland beskrivningar och 
problematiseringar av genus och frångår även den sedvanliga internationella forskningen 
genom att inte enbart fokusera på detektiven som protagonist och centralgestalt utan adderar 
även mer övergripande samhällsanalyser och ser även till sitt materials fulla längd.      
 
Litteraturvetaren Stephen Knight undersöker i Form and Ideology in Crime Fiction (1988) 
kriminallitteraturens essens och ansluter sig till den mer allmänna slutsatsen att innehåll och 
form tillsammans bildar en enhetlig världsbild som även delas av de tilltänkta läsarna. 
Knights forskning består av närläsningar av några av de mest centrala av kriminallitteraturens 
författare, däribland Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle och Agatha Christie. 
Utgångspunkten är att varje författare har strukturerat hans eller hennes detektivberättelse som 
en serie frågeställningar om världen som syftar till att ge lugnande svar till respektive 
ursprungliga läsare som gemensamt kan sägas tillhöra samma klasskikt (någon form av högre 
medelklass eller de som är mest dominanta eller framträdande i samhället) men som levt 
under olika historiska perioder. Grunddragen som kan utläsas i romanerna är ofta kampen 
mellan karaktärernas individualism och ett kollektivt värdesystem. Detta blir särskilt tydligt i 
Knights analys och beskrivning av Agatha Christie detektivromaner där den tävlingsinriktade 
individualismen (som i grund och botten fungerar som en omstörtande variabel) tonas ner och 
där plikt och normalitet hela tiden framhålls som något frivilligt och naturligt, allt för att 
samhället ska kunna fungera på ett liknande sätt som tidigare. Knight visar med sin forskning 
att man genom läsning av till synes enkla kriminallitterära alster kan man åskådliggöra 
utomordentligt komplexa spänningar som sedan löses på konstgjord eller för den delen 
textuell väg, om man som Knight betraktar genren som bärare av högst ideologiska idéer. 
 
Maureen T. Reddy, professor i engelska och genusforskare, undersöker i Sisters in Crime. 
Feminism and the Crime Novel (1988) några av de kvinnliga protagonister inom detektiv- och 
kriminallitteraturen som under de senaste årtiondena har dykt upp inom den amerikanska 
traditionen. Reddy menar att detektivfiktionen bär på ett drag av konservatism och 
maskulinitet, men att feministiska (kvinnliga) författare på olika sätt har lyckats förnya och 
vitalisera genren genom att tillföra ingredienser som till exempel hårdkokta och lesbiska 
detektiver som utmanar den manliga normen, både genremässigt och på samhällsnivå. Den 
ideologi som skildras i böckerna hävdar Reddy har definierats av utifrån en maskulin modell 
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där objektiv rationalitet spelar en övergripande roll och som premierar och konserverar olika 
manliga värderingar och ideal. Ett av Reddys syften med sin forskning är att visa på 
existerande värderingar och finner i sina slutsatser att olika former av auktoritet är 
framträdande hos de undersökta kvinnliga författarna. (Typiskt är att för den manliga 
hårdkokta stilen är till exempel den auktoritära, monologa rösten; i sina exempel ser Reddy att 
kvinnliga författare använder sig av dialoga röster som tillåter flera auktoriteter att göra sig 
hörda samtidigt). De kvinnliga detektiverna möter i romanerna bland annat på motstånd från 
det etablerade samhället och ofta ifrågasätts deras befogenhet och kompetens att verka inom 
det brottsbekämpande området. Ofta beskrivs ett missbruk av de traditionella 
maktbefogenheterna i ett samhälle, till exempel inom polisväsendet, och det finns också mera 
allmänna tendenser till splittring av skilda slag. Den kvinnliga detektivens yttersta motiv till 
handling i denna mörka värld är insikten att det är möjligt att skapa värden som samhörighet, 
empati och omsorg. En av Reddys slutsatser är att den kvinnliga detektiven sätter 
förhållanden mellan människor i centrum, snarare är att strikt följa totala abstraktioner som 
lag och objektiv rättvisa. Sanningen porträtteras som relativ och ytterst beroende av ett 
kontextuellt sammanhang. Betoningen från författarnas sida tycks enligt Reddy ligga i att få 
läsarna att själva fundera över de frågeställningar som presenteras i böckerna. 
 
Sally R. Munt, verksam inom kulturvetenskaperna i England, undersöker i sitt arbete Murder 
by the Book. Feminism and the Crime Novel (1994) den historiska utvecklingen angående 
amerikansk och brittisk kriminallitteratur med avseende på kvinnliga författare. Munts 
utgångspunkt är dock den våg av genrelitteratur som utkom med början från 1980-talet och 
framåt och där undersöker hon hur genrens konventioner har ändrats och möjliggjort nya 
utryck för genus och sexuella förhållanden. Munt inkluderar i sin undersökning 
brottsbekämpande kvinnliga karaktärer och inkluderar till exempel både amatörer och 
verksamma inom poliskåren med tyngdpunkt på den moderna kriminallitteraturen och  
argumenterar vidare för en alternativ läsning av kriminallitteraturens kanon som avslöjar att 
genren blivit underminerad och i grunden på olika sätt blivit förändrad av kvinnliga författare. 
Denna förändring har alltid varit ett påfallande drag i genrens moderna historia och visar sig 
genom att kvinnliga författare till exempel har parodierat genren, fört in en större realism i 
berättandet och lagt till olika sociala kommentarer och nyanser. Skrivandet av 
kriminallitteratur är kopplat till en satirisk struktur och har därför både en lång tradition av 
kvinnlig/feministisk parodi och överskridande genuskonstruktioner, som i sin tur har 
möjliggjort det stora feministiska intresset som råder för genren med början från och med 
1980-talet. Munt ser genren i stort som mottaglig för revolutionära ståndpunkter men detta 
utesluter inte att det finns skenbart feministiska texter som innehåller konservativa idéer om 
klass, genus och etnicitet. Munt fångar i sin översikt upp en rad feministiska schatteringar 
som utgår från bland annat liberala och socialistiska åsikter, psykoanalys och postmoderna 
strukturer och teman. Munt är enligt min mening ovanligt ärlig i sin forskning och erkänner 
det trängande behovet av kompletterande studier av manliga författare och hur dessa i sina 
texter har blivit influerade av och influerat kvinnliga författare och den feministiska 
diskursen. Det finns nämligen i dag manliga författare som frångår den sedvanliga skildringen 
av den stereotypa manliga detektiven och dennes roll som försvarare av kapitalism, 
patriarkatet, heterosexualitet och den vite mannens makt. Genreförändringens ursprung kan 
sannolikt även här härledas via alternativa läsningar, nu av den manliga kriminallitteraturens 
kanon.   
 
Litteraturvetaren Lars Wendelius analyserar och diskuterar i sin doktorsavhandling i första 
hand det tre romanerna Det slutna rummet (1972) av Maj Sjöwall och Per Wahlöö, Den 
hedervärde mördaren (1990) av Jan Guillou och Den vita lejoninnan (1993) av Henning 
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Mankell med den politiska och litterära utvecklingen i Sverige som bakgrund. Wendelius 
visar på och utvecklar det faktum att svensk kriminallitteratur fram till 1960-talet starkt var 
präglad av den anglosaxiska pusseldeckaren. Den nya formen av kriminallitteratur som sedan 
följde kom att bli mera realistisk och samhällskritisk med en mera desillusionerad stämning. 
Wendelius menar att romanerna även präglas av olika värdekriser. Dessa kriser berör på olika 
sätt maskuliniteten, individualismen och rationalismen och kan ses som en reaktion mot de 
värderingar som tidigare skildrats i pusseldeckaren. För egen del kopplar jag främst olika 
frågeställningar om maskulinitetens förändring till min uppsats, som delvis utgör ett nytt 
element inom kriminalgenren och som dessutom pekar på den sociala revolution som pågått 
sedan andra världskrigets slut. Den moderna kriminallitteraturen blir härigenom på ett annat 
sätt än pusseldeckaren stilistiskt medveten om olika värdekriser och har sitt ursprung i en 
förändrad syn på samhället utan även inkluderar ett nytt sätt att se på människans 
ofullkomlighet.     
 
Tiina Mäntymäki undersöker i sin avhandling Hard & Soft. The Male Detective’s Body in 
Contemporary European Crime Fiction (2004) exempel på den manliga detektiven i 
förhållande till dennes kropp och sin maskulinitet. Mäntymäkis utgångspunkt är sex stycken 
manliga författare, däribland två svenska, från fem olika europeiska länder. Mäntymaki 
analyserar genuskonstruktioner genom att använda sig av etablerade teorier av bland annat 
Toril Moi och Judith Butler och fokuserar i sin forskning på mannens kropp, sexualitet, 
förhållande till olika manliga attribut samt förhållningssätt till mat och åldrande. Centralt för 
konstruktionen av maskuliniteten ses förhandlingen mellan hårt och mjukt, där mannens 
kropp ska vara hård och skild från kvinnans mera mjuka, vilket omfattar mannens penis som 
både ses en del av kroppen och som manlighetens främsta markör och tydligt länkar samman 
kropp och maskulinitet med varandra. Uppdelningen av manliga detektiver kan enligt 
Mäntymäki väsentligen göras i två olika kategorier: en protestantiskt präglad detektiv och en 
katolskt präglad detektiv där respektive hemvist har betydelse för hur detektiven skildras. Hos 
den protestantiske varianten av manlig detektiv är maskuliniteten inte stabil och ifrågasätts 
ständigt i olika sammanhang; mycket av tillvaron laddas därmed med frågor om genus och 
genuskonstruktioner. Yrkesrollen är även kraftigt integrerat med privatlivet vilket går ut över 
detektivens personliga relationer. Den katolskt präglade detektiven däremot har en stabil 
maskulinitet; det finns här ingen skillnad mellan kropp och maskulinitet. Detektiven är en 
man, en kropp och en yrkesman som försvinner sin väg när brottet väl är uppklarat och som 
inte präglas av personliga minnen eller någon påtaglig själslig oro.        
 
Ur ett paneuropeiskt perspektiv är även forskningssammanställningen Crime Scenes: detective 
narratives in European culture since 1945 (2000) av intresse. Antologin har sitt ursprung i en 
konferens som hölls i England år 1997 och som behandlade detektivens och detektionens 
olika roller och varianter i europeisk media, med betoning på den skönlitterära skildringen. 
Kriminallitteraturen porträtteras väsentligen som genre som inte bara innehåller indirekta 
hyllningar till äldre klassiska texter. Förr utom att vara en spännande och underhållande 
läsning med stilistiskt skickligt skrivna texter kan kriminalromanen användas (och används) 
för att beskriva problem som är politiska eller sociala till sin karaktär och därmed öppna upp 
en möjlighet till att börja genomlysa nämnda problemområden. En annan sektion av nämnda 
antologi diskuterar genus där främst skildringen av mannen och den ofta osäkra 
maskuliniteten samt förhållandet till kvinnan beskrivs. Bland annat skriver Merja Makinen, 
lektor i engelska, i sin artikel ”Feminism and the ’Crisis of Masculinity’ in Contemporary 
British Detective Fiction” om några brittiska författares förhållande till genren, maskulinitet 
och feminitet. Makinen menar att kvinnliga författare från och med 1980-talet har, influerade 
av feministiska tankar, börjat att utveckla genren och skapa detektiver som är aktiva och 
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kompetenta och dessutom emotionellt mogna och sexuellt aktiva. Detta ska jämföras med de 
manliga författarnas manliga detektiver som under samma tidsperiod som helt eller delvis 
saknar sina kvinnliga motsvarigheters förmågor. De manliga detektiverna är snarare direkta 
motsatser och saknar väsentligen både fasta kärleksförhållanden och fokus i livet. Skildringen 
av den manliga detektiven skiljer sig även när det gäller ensamheten; tidigare har den manliga 
detektiven också varit skildrad som en ensamvarg men med pondus och självtillräcklighet, så 
är dock inte fallet nu. I stället är nedstämdhet och känslor av saknad påtagliga. I Makinens 
studie, som omfattar material skriven mellan åren 1987 och 1991, undersöks först tre manliga 
författares manliga detektiver som sedan jämförs med två kvinnliga författares kvinnliga 
detektiver. Typiskt för det undersökta materialet är att den manlige protagonisten har en yngre 
medhjälpare med andra mindre stereotypiska åsikter om samhället och som i egenskap av 
retorisk motkraft ger svar på tal när fördomar från den manlige protagonisten ibland 
ventileras. Detta visar enligt Makinen att det är omöjligt att skriva om maskulinitet/manlighet 
på enda sätt. Den manlige detektiven i det undersökta materialet är en ensamvarg, detta till 
skillnad mot medhjälparen som är gift, och har stora problem med kvinnor. Detektiverna 
framstår bland annat som sexistiska och när de väl närmar sig kvinnor, vacklar deras 
förtroende betänkligt, både mentalt och fysiskt, och de tvingas retirera. Hjärnans kapacitet är 
det dock inget fel på utan det är mera konstruktionen av deras ”gamla” manlighet, i 
förhållande till den ”nya” manlighet som representeras av detektivens medhjälpare, som 
fallerar. Konstrasten mellan de manliga och kvinnliga detektiverna beskrivs som stor. De 
kvinnliga detektiver som Makinen har undersökt har inga problem med sin feminitet, dock 
finns det problem som väsentligen har att göra med samhällets förväntningar på kvinnor. 
Ingen av de kvinnliga detektiverna lever i celibat och deras känsloliv omfattar både sexuell 
åtrå och emotionella förbindelser. De kvinnliga detektiverna försöker sammanfattningsvis inte 
fly från sin femininitet medan däremot de manliga detektiverna nästan porträtteras som fulla 
av skam för sin maskulinitet och med en längtan att texuellt ”’un-man’ them”.           
 
Det har även skrivits flera intressanta uppsatser inom ramen för BHS och andra utbildningar. 
Särskilt nämns här den kanske mest jämförbara i sammanhanget:  
 
Magdalena Bjarnehall och Sanna Godenäs har tillsammans skrivit uppsatsen Bland ölmagar 
och spiror – En studie av 1960-talets och 2000-talets detektivromaner ur ett genusperspektiv 
(2005) som handlar om jämföra nämnda decenniers genusstrukturer med varandra i 
sammanlagt sex romaner (En kvinnlig och fem manliga författare) Uppsatsförfattarnas 
utgångspunkt är att genusstrukturen är mer tydlig i de tidiga böckerna och för att undersöka 
om detta stämmer utgår de från två aspekter: yrkes – och familjerollen. Genom att använda 
sig av historikern Yvonne Hirdmans idealtypsmodell vill författarna av uppsatsen försöka 
kategorisera karaktärerna i romanerna för att undersöka hur det ligger till med skildringen av 
könens jämställdhet. Författarnas slutsats är att de kvinnliga karaktärerna generellt beskrivs 
som bifigurer, svaga och separerade från männens domäner. Det finns också en viss 
fokusering när det gäller beskrivningen av kvinnornas utseende, något som inte gäller 
männen. Beskrivningarna av de manliga huvudkaraktärerna är lättare att inordna i Hirdmans 
idealtypsmodell och den framställning som sker av mannen indikerar att han porträtteras som 
hård och kontrollerad och som intellekt, själ och ande.    
 
En mer allmän genusforskningsöversikt med betoning på mansforskning ger vid handen 
följande bidrag:   
 
I antologin Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv (1999) presenterar  
Forskningsrådsnämnden (FRN) en rapport som utgår från genusforskning i ett 
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mansperspektiv. Ursprunget till själva antologin är en konferens som hölls år 1998 och som 
fokuserade på den obalans som fanns inom genusforskningen mellan ett kvinnligt och manligt 
perspektiv. I förordet skriver Anne Marie Berggren, redaktör för rapporten, att även om 
relationerna mellan kvinnor och män alltid har varit föremål för analys är det först på senare 
tid som insikten att bara en liten del av det som uppfattas som naturligt i relationerna mellan 
de båda könen är biologiskt betingat. Till detta ska även läggas de senaste århundradenas 
moderniseringsprocess där samhället har gått från ett starkt hierarkiskt samhälle centrerat 
kring bland annat familjen, gården och släkten till ett samhälle som framhäver individers 
jämlikhet. Det som har hänt är att den ideologi som beskriver individernas 
jämlikhet/jämställdhet har kolliderat med känslan att det existerar en könshierarki, att den 
manliga normens primat fortfarande styr. Ett sätt att problematisera de båda könens relationer 
på är genom mansforskning där man undersöker manlig identitet i förhållande till kvinnor, 
mannen själv och till omvärlden. Anne Marie Berggren skriver att man inom 
mansforskningen måste utgå från att kvinnor och män, eller begreppen kvinnligt och manligt, 
är varandras förutsättningar och att könsidentiteten är en grundläggande del i den 
sammantagna identiteten. Berggren skriver vidare att det är troligt att anta att kvinnors 
identitet som kvinnor är mera beroende av mäns, än mäns identitet som män är beroende av 
kvinnors. Detta beror på att mäns förhållande till andra män är beroende av deras ställning i 
strukturen vilket i hög grad formar deras identitet. Strukturen för det moderna samhällets del 
består i sin tur i stor utsträckning av offentligheten där män historiskt sätt har spelat en mer 
framträdande roll. Kvinnors identitet kan även den sägas bero på strukturen men har 
åtminstone fram till nu främst berott på förhållandet till män. Detta är enligt Berggren ett sätt 
att formulera den manliga normens primat och peka på att män anses som mer homosociala 
(samkönade) i sitt beteende än kvinnor som är mer heterosociala (olikkönade). Berggren 
menar även att man måste tolka begreppet ”genusforskning” vidsträckt när det gäller 
forskning om kvinnor men att man kan vara betydligt snävare när det gäller genusforskning i 
mansperspektiv, även om det även här finns plats för olika gråzoner. Den stora risken med 
genusforskning i kvinnoperspektiv är kanske annars att den handlar mer om kvinnor än om 
relationerna mellan kvinnor och män. Härigenom blir forskningen inte så problematiserade 
som önskvärt och dessutom kan den tendera att bli allt mindre insiktsfull och upprepande efter 
ett tag. Risken med forskning i mansperspektiv menar Berggren är att den kanske omärkt 
glider över till handla om individer som råkar vara män i förhållande till andra individer som 
även de råkar vara män, utan att det finns ett mer övergripande och problematiserande 
genusperspektiv. Intressanta och relevanta forskningsbidrag i rapporten presenteras bland 
annat av historikern Jonas Liliequist som gör en koncentrerad exposé över 
omanlighetsbegreppet genom historien och visar på manlighetens skiftande uttryck genom 
tiderna. Utgångspunkten är att manlighet som social konstruktion har sin motsvarighet i 
föreställningar om omanlighet och att det finns skillnader mellan en äldre, mer traditionell 
sydeuropeisk mansbild och skandinaviska motsvarigheter under medeltid och tidigmodern tid. 
Allt sedan antiken har manlighet i medelhavsområdet varit förknippad med bland annat 
virilitet, sexuell förmåga och ett initiativtagande. Den man som inte tar initiativ och är aktiv 
på alla sociala och sexuella plan faller utanför manlighetsbegreppet och uppfattas därmed som 
omanlig. Liliequist menar emellertid att det i en skandinavisk kontext är det i stället främst är 
fråga om att man som man ska vara modig, fysiskt och socialt stark för att inte betecknas som 
omanlig. Det finns alltså ingen speciell fokus på sexuell potens. Detta blir sedan tydligare 
fram på 1600-talet då det sker en ytterligare markering och man definitivt ser liderlighet och 
översexualitet som markörer för omanlighet.                                    
 
Den uppenbara ambivalensen i det maskulina identitetsskapandet är något som forskningen i 
hög grad återkommer till. I antologin Rädd att falla. Studier i manlighet. (1998) presenteras 
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ett antal forskningsstudier som rör sig inom området mansforskning. Thomas Johansson, 
docent i sociologi och universitetslektor i kulturstudier, skriver inledningsvis att 
mansforskning inte enbart är ett sätt att beskriva mäns liv utan även ett sätt att använda sig av 
teoretiska hjälpmedel och genom empiriska studier visa på nya förhållningssätt till det 
maskulina. Flertalet av antologins forskningsbidrag har inte direkt karaktären av historiska 
undersökningar även om samtliga relaterar till historiska processer och kontexter och främst 
fokuserar på 1800-talet och framväxten av det moderna samhället. Till exempel skriver Jens 
Ljunggren om mannens kropp och relationen till gymnastik. Ljunggren beskriver hur 
gymnastik och idrott kunde fungera som ett medel för att lösa olika manlighetsproblem vid 
1800-talets början. Då handlade det främst om en beskrivning av manligheten som via 
gymnastikpedagoger inkluderade behärskning, måttlighet och harmoni. Ljunggren menar 
vidare att nämnda egenskaper under slutet av 1800-talet kom att kompletteras av en mer 
aggressiv manlig självbild, en bild som sedan 1500-talet alltmer hade sjunkit undan och 
försvunnit ur den manliga identiteten. Den maskulinitetskris som nu uppstod kom alltmer att 
omvandlas till nationens kris och därför behövdes en medborgerlig fostran som bland annat 
resulterade i en patriotisk övertygelse och förväntan. Gymnastiken blev även ett konkret 
fysiskt instrument när det gällde att härda och förbättra den manliga kroppen. En maskulin 
bild växte härmed fram som även vidare kan paras med idén om förfädernas krigiska dygder 
och triumfer. Idéhistorikern Claes Ekenstam skriver i ett av sina bidrag om manlig 
självbehärskning och rädslan att låta sina känslor fritt få spelrum. I rädslan för att falla blir 
fallet eller icke-behärskningen själva motsatsen till självbehärskning och tycks gälla alla 
sorters emotionella känsloutspel. Ekenstam skriver vidare om hur västerländsk kultur 
domineras av självbehärskning och utbred rationalitet vilket ofta leder till en viss 
avskärmning från kroppen som medium och en förlorad känslokontakt. Viljan tar ofta, 
framför allt hos unga män, över på bekostnad av känslorna och vilket kan leda till man börjar 
sysselsätta sig med livsfarliga aktiviteter utan att fullt ut förstå sitt handlande.   
 
Antologin Sprickor i fasaden. Manligheter i förändring (2001) följer till viss del på 
ovanstående forskningsantologi och presenterar en mer positiv syn på mannen och 
manligheten, ett perspektiv som i hög grad tidigare frångicks. Antologin skildrar som helhet 
en mer komplex mansbild där den maskulina mångfalden och positiva drag uppmärksammas, 
vilket helt klart syftar till att ge en mera objektiv bild av mannen och bidra med en större 
förståelse, verklighetsförankring och kanske fungera som ett medel för identifikation. 
Antologin visar tydligt på livaktigheten inom aktuella forskningsområde som hela tiden 
utvecklas; från att ha varit en kategorisering av det maskulina via ett mera generellt 
problematiserade av maskuliniteten till att bli ett mera påvisande av maskulina identiteter och 
utgöra vägar för det maskulina identitetsskapandet.  
  
Sociologen Victor Seidler är en många av forskare som bland annat teoretiserar kring 
manlighetens kristillstånd. I sin bok Man Enough. Embodying Masculinities (1997) kopplar 
han samman nämnda kris med framväxten av feminismen och dess ifrågasättande av den 
traditionella manliga överordningen. Seidler kritiserar även den dominerade vita 
heterosexuella maskuliniteten för de undertryckande normativa ideal som den representerar 
och hans utgångspunkt för detta är påpekandet att varje positionering av maskuliniteten där 
förnuftet, i betydelsen mental konstruktion typisk för västerländsk retorik, skapar en 
skiljelinje mellan män, deras kroppar och deras känsloliv, vilket strider mot en mer naturlig 
ordning. Detta betyder att män samtidigt lär sig undertrycka sina känslor i en homofob rädsla 
att själva bli kategoriserade som feminina även vänder ryggen åt en djupare förståelse av sig 
själva, en kunskap som är baserad på en förståelse av känslor och av kroppen. Män är således 
tvingade att leva sina liv på den ordning som baseras på förnuftet och undertrycker därmed 
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något som Seidler kallar för ”animal nature”. Denna term står för något som existerar eller 
vibrerar under förnuftet och är något ursprungligt, i ett mer mystiskt hänseende, som genom 
känslor är förenat med kroppen.  Manlighetens kris är vidare enligt Seidler kopplad till den 
manliga kroppen genom idén om en dominerande maskulinitet som är parad med mäns 
oförmåga att behandla sina känslor och kroppar som en form av kunskap. Den dominerande 
maskuliniteten, betraktad som en ideologi, innehåller de sedvanliga definitionerna på 
manlighet såsom till exempel tuffhet, uthållighet och mod och har trots sina i huvudsak 
positiva övertoner en förmåga att frånta män från emotionella behov och att se dessa behov 
som en svaghet och ett hot mot den manliga identiteten. Mäns liv har således en tendens att 
bli undermåliga på grund av de skiljelinjer som de tvingas dra upp mellan deras kroppar och 
deras känslor.       
  
I boken Om genus (2002) presenterar sociologen Robert W. Connell en introduktion till 
genusforskningens mer centrala frågeställningar och slår fast att genus spelar en avgörande 
roll för människans olika sociala relationer samt är en framträdande bärare av kulturella 
förväntningar och krav. Connell presenterar även viktiga och övergripande exempel från 
genusforskningens historiska utveckling, beskriver resultat från olika forskningsprojekt samt 
ger en introducerande översikt rörande debatter och ledande åsikter och beskriver även 
begreppet ”genusidentitet” för att bättre förstå och förklara genus närvaro i privatlivet. 
Connell menar att principen om kvinnors och mäns olika egenskaper väsentligen kan härledas 
till slutet av 1800-talet då den vita koloniserande mannen tvingades brottas med sin egen 
identitet i mötet med människor av annat etniskt ursprung. Den vite mannens slutsatser 
resulterade så småningom i en ideologi som poängterade medfödda skillnader mellan 
människor. Samtidigt pågick även ett systemskifte i fråga om synen på genus. Kvinnor och 
män hade tidigare huvudsakligen uppfattats som samma slags varelse, låt vara att kvinnan 
ansågs vara en sämre kopia av mannen. Men i det skedda skiftet kom kvinnor och män att ses 
som två separata varelser med skilda mål och egenskaper; idén om dikotomin eller 
särskiljandet var född. Kvinnor antogs vara mera omvårdande och känslosamma, mindre 
intelligenta och läraktiga medan männen antogs vara aggressiva, distanserade och logiska. 
Detta är föreställningar som inte helt har försvunnit i våra dagar. Connell visar i sin bok på 
tidigare utförd genusforskning som visar att kvinnor och män inte är särskilt annorlunda vid 
en jämförelse angående egenskaper, tvärtom är det snarare så att kvinnor och män på 
psykologiskt plan är mycket lika. Connell tycker sig kunna märka ett motstånd mot slutsatsen 
som indikerar att de båda könen är mycket mer lika än olika och frågar sig varför det är så 
svårt för vissa att acceptera de faktiska likheterna, i stället för att fokusera på faktiska 
skillnader. Konklusionen som Connell drar är att den dikotomiska genussymboliken är en del 
av en kulturell bakgrund och har blivit en sådan etablerad sanning som det är svårt att 
fullständigt frigöra sig ifrån.      
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4 TEORETISKA PERSPEKTIV  
 
De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats ansluter till genusteori.  I detta kapitel 
kommer jag att helt kort specifikt redogöra för mans- och maskulinitetsforskningens 
utveckling, diskutera valet av och utveckla olika aspekter av Robert W. Connells 
maskulinitetsteori samt lyfta fram genus betydelse i den samlade identiteten. 
  
4.1  En introduktion till mans- och maskulinitetsforskning 
 
Idéhistorikern Claes Ekenstam menar sammanfattningsvis att mans- och 
maskulinitetsforskningen som vetenskapligt fält förhållandevis är en ny företeelse inom det 
genusvetenskapliga området. Även om det i någon mening har existerat i Norden under trettio 
år, var det först i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet som den fick ett större 
genomslag. Tillsammans med den redan etablerade kvinnoforskningen och den feministiska 
forskningen kom den tidiga mansforskningen i sitt teoribygge att införliva såväl den 
”marxistiska vänsterkritiken av det kapitalistiska samtidssamhället och feminismens kritik av 
patriarkala förhållanden och strukturer.” (Ekenstam 2007, s. 3) Olika frågeställningar om 
dominerande maktförhållanden har förblivit framträdande i forskningen. Detta är särskilt 
märkbart i sociologen Robert W. Connells teori om en dominerade hegemonisk maskulinitet 
som första gången lanserades år 1985 i en uppsats av Connell tillsammans med Tim Carrigan 
och John Lee och som är att beteckna som den ännu mest framträdande maskulinitetsteorin 
(Ekenstam 2007, s. 3-4). Mitt val av Connells teori i uppsatsen är grundat i den utförliga 
teoriapparat som finns tillgänglig där bland annat mannens historiska och kontextuella 
sammanhang betonas vilket enligt mig ger utrymme för de komplexa variationer och 
skiftningar av maskulinitet som kan tänkas påvisas och studeras i undersökningen.     
 
4.2 Robert W. Connells genusteori    
 
Genus är enligt Robert W. Connell ett sätt att organisera och ordna social praktik. Genom 
genusprocesser skapas sedan ett förhållningssätt där vardagslivet ses i relation till en 
reproduktiv arena, en arena som definieras av:  
 

[…] den mänskliga reproduktionens kroppsliga strukturer och processer till vilka vi kan 
räkna åtrå och samlag, barnafödande och barnavård, kroppsliga genusskillnader och 
genuslikheter. (Connell 1999, s. 95) 
 

Den sociala praktiken svarar i sin tur mot särskilda situationer och är formad inom avgränsade 
strukturer av sociala relationer. Inom dessa finns genusrelationerna som omfattar de relationer 
mellan människor och grupper som organiseras inom reproduktionsarenan och som måste 
anses vara en av de mer betydande strukturerna som rör det mänskliga livet (Connell 1999, s. 
96). En praktik som knyts till denna struktur och som har sitt ursprung i människors och 
gruppers kamp med sin historiska situation utgörs inte av enstaka, isolerade företeelser. 
Snarare är det så att handlingar ”gestaltar sig i större enheter och när vi talar om maskulinitet 
och femininitet talar vi om konfigurationer om genuspraktik.” (ibid.) Hur man än sedan väljer 
att dissekera den sociala världen kommer man att finna nämnda genuskonfiguration av 
praktiken, i den ”individuella livsvägen, de kulturella processerna, institutioner såsom stater - 
alla är de strukturerade utifrån genusvillkor. ” (ibid.)   
 
Genus kan vidare beskrivas som en komplex struktur där skilda logiker adderas ovanpå 
varandra, vilket har stor betydelse för analysen av maskuliniteter. Vilken maskulinitet som 
helst kan nämligen, som en konfiguration av praktiken, samtidigt falla inom en rad olika 
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relationsstrukturer med olika historisk bakgrund. Slutsatsen blir att maskulinitet precis som 
feminitet alltid har varit präglad av motsägelsefullhet och splittring och aldrig varit entydig 
(Connell 1999, s. 97). Connell menar att det åtminstone behövs en tredelad modell för att 
beskriva genusstrukturen där man särskiljer relationer byggda på makt, produktion samt 
katexis (emotionell bindning). När det så gäller relationer byggda på makt bildar kvinnans 
allmänna underordning och den manliga dominansen, vilket inom kvinnorörelsen benämns för 
patriarkatet, det viktigaste nav kring vilken den amerikansk-europeiska genusordningen rör 
sig. Denna genomgripande struktur existerar trots en lång rad omkastningar i form av till 
exempel kvinnliga lärare med manliga elever och motstånd från till exempel feminismen 
vilket innebär svårigheter för den patriarkala makten och en fortsatt legitimering av 
maskulinitetspolitiken (Connell 1999, 97-98). När det sedan är fråga om relationer byggda på 
produktion påtalar Connell existensen av en arbetsfördelning mellan könen som gör att vissa 
arbeten anses kvinnliga medan andra i sin tur betecknas som manliga. Lika viktigt att notera 
som nämnda genusmässiga arbetsfördelning är vetskapen om ”kapitalets genuspräglade 
karaktär” vilket helt enkelt betyder att det är män som kontrollerar de större bolagen samt de 
större förmögenheterna utifrån en social konstruktion av maskuliniteten (Connell 1999, s. 98). 
När det slutligen handlar om katexis eller den emotionella bindningen påpekar Connell att den 
sexuella åtrån ofta antas som given och därför utesluts den ofta i beskrivningar som rör den 
sociala teorin, detta trots att åtrån enligt freudiansk teori är genuspräglad och gäller både för 
hetero- och homosexuell åtrå (värt att notera är att bisexualiteten i egenskap av varande icke 
genuspräglad kulturellt sett inte är definierad som en konstruktion av genus). I förlängningen 
leder detta till att de praktiker som skapar och åstadkommer åtrå är en aspekt av 
genusordningen. Som tidigare nämnts är genus ett sätt att organisera social praktik på en 
allmän nivå - detta betyder att genus samverkar eller interagerar med etnicitet och klass, till 
exempel ”konstrueras inte vita mäns maskulinitet endast i relation till vita kvinnor utan också 
i relation till svarta män.” (Connell 1999, s 99)  
 
4.3   Maskuliniteter 
 
4.3.1  Hegemonisk maskulinitet 
 
I Robert W. Connells genusteori om en dominerande manlig hegemonisk maskulinitet spelar 
som tidigare nämnts framför allt maktdimensionen en avgörande roll. Connell använder sig i 
sina resonemang av begreppet ”hegemoni” som i sammanhanget härleds från den marxistiske 
filosofen Antonio Gramscis analys av klassrelationerna och då hänvisar till den kulturella 
dynamik som gör att en grupp kan hävda sin samhällssyn och utöver detta även kan 
upprätthålla en ekonomisk och politisk dominans. Connell menar vidare att hegemonisk 
maskulinitet kan definieras som varande ”den konfiguration av genuspraktik som innehåller 
det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet.” (Connell 1999, s. 
101) Även om alla män förmodas eller förväntas ta del eller omfattas av den hegemoniska 
maskuliniteten genom den kollektiva manliga föreningen av kulturella ideal och institutionell 
makt (och således är mer homosociala eller samkönade i sitt beteende än kvinnor) är det inte 
självklart att det ens är de mest tydliga bärarna av hegemonisk maskulinitet som är de 
mäktigaste. Det kan nämligen likaväl handla om manliga ideal som uppbärs av 
filmskådespelare eller rollkaraktärer och någon med stor institutionell makt kan i själva verket 
i sitt privatliv befinna sig långt från det hegemoniska mönstret. Connell menar även att det är 
troligt att anta att hegemoni skapas när det finns en samverkan ”mellan kulturella ideal och 
institutionell makt, kollektivt om än inte individuellt. ” (ibid.) Trots att den kollektiva bilden 
av maskulinitet, som den upprätthålls av näringslivet, militären och staten, tämligen är ohotad 
kan villkoren för patriarkatets försvar förmodas ändras och utmanas av nya grupper och 
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således kan det ske en konstruktion av en ny hegemoni. Connell förtydligar angåendet 
motståndet mot detta skeende och en vidare utveckling: ”Vilken som helst av dessa grupper av 
män kan utmanas av kvinnor. Hegemoni är därför en historiskt föränderlig relation.” (ibid.)             
 
4.3.2 Underordnad maskulinitet 
 
Den manliga hegemonin beskriver en kulturell dominans där även det finns män som 
underordnade. Connell menar att specifikt för vår egen tids europeisk-amerikanska samhälle 
är heterosexuella mäns dominans och homosexuella mäns påföljande underordning. I den 
patriarkaliska ideologin bedöms en homosexuell man vara längst nere i genushierarkin och att 
vara homosexuell representerar allt som på symbolisk nivå inte representerar den 
hegemoniska maskuliniteten. Den homosexuella maskuliniteten är ingalunda den enda 
underordnade maskuliniteten även om den kanske är den mest framträdande. Även vissa 
heterosexuella män och pojkar som får se sig exkluderade från den hegemoniska 
maskuliniteten av varierande orsaker vilket markeras i form av smädelser som bland annat 
mes, tönt, morsgris och mammas pojke. Det är även här uppenbart att det är feminitet som 
utgör basen för denna mer symboliska nedvärdering (Connell 1999, s.103).    
 
4.3.3 Delaktig maskulinitet  
 
De normerade definitionerna av maskulinitet leder till att få män kan leva upp till den 
normativa standarden eller den hegemoniska maskulinitetens krav. Den delaktiga 
maskuliniteten beskriver då den majoritet av män som drar fördelar av den hegemoniska 
maskuliniteten och utnyttjar systemets privilegier utan att för delen fullständigt förkroppsliga 
alla dess drag. Männens medverkan i systemet bygger på en delaktighet i den manliga 
hegemonin och en förväntan angående de utdelningar eller belöningar de kan väntas få som 
understödjare av det patriarkala projektet. Den delaktiga maskuliniteten är konstruerad utifrån 
kompromisser med kvinnor i till exempel relationer och samhällsliv och behöver inte 
innehålla direkta krav på dominans eller auktoritet (Connell 1999, s. 103-104).  
 
4.3.4 Marginaliserad maskulinitet 
 
I beskrivningen av marginaliserad maskulinitet hänvisar Connell till de relationer som 
existerar ”mellan maskuliniteter i dominanta och underordnade klasser eller etniska grupper.” 
(Connell 1999, s. 105) Marginaliseringen kan beskrivas vara en följd av den auktorisering 
som skett av den hegemoniska maskuliniteten vilket bland annat leder till att även svarta män 
i idrottsvärlden kan ses som förebilder för den normerade maskuliniteten vilket dock inte 
tillnärmelsevis kommer alla i den marginaliserade maskuliniteten till del. I den framhållna 
vita genuskonstruktion och i samspelet mellan olika maskuliniteter kan det även samtidigt 
finnas andra symboliska roller som lika gärna kan tillmäta den svarta mannen mera negativa 
värden. Den relation som finns mellan marginalisering och auktorisering kan även uppkomma 
mellan skilda underordnande maskuliniteter som har olika grader av tillmätt auktoritet                       
(Connell 1999, s. 104-105).             
 
4.4 Genus och den manliga kroppen 
 
Enligt Robert W.  Connell är inom vår egen kultursfär ”den fysiska upplevelsen av manlighet 
och kvinnlighet centrala för den kulturella tolkningen av genus.” (Connell 1999, s.78) 
Specifikt för maskulint genus blir här bland annat en inriktning på muskler, kroppshållning, 
rörelsemönster samt sexuallivets skilda möjligheter. För att förstå vem och vad vi är beaktas 
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ofta kroppsliga erfarenheter och situationer och därmed finns det en väsentlig koppling mellan 
kropp och sociala processer. Själva åskådliggörandet av detta kan till sedan inordnas i 
företeelser som exempelvis idrotten som ständigt visar manliga kroppar i rörelse som 
kombinerar både en styrkemässig överlägsenhet och en sammantagen skicklighet med syftet 
att gå vinnande ur striden. Connell menar härmed att idrotten innehåller tydliga sociala 
relationer där tävling och hierarki bland män prioriteras och där kvinnor exkluderas och 
domineras. Eftersom idrotten bildar en struktur som skänker mening åt de utförda kroppsliga 
handlingarna kan maskuliniteten bli särskilt sårbar när handlingar inte längre kan utföras på 
ett acceptabelt sätt, som till exempel vid en fysisk oförmåga. Det är här möjligt via tillgänglig 
information utmejsla tre reaktioner som kan följa på nämnda problematik. Den första 
reaktionen kan vara en fördubblad ansträngning hos mannen för att kunna övervinna de 
fysiska svårigheterna och nå upp till den hegemoniska standarden. En andra reaktion kan vara 
att omformulera innehållet i maskuliniteten och anpassa sina krav efter den förmåga som 
mannen verkligen äger men samtidigt inte ge avkall på maskulina förställningar som 
oberoende och kontroll. En tredje reaktion kan vara att mannen helt förkastar den 
hegemoniska maskuliniteten, öppet kritiserar de fysiska stereotyperna och försöker anamma 
en jämställd politik. Mäns reaktioner som svar på en rubbad kroppslig dimension av 
maskuliniteten kan således beskrivas som flertaliga men har alla det gemensamt att inga män 
kan sägas ignorera det genomgripande förhållningssättet till kroppen (Connell 1999, s. 80-81).               
 
4.5 Genus och identitet 
 
Genus är i dag väsentligen förstått som en social konstruktion som spelar en stor roll i 
individens identitet; även faktorer som exempelvis social status, etnicitet och personliga 
upplevelser ingår som en del av den sammantagna ständigt förhandlande kulturella 
identiteten. När det gäller förståelsen av genus kan man använda sig av ett begrepp som 
genusordning för att beskriva hur genus och kön, de biologiskt betingade skillnaderna mellan 
kvinna och man, mera specifikt kommer till utryck. Genusordning omfattar i sin tur flera olika 
nivåer; den symboliska nivån, den strukturella nivån samt den individuella nivån. På den 
symboliska nivån förmedlas föreställningar om hur kvinnor och män är eller bör vara. I en 
jämförelse mellan könen ses det kvinnliga och det manliga som motsatser och uppfattas 
vanligen som självklara och naturliga beroende på dess ursprung i kulturellt präglade 
föreställningsvärldar. På en strukturell nivå kan sedan föreställningarna från den symboliska 
nivån användas för att motivera och legitimera skilda förhållanden angående till exempel 
sociala aktiviteter och ekonomiska förhållanden. Den strukturella nivån omfattar även 
strukturer från arbetsliv och utbildningsväsende där kvinnor och män ofta återfinns på skilda 
positioner och inom olika områden. På en individuell nivå ser man så till sist det biologiska 
könet som en essentiell del i individens personliga utformning av liv och identitet vilket i sin 
tur ska samspela med omgivningen och de etablerade föreställningar som råder (Gannerud 
2001, s. 13-14).  
 
Inom till exempel kulturvetenskaperna finns två förhärskande modeller som anger hur 
genusidentiteten skapas. Den första modellen anger helt kort att ”there is some intrinsic and 
essential content to any identity which is defined by either a common origin or a common 
structure of experience or both.” (Grossberg 1998, s. 89). Nämnda modell som beskriver ett 
förenat subjekt med en stabil och fix identitet har under de senaste decennierna utsatts för 
kritik och blivit ersatt av en ny modell som bortser från en stabil kärnidentitet och som i stället 
framhåller skapandet av en identitet som en förhandlande process vilket i sin tur betyder att 
man numera förnekar ”the existence of authentic and originary identities based in a 
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universally shared origin or experience.” (ibid.) Identiteter kan därmed aldrig sägas vara 
förenade eller eviga utan är i stället: 
 

[…] increasingly fragmented and fractured; never singular but multiply constructed across 
different, often intersecting and antagonistic, discourses, practises, and positions. (Hall 
2000, s.17)   

 
Sammanfattningsvis ska begreppet genusidentitet enligt min mening förstås som den självbild 
som finns angående det subjektiva jaget i relation till de föreställningar och förväntningar som 
finns på genus och ska ses som en del av den totala identiteten, bestående av skiftande 
flerbottnade processer och utsatt för ständiga omdefinitioner.           
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5 METOD  
 
I min uppsats kommer jag att använda mig av en metod som är vanlig inom 
samhällsvetenskapen, nämligen idéanalys, vilket är en textuell analysform med ett 
övergripande syfte att undersöka idéers och ideologiers beståndsdelar. Mitt metodval är i mina 
ögon lämpligt eftersom jag är inriktad på att undersöka innebörder och konstruktioner av 
begreppet genus som här ska förstås som ett skapat idésystem. 
 
5.1 Idéanalys 
 
För att utföra min analys har jag orienterat mig i några handböcker som behandlar 
samhällsvetenskapliga textanalyser och funnit två böcker som nöjaktigt passar mina syften. 
Den första boken är huvudsakligen skriven av de båda statsvetarna Göran Bergström och 
Kristina Boréus och heter Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys (2005). De båda författarna beskriver idéanalysens användningsområde och menar 
att analysen i fråga kan användas både för att undersöka idésystem såväl som ideologier. Den 
andra boken är skriven av statsvetaren Ludvig Beckman och heter Grundbok i idéanalys. Det 
kritiska studiet av politiska texter och idéer (2005). Beckman tar främst upp idéanalysen som 
ett medel för att undersöka och studera politiska ideologier och budskap vilket jag inte 
kommer att göra. Anledningen till att jag även använder mig av Beckman är att han generellt 
sätt är mera utförlig och grundlig i sina resonemang än Bergström och Boréus.     
   
Idéanalysen utgår från användningen av termen ”idé” som har använts inom det filosofiska 
språkbruket i över två tusen år med varierande innebörd. Betydelsen har skiftat allt ifrån att 
beskriva oföränderliga urbilder som existerande bortom det jordiska till att vara Guds 
uppenbarade vilja och bärare av den yttersta verkligheten. I och med den moderna filosofins 
ankomst på 1700-talet började man koppla termen ”idé” närmare människan och hävda ett 
klarare ursprung i hennes egen tankevärld. Begreppsmässigt kan ”idé” i dag sammanfattas till 
att betyda en föreställning eller en tankekonstruktion om verkligheten som kan handla både 
om sociala fenomen och naturfenomen och som genom sin beständighet skiljer sig från till 
exempel de mer övergående intrycken eller attityderna (Bergström & Boréus 2005a, 149). 
     
Ludvig Beckman menar i sin tur att idéanalysen som huvudsakligt syfte kan vara, som varje 
annan undersökning, att antingen beskriva, förklara eller ta ställning till ett visst empiriskt 
material. I princip kan olika syften kombineras men Beckman hävdar att respektive analys i 
grund och botten skiljer sig mycket åt och att det därför är nödvändigt som forskare att 
specifikt ange en viss inriktning (Beckman 2005, s. 14).  
 
Den idéanalytiska metod som bäst passar mina syften är den beskrivande idéanalysen. 
Metoden har inte som föresats att förklara hur ett fenomen har uppstått eller skett, det ingår 
inget varför i själva beskrivningen. I stället vill en beskrivande idéanalys undersöka ett 
fenomen och förklara vad det är och lyfta fram dess beståndsdelar (Beckman 2005, s. 14-15). 
 
En beskrivande undersökning kan vid ett första anblick tyckas vara otillräcklig men som alla 
vetenskapliga beskrivningar återger man här inte ett material utan drar i stället slutsatser om 
det. Det handlar inte om att presentera ett innehåll, det handlar om att karaktärisera den 
undersökta texten, sortera in och exponera element som inte framligger vid en första 
närläsning och således tillämpa ett analytiskt förhållningssätt som syftar till ett 
ställningstagande om hur textens innehåll ska begripas eller förstås. Analytiskt sker detta 
genom att forskaren argumenterar för sin tolkning, sina slutsatser och sin mening. En 
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beskrivande idéanalys syftar dock inte till att ta någon ställning till de frågor som textens 
innehåll ställer (Beckman 2005, s. 49-50).    
  
Det finns ingen uttryckt mall i hur man utformar en idéanalys Man har därför stor frihet som 
forskare att utforma och anpassa metoden till sina egna syften och målsättningar. Bergströms 
och Boréus teoretiska utgångspunkt behandlar främst två analysverktyg som är  nödvändiga 
för idé– och ideologianalysens utförande: dimensioner och idealtyper.  
 
Det första analysverktyget, dimensioner, är mer vanligt och lämpligt vid undersökningar som 
rör politisk filosofi och ideologiforskning (Bergström & Boréus 2005, s. 164). 
 
Det andra analysverktyget, vilket jag kommer att använda mig av, är idealtyper.  
 
En idealtyp kan beskrivas vara en tankekonstruktion som varken beskriver eller kan avläsas i 
verkligheten. I stället är idealtyper analytiska instrument som syftar till att strukturellt renodla 
och beskriva vissa viktiga karaktäristiska eller specifika drag i en ståndpunkt eller hos en 
social enhet. Idealtypen måste även för att skapa mening kopplas till den teori som utgör den 
aktuella undersökningens kontext. Idealtypens beståndsdel kan enligt Ludvig Beckman 
beskrivas vara ”ett koncentrat av de egenskaper eller idéer som forskaren anser vara av 
särskild betydelse i beskrivandet av ett fenomen.” (Beckman 2005, s. 28).  
 
Bergström och Boréus använder i sin metodbok begreppet idealtyper på ett annorlunda sätt än 
vad till exempel sociologen Max Weber gjorde och det är de förstnämndas sätt att resonera 
som jag kommer att använda mig av här. När Weber använde idealtyper i sin forskning ville 
han renodla företeelser som kapitalism och byråkrati för att sedan kunna formulera hypoteser 
kring dessa. Bergström och Boréus använder i stället begreppet idealtyper som ett raster som 
läggs över den text som ska analyseras för att kunna återskapa och genomlysa idésystem 
(Bergström & Boréus 159-160). 
  
5.1.1 Analysverktyg 
 
Jag har valt att utgå från Robert W. Connells uppställning av olika maskuliniteter i mitt val av 
idealtyper. Dessa idealtyper består i mitt fall av de fyra idealtypiska föreställningar om 
manligheter som presenteras i avsnitt 4.3 Maskuliniteter. I min undersökning tillämpas 
idealtyperna som ramar för olika begränsande situationer och den strukturella situationen och 
utgör det raster som läggs över texten för att kunna strukturera densamma och på så sätt se 
vilka bilder av genus som framträder, för att sedan observera hur nära eller hur långt ifrån 
dessa står de olika idealtyperna. 
 
De fyra idealtyperna är: hegemonisk maskulinitet, underordnad maskulinitet, delaktig 
maskulinitet samt marginaliserad maskulinitet. 
 
5.2 Tolkning och dess problematik 
 
Inom all textanalys är tolkning ett centralt begrepp. Tolkning handlar väsentligen om att 
begripa och förstå en texts innebörd i förhållande till de frågor som man har ställt sig och vill 
ha svar på. Bergström och Boréus diskuterar i sin metodbok två välkända begrepp som 
förknippas med hermeneutiken, läran om läsning och tolkning; nämligen den hermeneutiska 
cirkeln samt insikten om den egna förförståelsen. Det första begreppet handlar om textens 
helhet och dess olika delar. I en texttolkning är det viktigt ha en förståelse om helheten – utan 
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helhet finns det ingen möjlighet till en övergripande förståelse. Men samtidigt måste man inse 
att helhet och delar står i beroendeförhållande till varandra – man måste för att förstå helheten 
sammanföra de olika delarna till en samlande enhet samtidigt som man också måste förstå att 
helheten är beroende av de olika delarna. När Bergström och Boréus resonerar vidare om 
”insikten om den egna förförståelsen” framhåller de hermeneutikern och filosofen Hans-
Georg Gadamers ståndpunkt att varje läsare har sitt eget förhållningssätt till varje text. Alla 
har vi en förförståelse som kommer ur våra tidigare individuella erfarenheter och det är därför 
viktigt att inse att dessa hågkomster bildar utgångspunkt för tolkning och att denna insikt ska 
balanseras med vetskapen att en viss förförståelse alltid är nödvändig för tolkningens 
utförande och slutgiltiga resultat (Bergström & Boréus 2005b, s. 24-25).  
 
Att fullständigt redovisa min egen förförståelse torde vara en omöjlighet och ligger således 
utanför uppsatsens ramar. Trots allt kan den ändå subjektivt beskrivas som en komplex 
process där intryck och data ständigt mentalt bearbetas och förståelsen utvecklas. I 
sammanhanget kan man också direkt konstatera att vi alla tolkar och skapar mening i data 
utifrån företeelser som personliga åsikter, kulturella, ideologiska och språkliga referensramar. 
Björn Vikström, teolog och litteraturvetare, diskuterar bland annat frågan om subjektivism 
och menar att trots att alla är beroende och påverkade av sin sociala omgivning i 
tolkningsögonblicket så är det missvisande att anta att den personliga situationen fullständigt 
determinerar tolkningen. Även om alla kan sägas tillhöra disparata traditioner med skilda 
bakgrunder så finns det inget i sammanhanget som utesluter den objektiva diskussionen om 
och jämförelsen av olika tolkningar. Varje individ är nämligen medlem av olika 
tolkningsgemenskaper eller sociala sammanhang som till exempel familjemedlem, granne 
eller forskare. De sociala sammanhangen påverkar oss på skilda sätt, samtidigt som 
möjligheten alltid finns att glida mellan sammanhangen och förnuftsmässigt kritiskt kunna 
granska sina roller, metoder och strategier (Vikström 2005, s. 22-24).  
  
Statsvetaren Ludvig Beckman konstaterar även han i sin metodbok att forskningsresultat alltid 
är beroende av forskarens olika personliga val när det gäller att se på och observera 
verkligheten. Den egna förförståelsen finns alltid med som ett osynligt bagage och det är 
därför forskarens uppgift att på bästa möjliga sätt klargöra för och precisera sin undersöknings 
teoretiska utgångspunkter och begrepp eftersom det är i ljuset av den uppställda 
analysmodellen som man kan klarlägga hur väl undersökningen svarar på de uppställda 
frågorna (Beckman 2005, s. 22-23).    
 
5.3 Urval och empiriskt material 
 
I denna uppsats är jag intresserad av att undersöka hur den skapade bilden av manlighet 
skildras i samtiden i en av populärlitteraturens största genrer, kriminallitteraturen. Redan från 
början stod det klart för mig att uppsatsen inte skulle bli en läsarorienterad studie eller 
behandla enskilda författare eller författarskap. I förening med min metodologiska ansats, 
idéanalys, föreföll det logiskt att använda en kvalitativ inriktning där man försöker finna 
egenskaper eller kvalité i det man avser att undersöka och där forskaren själv befinner sig i 
den sociala verksamhet som analyseras. Den kvalitativa inriktningen baseras på kvalitativ 
empiri vilket förenklat sett påminner om hermeneutiken där man förutom empiri och logik 
erkänner och försvarar subjektiviteten hos den socialt och historiskt påverkade uttolkaren 
(Bergström & Boréus 2005b, s 24-26).   
 
För att ytterligare koncentrera det empiriska materialet krävde jag att det skulle vara 
kriminallitteratur producerat i en närliggande samtid och beskriva igenkännande förhållanden 
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i ett nära samhälle, nämligen det svenska. Det enda som jag krävde av författarna var att de 
sedan tidigare var etablerade, välkända och verksamma i rollen som populärlitterära författare. 
Att syftet var att undersöka genus i romanerna var också klart för mig från början. Med detta i 
åtanke började undersöka hur forskningen på området såg ut. Jag tyckte mig kunna skönja en 
klar och övergripande tendens inom de forskningsinriktade ansatserna som behandlar 
kriminallitteratur att olika skildringar av manlighet på olika sätt överväger och att det främst 
är manliga författare som analyseras och diskuteras ur ett genusperspektiv. Mera sällan eller 
aldrig finns det forskning som enbart rör kvinnliga författares skildring av det explicit 
manliga. Men hur skulle då urvalet av författare ske? Den allmänna närvaron av 
framgångsrika kvinnliga svenska kriminalförfattare har på senare tid blivit påtaglig men vid 
en genomgång fann jag att dessa författare fortfarande var outforskad mark och ur ett 
forskningshänseende lämnade åt sidan. Trots att mitt personliga intresse främst ligger på 
kriminallitteratur skriven av och om kvinnor från och med 1860-talet och fram till år 1950 
beslöt jag mig för undersöka några av de samtida kvinnliga kriminalförfattarna eftersom man 
inte ska förringa möjligheten av nya upplevelser och för sig själv få möjligheten att presentera 
ett tidigare okänt material som dessutom är akademiskt förbisett. På så sätt beskriver urvalet 
även mina egna litterära preferenser. I sedan det direkta urvalet hävdar jag forskarens rätt att 
själv få välja material och sammanhang och en genomgång av de romaner som publicerades 
under år 2007 resulterade i ett urval av fem, nämligen:  
 
Pojke försvunnen  av Anna Jansson 
 
 I denna ljuva sommartid av Mari Jungstedt 
   
Skugga av Karin Alvtegen 
 
Tröstaren av Karin Wahlberg 
 
Tyskungen av Camilla Läckberg 
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6 ANALYS/RESULTATREDOVISNING  
 
I detta kapitel kommer jag att analysera de fem kriminalromanerna som utgör det empiriska 
materialet. Varje roman analyseras separat i ett eget avsnitt där varje analys avslutas med en 
översiktlig sammanfattning utifrån uppsatsens frågeställningar. I avsnitt 6.6 kommer jag 
sedan att sammanställa resultaten och koppla dessa till frågeställningarna. 
 
6.1 Pojke försvunnen 
  
Analysen koncentrerar sig på de två manliga karaktärerna Martin Ahl och Lars Wickman. 
 
När krukmakaren Martin Ahl ska ha en utställning efter pojken Andreas Nilssons 
försvinnande vill han inte ställa in arrangemanget, i stället ser han fram emot alla kunder som 
kommer att komma dit för att köpa hans konsthantverk. Hans hustru, Susanne, tycker att han 
borde ha ställt in. Hon hävdar att de besökare som kommer till honom har kopplat sambandet 
mellan hans annons angående utställningen och pojkens försvinnande från krukmakeriet och 
därigenom ser en möjlighet att befinna sig i en riktig ”dokusåpa”, något som man kan berätta 
om för sina vänner och bekanta. Martin Ahl tycker att hon är ”jävligt cynisk” och hoppas att 
besökarna faktiskt kommer för hans skull (Jansson 2007, s.61). Martin går för att väcka sin 
tonåriga son Oskar medan hustrun Susanne fortsätter med hushållsbestyren. Sonen Oskar vill 
inte som vanligt kliva upp ur sin säng: 
 

Martin fick behärska sig för att inte dra täcket av honom [Oskar; min anm.] och ge honom 
en smäll över örat. […] Susanne hatade när de slog även om det var på låtsas. Fäder och 
söner hade alltid tränat sig i strid, brukade Martin säga. Det är så sönerna överlever när det 
verkligen gäller. (Jansson 2007, s.62) 

 
Susanne Ahl vet att hon borde åka över till sin kusin Charlotta Nilsson och prata med henne 
om det som kan ha hänt sonen Andreas. Susanne misstänker att hennes man Martin har ett 
förhållande med en annan kvinna. Deras eget förhållande tycks ha förlorat mycket av det som 
tidigare var givet. Till exempel är de stunder av kravlös närhet som tidigare fanns nu borta. 
Susanne kommer fram till att Martin i smyg träffar Charlotta som antas leva ensam efter 
skilsmässan från Tommy. Susanne Ahl sammanfattar: ”Charlotta var söt och nätt i kroppen. 
Lite svag och vek och hjälpsökande i sin framtoning. Det vädjade väl till hans [Martins; min 
anm.] styrka och manlighet.” (Jansson 2007 s.78) Susanne fortsätter sitt inre resonemang om 
hennes, Martins, Charlottas och Tommys förhållande till varandra och landar i följande 
slutsats:  
 

Det var först vid en skilsmässa arbetsfördelningen verkligen kommer i dagen. Charlotta 
hade aldrig bytt däck på bilen, aldrig öppnat proppskåpet, aldrig deklarerat, aldrig hanterat 
en borrmaskin, faktiskt aldrig ens tänt grillen. Det är en sorts ömsesidigt kyskhetsbälte att 
reducera sig själv på det viset. Du kan inte klara dig utan mig. Susanne var inte så säker på 
att hon skulle ha klarat sig bättre vid en separation än vad Charlotta gjorde. (ibid.)     
 

Elvira Wickman, hemmafru och sjuksköterska, vill inte att hennes make Lars ska få reda på 
att hon har en sexuell relation med tonårsförälskelsen Martin Ahl. Då skulle en skilsmässa 
mellan paret Wickman snart bli ett faktum. Egentligen är uppbrottet mellan Lars och Elvira är 
bara tidsfråga. Toppolitikern Lars är på väg att permanent bosätta sig Bryssel och själv vill 
Elvira inte följa med dit. Hon ser med glädje fram emot hans avresa och hon är trött på att 
maken ständigt ska tala om för alla och envar att hon är dum i huvudet, överviktig och allmänt 
otillräcklig. Elvira konstaterar även att Lars ser henne som en inredningsdetalj och att hon är 
för honom ”hustrun Elvira” (Jansson 2007, s.10). Elvira inser även att hennes och Martins 
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hemliga förhållande kan leda till en separation med dennes hustru vilket kan skada honom, 
både känslomässigt och materiellt. Resultatet skulle med all sannolikhet bli att han skulle 
förlora sitt krukmakeri eftersom det är Susanne som äger den gamla gården som paret Ahl 
bebor (Jansson 2007, s.86).  
 
Elvira Wickman får ett samtal från polisen som meddelar att hennes son Petter har 
omhändertagits berusad och nu ska köras hem till henne. När sedan två poliser kommer med 
den bleke Petter mellan sig önskar Elvira att Lars var hemma så att han kunde prata med dem 
(Jansson 2007, s.128). När hon sedan försäger sig angående ursprunget till Petters kniv anser 
Elvira att maken Lars faktiskt får skylla sig själv eftersom han inte är hemma och kan lägga 
orden till rätta. Hon är säker på att han på något sätt skulle kunna undvika polisernas luriga 
frågor och få Petters överträdelse att mest av allt likna ett litet hyss (Jansson 2007, s.129).    
 
Paret Wickman pratar vid ett tillfälle om sitt förhållande till varandra. Lars Wickman påstår 
att Elvira inte längre är intresserad av honom eller hans arbete. Lars undrar dessutom vad hon 
gör hela dagarna. Hon kan ju inte ens se till att det finns mat på bordet alltmedan han sliter 
dygnet runt. Elvira svarar att det i hans val inte ingår att befatta sig med hushållsarbete och att 
även hon bara skulle vilja syssla med sådant som hon tycker om. Elvira säger: ”Jag kanske 
vill gå en kurs i akvarellmålning på min fritid i stället för att laga mat.” (Jansson 2007, s.174) 
Lars Wickman replikerar då:  

 
Är det Charlotta [Nilsson; min anm.] som satt griller i huvudet på dej? Jävla ninjafeminist. 
Hon hatar ju karlar. […] Vart har vårt liv tillsammans tagit vägen, Elvira? Förr när jag kom 
hem på kvällen hade du gjort dej vacker för mig. Middagen var klar. Petter sov i säng och 
vi fick en stund tillsammans när vi kunde prata. Vad fint vi hade det då. (Jansson 2007, 
s.174-175)  

 
Elvira känner att maken Lars har övergivit sin familj för politiken och dessutom förlorat sina 
gamla socialdemokratiska ideal, de ideal som hon själv kunde vara med och dela (Jansson 
2007, s. 89). Elvira hittar några herrtidningar som tillhör Lars och hon blir upprörd över den 
”nidbild” av kvinnokroppen som sprids. Hennes tankar går tillbaka till häromdagen då hon 
konfronterade Lars och frågade om han tyckte att hon var ful och om hon äcklade honom. 
Hon frågade även varför han aldrig ville älska med henne och insinuerat att han kanske var 
impotent. Elvira hade sedan hävdat att allt hon ville var få bli sedd och älskad. Lars hade då 
låst in sig på badrummet och när han kom efter ett tag hade han haft annorlunda anletsdrag. 
Efter samlaget hade sedan Lars lämnat Elvira ”liggande där med svidande sköte. Hon hade 
känt sig som en spottkopp, en urtagen höna. Naken och ful och mer förtvivlad än arg […] 
Vreden hade kommit senare.” (Jansson 2007, s. 91) 
 
Oskar Ahl väntar på att bli upphämtad av sin far Martin efter polisförhöret angående 
misshandeln på Andreas. Oskar tänker på alla de frågor som fadern kommer att ställa till 
honom om förhöret och landar då bland annat i följande resonemang: 
 

En riktig karl… Oskar hatade just de orden mer än något annat. Om du inte är en riktig karl 
är du i bästa fall ingenting och i sämsta fall en kärring. Är det något fel på att vara en 
kärring? hade han frågat Martin en gång och då hade farsan nästan tappat fattningen. Om 
det är fel? Sedan hade han skrattat så hela prisen snus kom i dagen. Fan vad du skräms. 
(Jansson 2007, s.193) 

 
Susanne Ahl karaktäriserar relationen mellan sig själv, sin kusin Charlotta, Elvira och Lars 
Wickman samt sin make Martin:   
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På något vis verkade Elvira ha lättare att komma överens med Charlotta [Nilsson; min 
anm.]. Hon ifrågasatte väl inte lika mycket. Men det var inte bara det. Elvira hade en sorts 
värme och humor man bara måste charmas av, en självklar moderlighet och önskan att alla 
skulle må bra. Om bara Lars hade varit annorlunda skulle man ha kunnat umgås mera med 
dem som familj, men Martin och Lars gick inte ihop. Lars sätt att svänga sig med engelska 
uttryck fick Martin att gå i baklås när han inte förstod vad som menades, och Martins sätt 
att driva med Lars bristande fysiska styrka gjorde det inte enklare. (Jansson 2007, s.235) 

 
Susanne diskuterar även med sig själv äktenskapet med Martin. Hon anser att de borde ta sitt 
äktenskap på allvar annars kan allt glida dem ur händerna. Susanne undrar om maken 
verkligen vill fortsätta sitt liv med henne och ”förlika sig med tanken på en fru som firad 
föredragshållare och psykolog med eget radioprogram.” (Jansson 2007, s.289) Susanne väcker 
sin make och säger att de måste prata med varandra. Han ber henne lämna honom i fred och 
Susanne känner hur den uppdämda gråten är på väg samtidigt som hon kämpar emot för att 
hålla den borta (Jansson 2007, s. 291). Martin säger sig vara sviken av sin hustru som ofta är 
på fastlandet och jobbar. När hon sedan väl är hemma igen sitter hon bara framför datorn och 
skriver. Martin antar att hon har en älskare på fastlandet som hon bedrar honom med. Efteråt 
ligger väl hon och älskaren där och pratar om vilken primitiv man hon har där hemma, en man 
som inte ens klarade av grundskolan och som inte har modet att gå på komvux (Jansson 2007, 
s.291-292). 
 
Sammanfattning utifrån uppsatsens frågeställningar 
  
Karaktären Martin Ahl är på en och samma gång både komplex och enkel i sitt förhållande till 
sin manlighet och den hegemoniska maskuliniteten. Han anser sig själv bestämma i hemmet 
och gör där saker som anses manliga och har där en normativ manlig framtoning och är tydlig 
i sin kommunikation när han hävdar att kvinna och man har olika naturgivna uppgifter och 
egenskaper. Samtidigt är Ahl ekonomiskt sett är underordnad sin hustru Susanne och hans 
existens i sin nuvarande form mer eller mindre står och faller med henne. Ahl intar dessutom 
ett underläge gentemot hustrun eftersom han inte har någon mer omfattande utbildning vilket 
hon har. Akademisk utbildning ställs alltså mot arbetarklass i det här fallet. Han ser 
äktenskapet som en prioritet och främsta känslomässiga relation men fruktar samtidigt att 
hustrun ska lämna honom för en annan man. Ahls ekonomiska bekymmer leder till att han 
måste ta pengar som tillhör hustrun samt att två pojkar dör. Ahls kroppsliga styrka är hans 
främsta karaktärsdrag som används både som argument som han till exempel ska mäta sig 
med andra män och i situationer när han tar till fysiskt våld vilket två gånger har sin 
upprinnelse i emotionella situationer med kvinnor. Ahls definieras även av andra utifrån sin 
fysiska styrka även om han också kan beskrivas som ömsint och romantisk och kan tycka att 
hustrun i vissa situationer är mera cynisk än honom. Hustrun Susanne är i sin tur, trots både 
sin påstådda och reella självständighet, medveten att hon reducerar sig själv som individ när 
hon låter maken göra saker som anses vara manliga i hemmet. Martin Ahl försöker överföra 
vissa manlighetsideal till sin son. Sonen Oskar är ibland negativt inställd till fadern och 
medveten om att det egentligen är modern Susanne som bestämmer där hemma. Vid ett 
tillfälle när sonen Oskar gråter på grund av att han kan ha slagit ihjäl den försvunne pojken 
Andreas säger pappa Martin att en bra karl vet när han ska tiga samt tillägger: ”Snackar gör 
småglin och kärringar.” (Jansson 2007, s. 74) 
 
Karaktären Lars Wickman uttrycker huvudsakligen den hegemoniska maskuliniteten. Detta 
sker bland annat genom sin intellektuella framtoning, sin kvicka hjärna, sin maktposition, sina 
åsikter och sin roll som bestämmande familjefader. På det privata planet märker Lars att något 
i förhållandet till hustrun Elvira har ändrats över tid. Han undrar även varför hon numera 
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missköter hemmets sysslor och om hon är påverkad av en kvinna utifrån. Trots vissa problem 
i äktenskapet vill inte Lars Wickman inte förlora sin hustru och diskuterar tillfälligt sina 
problem och söker råd hos en kvinnlig polis. Hustrun Elvira upplever sig i sin tur som mera 
fri och otvungen när maken inte är hemma, samtidigt som hon i vissa krävande situationer kan 
sakna hans närvaro. Lars Wickman ansluter till en normativ manlighet på en strukturell nivå 
där han hävdar olika egenskaper för kvinna och man vilket gör att hans ibland uttryckligt 
förhandlande position och tillhörande förståelse av andra betraktare ses som oväntad. När det 
uppdagas att Wickman har haft samröre med en prostituerad kvinna antas det att han har 
nyttjat hennes sexuella tjänster, det visar sig dock att han i själva verket har hjälpt den utsatta 
kvinnan att komma bort från sexhandeln (Jansson 2007, s. 260). 
 
6.2  I denna ljuva sommartid 
 
Analysen fokuserar på de två manliga karaktärerna Anders Knutas och Johan Berg. 
 
Kriminalkommisarie Anders Knutas befinner sig på semester och konstaterar att han den 
gångna våren totalt har varit fokuserad på sitt arbete. Äktenskapet och kärleken till hustrun 
Line har därmed mer eller mindre lämnats åt sidan. Knutas finner inte sin fru oattraktiv men 
konstaterar i nästa ögonblick att ”hon hade blivit som en möbel, en skön fåtölj som man hade 
hemma. Lugn och trygg, behaglig, men inte så spännande.” (Jungstedt 2007, s.16) Knutas 
kommer fram till att dessa ”känslor oroar honom” (ibid.). Utnämningen av hans närmaste 
arbetskamrat, Karin Jacobsson, är däremot en tillfredsställelse: ”Anders Knutas beundrade 
Karin, det hade han gjort ända sedan de började arbeta tillsammans över femton år tidigare.” 
(Jungstedt 2007, s.17) Hon är nu hans ställföreträdare hemma på Gotland och sköter under 
hans semester den löpande verksamheten under sommarens mest hektiska vecka. Knutas har 
under de femton år som de arbetat tillsammans alltid hyst en beundran för Karin. Anders 
Knutas konstaterar: 
 

Hon [Karin; min anm.] visade framfötterna på många sätt. Hon var en sådan idéspruta att 
hon kunde få honom att känna sig som den mest ineffektive, trögtänkte flegmatiker man 
kunde tänka sig. Fast det störde honom inte. (ibid.)  

 
Visserligen har det funnits personer som initialt opponerat sig mot Karins utnämning men den 
sura attityden verkade nu ha sjunkit undan. Den ende som verkar ha problem med Karins 
utnämning är presstalesmannen Lars Norrby som själv räknat med att få tjänsten. Knutas kan 
ibland känna att Norrby borde lämna Visbypolisen eftersom den sistnämndes ”attityd 
gentemot Karin […] var mest pinsam” (ibid.). Karin är under Knutas semester tillförordnad 
chef.  Hon vill tillsammans med sina manliga kollegor resonera kring alternativa gärningsmän 
i ett mordfall. Hon säger: ”Jag vill att vi brainstormar. Tänk fritt.” (Jungstedt 2007, s. 81) 
Kollegorna tittar då frågande på henne och det konstateras: ” De här var de inte vana vid. Att 
uppmanas att fabulera kring möjliga scenarier med så få fakta på bordet. Knutas hatade 
spekulationer.” (ibid.) 
 
Karin konfronterar Knutas en morgon på dennes arbetsrum. Knutas har läst i kapp 
utredningen som tidigare letts av Karin och hon vill veta om hennes dygnslånga arbete som 
chef för hennes första egna mordutredning varit tillfredsställande. Knutas kommenterar 
hennes kläder för dagen och Karin tolkar det som om han försöker smita från frågan om 
hennes tidigare ansvar för utredningen. När han ska svara på frågan på varför han så snabbt 
återkommit från semester och återinträtt i tjänst replikerar han med: ”– Förlåt, tog du illa upp? 
Det var inte meningen i så fall. Vad dumt, jag borde ha ringt dig först.” (Jungstedt 2007, 
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s.141) Knutas menar vidare att hans återkomst inte har något att göra med henne eller hennes 
kompetens och menar vidare: ”Jag kunde inte låta bli. Det är ett så ovanligt mord.” (ibid.) 
  
Tre poliskolleger beslutar en kväll att träffas ute. Knutas tänker på Karin under sin ensamma 
cykelfärd till sammankomsten och konstaterar att hon ”var en sådan som alltid behöll 
kontrollen. Kanske var det hennes starka integritet som gjorde att hon inte ville tappa 
masken.” (Jungstedt 2007, s.154) Efter alkoholförtäring och den tredje kollegans hemfärd 
hamnar slutligen Karin och Knutas tillsammans uppe i hennes lägenhet. De lyssnar på musik 
och förtär mer alkohol under gemensam samkväm. Knutas tänker för sig själv: 
 

Att hon kunde vara så hemlig. Själv berättade han nästan allt för henne. Hon var den han 
kunde prata bäst med på jobbet och hon visste det mesta om honom och Line. Det var bara 
deras senaste svacka han inte hunnit säga något om. Å andra sidan hade han mycket liten 
inblick i Karins liv. Hon var snart fyrtio år och attraktiv i hans ögon, men förblev singel år 
ut och år in. Han hörde i alla fall aldrig talas om några pojkvänner. (Jungstedt 2007, s.158) 
 

En av de från Stockholm tillkallade rikskriminalarna avslöjar plötsligt för sina gotländska 
kollegor att han är homosexuell. Reaktionerna från dessa, däribland Knutas, spänner över 
”fullkomligt överförstående”, ”först förvirrad men övergick snabbt till att vara road” till att 
det ”verkade som om han [Erik Sohlman, poliskollega; min anm.] hade sett ett spöke”. Karin 
känner i sin tur redan till Martin Kihlgårds sexuella läggning och med ”hennes ögon var det 
uppenbart.” (Jungstedt 2007, s.135) Karin noterar också att det var intressant att hennes ”så 
skarpsinniga kollegor” var så blinda när det gällde människors sexuella läggning (ibid.).     
 
Knutas vaknar ensam en morgon i dubbelsängen hemma i Visby. Efter diverse morgonbestyr 
tänker han på sin familj och på det faktum att barnen har blivit stora. Sonen Nils eller Nisse 
har en fast flickvän sedan en tid tillbaka och det hela ”verkade hur kärt och stabilt som helst” 
(Jungstedt 2007, s.138-139). Knutas hade oroat sig inför det samtal [om blommor och bin; 
min anm.] som han känt sig tvingad att ha med sin son. Samtalet hade dock gått över 
förväntan och sonen hade lovat att ”alltid använda kondom och efteråt hade han [Nils; min 
anm.] gett sin pappa en kram.” (Jungstedt 2007, s.139) Dottern Petra däremot hade ständigt 
nya kärlekar och Knutas försökte på sitt håll inte oroa sig för mycket. Han ansåg att det var 
lyckosamt att Line och Petra hade ”en mycket nära relation” och att Line kunde prata om det 
”på samma öppna, självklara vis som vanligt” (ibid.).  
  
Johan Berg arbetar som TV-reporter och åker bland annat runt på Gotland och gör regionala 
program. Han pendlar i jobbet mellan Stockholm och Visby och detta har lett till att hans 
förhållande till Emma Winarve komplicerats ytterligare. Emma, med vilken han har dottern 
Elin, vill inte längre leva med honom eftersom dottern tidigare dragits i en mördar- och 
kidnapparjakt vilket Emma anklagar Johan för. Nu har de gemensam vårdnad om Elin men 
Johan känner som om han befinner sig ”i ett känslomässigt elände” och att han borde kräva 
mer när det gäller umgängesrätt med flickan. Hans egen mamma får honom dock på andra 
tankar, hon menar att han i stället borde vänta med ytterligare krav. Tids nog kommer nog 
Emma ”lugna ner sig och ta sitt förnuft till fånga” (Jungstedt 2007, s.40).  Johan undrar om 
han nu ska förlora allt som han byggt upp under de senaste två åren, här ingår även relationen 
till Emmas två andra barn från ett tidigare förhållande. Emma är enligt Johan omöjlig att 
komma nära och han har försökt med allt: 

                
[…] från att vara mjuk, positiv, gullig och kravlös till att bli en gnällig martyr som klagade 
över att hon inte brydde sig om honom och slutligen hade han prövat att själv vara 
avståndstagande och likgiltig. Inget hjälpte. Kände hon inget för honom längre? (Jungstedt 
2007, s. 66) 
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Den personliga krisen med Emma har resulterat i att Johan tidigare har drabbats av ett 
depressionsliknande tillstånd och fått hjälp av en kurator på företagshälsovården (ibid.). Berg 
diskuterar ibland sina kärleksproblem med andra, för en manlig kollega erkänner han att det är 
”rätt struligt om man säger så.” (Jungstedt 2007, s.86) Den yngre arbetskollegan Pia Lilja 
fungerar även hon som samtalspartner och man diskuterar ibland relationen med Emma. Pia 
anser att det är Johans fel att inte han och Emma lever tillsammans detta eftersom han inte 
förmår att se vad Emma har gått igenom. Pia Lilja sammanfattar situationen med Johan och 
Emma på följande sätt: 
 

Hur mycket har du ansträngt dig för att försöka förstå henne? Du ska vara så himla 
empatisk och etisk när du jobbar och det ska vara hänsynstaganden hit och dit, men hur stor 
medkänsla har du när det kommer till kritan? När det gäller ditt eget privatliv och 
människor du har närmast omkring dig? (Jungstedt 2007, s. 211-212)       

      
Emma Winarve bjuder brevledes slutligen in Johan Berg i sitt liv igen. Efter en omedelbar 
förlovning vaknar Johan en morgon upp vid hennes sida och han inser hur stor hans längtan 
varit. Sakta stryker han Emmas smala rygg och konstaterar i samma ögonblick hennes 
skörhet. Johan Berg sammanfattar: 
 

Bräcklig, både inuti och utanpå. Plötsligt kände han sig stark. Och så längtade han efter 
Elin. Ville åka och hämta henne på en gång. Men jobbet väntade, någon ny riksreporter 
hade ännu inte skickats över så han fick ansvara för den fortsatta bevakningen av mordet på 
sprängaren. (Jungstedt 2007, s.269) 

 
Sammanfattning utifrån uppsatsens frågeställningar 
 
Karaktären Anders Knutas genusskapande sker främst i relation till sin egen familj. 
Förhållandet till hustrun Line har drabbats av en viss slentrian och detta ser Knutas som ett 
problem som på något sätt måste överkommas med hjälp av ömsesidig kommunikation. 
Karaktären Anders Knutas känner sig ibland obekväm när det kommer till att utrycka och 
prata om vissa känslomässiga situationer; hans hustru är till exempel  bättre än honom på just 
det. Även arbetskollegan Karin spelar en viktig roll i hans liv, både privat och yrkesmässigt. I 
vissa sammanhang tycker han även att hon är snabbare i tanken än vad han är. Knutas är 
kontaktsökande gentemot Karin och anser att han är mera öppen om privata ting än vad hon 
är. Han försvarar även delvis Karin från den interna kritik som han vet finns mot henne. 
Knutas är till viss del medveten eller närmast efterklok när det gäller Karins negativa respons 
på hans oväntade återkomst och hennes degradering som tillfällig chef. Knutas välkommas 
hem av sina manliga kolleger men han erkänner för sig själv att den ”enda som han funderade 
över var Karin. Han hoppades att hon inte tog illa upp och tolkade hans återkomst som att han 
inte litade på henne. Hon hade inte varit så hjärtlig som hon brukade.” (Jansson 2007 s.99) 
Det är tydligt att andra manliga poliskollegorna initialt jämför Karins arbete med Knutas dito, 
dock utan att långsiktigt förringa hennes chefskap. Karaktären Anders Knutas ger bitvis 
uttryck för ett ambivalent förhållande till den hegemoniska maskuliniteten. Han vet ibland att 
han borde tänka och bete sig annorlunda än vad han gör mot till exempel Karin och släppa 
fram henne mer i yrkesrollen. Hans egen syn på sin egen maktbefattning ter sig enkel men 
samtidigt finns det här ett inre tvivel som ältas, detta samtidigt som han alltid ser till det 
praktiska och resultatmässiga i situationen. När Knutas egen kontroll vid olika tillfällen brister 
relateras detta till händelser som rör hans yrkesroll som polis, då till exempel angående 
bristande polisinsatser eller påträngande journalister som stör den pågående utredningen. 
Knutas är delaktig i den kollektiva reaktion där några manliga poliser reagerar förvånat när att 
en manlig kollega (för första gången i deras närvaro) säger att han homosexuell. (Kollegan 
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Karins reaktion i sammanhanget är intressant eftersom den inte handlar om kollegernas 
respons på något sätt skulle vara opassande eller liknande - hennes reaktion handlar mer om 
att de närvarande manliga kollegerna inte förmår att se att en person kan ha en annan sexuell 
läggning än den heterosexuella och därmed kanske sakna förmågan att uppfatta nyanser eller 
ens kunna dra logiska slutsatser). Knutas har ett kritiskt förhållningssätt till sin kropp som 
verkar vara mer av kosmetiskt karaktär; exempelvis beklagar han både den lilla solbränna som 
han skaffat sig under semestern och att han har gått upp i vikt (Jungstedt 2007, s. 203) 
Karaktären Anders Knutas är till viss del en representant för den delaktiga maskuliniteten som 
han dock till viss del försöker resonera kring. 
  
Karaktären Johan Bergs liv kretsar kring sitt journalistiska arbete och sitt försök att lappa ihop 
förhållandet med Emma Winarve. Det tidigare paret har gemensam vårdnad om dottern Elin. 
Trots att han försöker med alla möjliga tillgängliga medel lyckas han inte vinna tillbaka 
Emmas kärlek. Hans arbetskollega, Pia Lilja, anser det Johans fel att inte han och Emma lever 
tillsammans och menar att han visar ett större hänsynstagande och förståelse i sin yrkesroll än 
i sitt privatliv. Denna kritik av Johan sker samtidigt som Pia Lilja inte känner till eller ens 
direkt kan relatera till Emmas Winarves egna beslutsångest angående ett fortsatt förhållande 
med Johan (Jungstedt 2007, s.55). Emmas frånvaro leder till Johan drabbas av ett 
depressionsliknande tillstånd som inkräktar på arbetslivet och får honom att söka sig till en 
kvinnlig arbetskollega. När till slut Emma bjuder in Johan in sitt liv igen fylls han av en 
förståelse och insikt om vad hon betyder för honom på emotionellt och livsnödvändigt plan. 
Ett tidigare sexuellt möte med en attraktiv kvinnlig kollega förminskas därmed till just bara en 
tillfällighet. Johan Berg har ett ambivalent förhållande till den hegemoniska maskuliniteten 
vilket framför allt i hans förhandlande position, de känslomässiga relationerna och det 
kontrollerade försvaret av Emmas person i olika situationer, till exempel när en annan man 
fäller nedlåtande kommentarer om henne. Johan Berg skulle delvis kunna sägas ansluta till en 
delaktig maskulinitet men förmedlar samtidigt ingen en sedvanlig bild på manlighet och 
verkar på en symbolisk nivå ignorera hur män är eller bör vara i förhållande till andra 
människor.        
 
6.3 Skugga 
 
Analysen koncentrerar sig på följande tre manliga karaktärerna Kristoffer Sandeblom, Jan-
Erik Ragnerfeldt samt Axel Rangerfeldt. 
 
Kristoffer Sandeblom är sedan tre år tillbaka samhällsengagerad och ser sig själv som ett 
moraliskt föredöme för alla andra. Han skriver numera pjäser om tillståndet i världen, något 
som står i bjärt kontrast till hans tidigare liv. Då arbetade Kristoffer som bartender och 
säsongsarbetare på olika semesteranläggningar och levde ett liv som inkluderade alkohol och 
droger och det är bland annat dessa tidigare upplevelser som har fått honom att se på 
människan ur ett annat perspektiv än tidigare. Kristoffers existens präglas bland annat av 
relationen till den tydliga ytlighet som han tycker omgärdar samhället och som bland annat 
skapas av massmedia och som försöker profilera vissa framgångsideal, allt för att individen 
ska nå personlig lycka. Kristoffer ser sig själv som ”en okränkbar vilde med rätt att spy galla 
över den samhälleliga konstruktion han valt att ställa sig utanför.” (Alvtegen 2007, s.84)  
 
På ett inre plan präglas Kristoffer i hög grad av att han är ett hittebarn och att han söker sin 
egen identitet. Han ser sitt nuvarande liv som ett provisorium och bara väntar på att hans 
riktiga liv ska börja (Alvtegen 2007, s.89). Han känner en skam över att ha blivit bortvald och 
lämnad på en trappa och håller sina känslor dolda för alla, även för sin ende vän 
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författarkollegan Jesper. Kristoffer kämpar med sig själv om vad som konstituerar en god 
människa. När vännen Jesper till exempel berättar att han har fått sin roman antagen för 
utgivning känner Kristoffer mest ”en stor svart avundsjuka.” (Alvtegen 2007, s.95) Kristoffer 
hävdar då inför sig själv att han är en undervärdig människa som inte har någon förmåga att 
glädja sig med en väns framgångar. Han sammanfattar: ”Det goda och dugliga som han alltid 
eftersträvade hade vid minsta mothugg underkastat sig de egoistiska drifter som hörde till 
medelmåttans natur.” (Alvtegen 2007, s.99) Kristoffers ögon möter tidningar och löpsedlar 
med olika innehåll, främst med anspelningar på spel, sprit och sex, och som riktar sig till 
honom. Han irriterar sig på att bara för att han är man förväntas han vara en idiot. En 
genombläddring ger vid handen att redaktionen för tidningen uteslutande består av män. Han 
erkänner för sig själv att han har några ”vältummade tidningar” hemma i lägenheten för 
personligt bruk men konstaterar samtidigt: ”Men att man så här helt utan finess vädjade till 
hans lägsta instinkter fann han kränkande.” (Alvtegen 2007, s.99) Bredvid står de hyllor med 
tidningar som riktar sig till kvinnor. Tidningsrubrikerna handlar bland annat om utseende, 
shopping och kärlek och Kristoffer Sandeblom kan efter ännu en genombläddring konstatera:  
 

Idel kvinnor i redaktionerna, utom möjligen någon man på någon teknisk post. Han undrade 
om hur dessa kvinnor uppfostrade sina barn. Om de även privat var lika angelägna om att 
cementera alla könsroller och se till att deras döttrar blev infantila, eller om de bara tog sig 
an uppgiften så länge det genererade pengar. (Alvtegen 2007, s.100) 
 

Parallellt med historien om Kristoffers Sandebloms liv löper även huvudberättelsen om 
familjen Ragnerfeldt. Sakta men säkert lindas Kristoffer in i familjens affärer via ett arv från 
familjens hushållerska Gerda Persson. Första gången vi möter sonen Jan-Erik Rangerfeldt är 
han för en gångs skull hemma. Han har skuldkänslor gentemot sin familj eftersom han ofta är 
ute och föreläser om fadern Axels liv och verk och i sin ensamhet då bland annat söker sig till 
andra kvinnor. Jan-Erik sammanfattar sin situation med hustrun Louise: ”På gränsen till 
gråtfärdig och med samvetet nertyngt av skuld ville han mer än allt [!] vara sams.” (Alvtegen 
2007, s. 47) Många gånger hade Jan-Erik lovat sig själv att ”bli en bättre människa med 
måttliga alkoholvanor och pli på sin kuk.” (ibid.) Rastlösheten driver numera Jan-Erik men 
för tretton år sedan hade han varit säker på att Louise var kvinnan i hans liv och att det var 
hon ”som skulle ta bort den molande känslan av tomhet och göra honom hel.” (Alvtegen 
2007, s.48) Eller: 
 

Louise skulle bli det pansar som han behövde. Den som skulle få honom vilja skapa 
struktur i tillvaron och äntligen bevisa att han kunde något mer än att bara huka i skuggan 
av sitt ryktbara namn. Hon hade passat perfekt i mallen. Smart, vacker och hyllad poet. 
Hans far skulle bli imponerad. Hans mor skulle ändå aldrig bli nöjd. (ibid.)  

 
Jan-Erik Ragnerfeldt sammanfattar för sig själv sin första tid med hustrun Louise: 
 

Det var inte kamratskap han sökte, den gav ingen lindring. Vad han ville ha var glödande 
passion och ohämmat sex och han kände ett ursinne mot henne för att hon lurat honom. 
Hans förälskelse hade än en gång visat sig bli en besvikelse. Som ett kokainrus. (Alvtegen 
2007, s.50) 

 
Jan-Erik Rangerfeldt finner det svårt att veta hur han ska bete sig gentemot sin tolvåriga 
dotter, Ellen: 

 
Han älskade sin dotter, men hon skrämde honom också. Hennes tydliga beroende och 
kontaktsökeri fick honom att känna sig trängd. Som om han tvunget behövde värja sig.  
Han var inte kapabel att ge henne det hon sökte i honom. Det fanns helt enkelt inte i 
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honom. Hon var en ständigt närvarande påminnelse om hans ofullkomlighet. Skulle han 
vara alldeles ärlig gjorde hon honom illa till mods. (Alvtegen 2007, s.51)   

 
En dag vid frukostbordet tar Louise upp frågan om deras äktenskap och menar att de inte 
längre kan fortsätta som de nu gör. Louise gråter och Jan-Erik är mest oförstående till hennes 
tårar och när han söker efter ledning i tidigare personliga erfarenheter finner han inga svar att 
ge till sin hustru. Jan-Erik ser att Louise för en gångs skull har trängt undan ilskan och nu i 
stället blottlagt sig själv i ett försök att få honom att förstå. Den sedvanliga striden från hennes 
sida har blivit ersatt av en önskan om tröst och samförstånd. Louise vill inte ge upp 
äktenskapet på grund av Ellen och menar att de borde gå i terapi tillsammans. Hon gör det 
redan på egen hand. Louise menar även att de borde uppsöka en specialist, någon som kan 
hjälpa dem med deras verkliga problem, nämligen deras sexualliv och hans impotens. När hon 
sedan överlämnar ett visitkort från en familjerådgivare/sexolog lämnar Jan-Erik rummet med 
sammanbitna käkar. Hans inre är i uppror och han känner sig lurad över att hon har tagit till 
tårar eller ”världens äldsta kvinnliga knep” för att förmå honom att lyssna. Han överväger att 
spola ner visitkortet i toaletten men ångrar sig i sista ögonblicket (Alvtegen 2007, s.64 ff).   
 
Den berömda författaren Axels Ragnerfeldt har fått en hjärnblödning och sitter numera stum 
på ett vårdhem. Han tänker där tillbaka på sitt liv och förhållandet till sin familj. Sonen Jan-
Erik är den som oftast är den som besöker fadern och som trevande och obekvämt försöker 
sörja för faderns mindre outtalade behov. Axel har aldrig förstått sig på sin son eller ens tyckt 
om honom och tycker att sonen alltid har saknat egna ambitioner och mål och allt för påtagligt 
utnyttjat faderns position (Alvtegen 2007, s.109). Själv har Axel alltid slagit sig fram och 
vunnit terräng genom egna ansträngningar. Tidigt blev han enligt sig själv betraktad som ett 
projekt och någon som skulle komma att bli något stort. Hans föräldrars förväntan, systerns 
rättmätiga avundsjuka och misstrogenhet och de misslyckade studier som civilingenjör har 
präglat honom sedan en tidig ålder (Alvtegen 2007, s.110). Trots vidare studier med 
humanistisk inriktning och senare framgångar kvarstod osäkerheten i Axel Anderssons, 
sedermera Ragnerfeldt, liv. Han hade alltid närt en önskan om perfektion men var samtidigt 
medveten om sin bristande koncentration och skaparförmåga, uteblivna ekonomiska 
inkomster och hyser dessutom ett tvivel på sin läsande publik och deras förståelse av hans 
verk (Alvtegen 2007, s.164ff). Den enda som på allvar avslöjar Axel är hushållerskan Gerda. 
Axel hävdar i det första riktiga samtalet med henne på arton år att de är ”likar” och att de båda 
gör vad de är bra på. Gerda hävdar i sin tur att detta inte stämmer och replikerar med: ”För jag 
nöjer mig, det gör inte du, du jagar hela tiden vidare efter det du inbillar dig att du kan bli.” 
(Alvtegen 2007, s.237) 
 
Sammanfattning utifrån uppsatsens frågeställningar 
 
I karaktären Kristoffer Sandeblom är det möjligt att skönja en process som har gått från ett 
deltagande i ett visst sammanhang till att leva ett solitärt liv utanför samhället utan någon 
större vänkrets. I egenskap av självpåtagen sanningssägare hävdar han den medfödda 
intelligensen för att kunna förstå och förändra samhället, ett samhälle där kvinnor och män på 
respektive håll reproducerar existerande genusmönster. Kristoffer söker sig mot den 
intelligentia som han anser saknas i samhällsdebatten och mötet med manliga delar av denna 
resulterar i en besvikelse. Som självvald betraktare har han en samhällskritisk hållning vilket 
avslöjas i hans dramatik och i hans åsikter. Kristoffer Sandeblom hävdar utanförskapet som 
princip och den intellektuella friheten samtidigt som han djupt är emotionellt påverkad av att 
han är ett hittebarn utan något egentligt definitivt ursprung. Denna emotionella känsla 
reducerar honom och fyller honom med en känsla med att vara marginaliserad i en mera 
ofrivilliga bemärkelse. Sandeblom blir inte riktigt upptagen i den gemenskap, väsentligen inte 
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beskriven av honom själv som en tydlig hegemonisk maskulinitet men dock här representerad 
av två män, och blir därmed inte accepterad fullt ut av sina likar. När sanningen om hans 
moder och hennes verk läggs i dagen sker det inget avståndstagande från tidigare idéer utan i 
stället tar känslolivet över helt och leder så småningom till Kristoffers död. Karaktären 
Kristoffer Sandeblom kan till en viss del ansluta till åtminstone till en underordnad 
maskulinitet, exkluderad både på en frivillig och på en ofrivillig väg från en större manlig 
gemensamhet, djupt driven av sina emotionella instinkter och insikter som blandas med en 
rationell och förnuftsmässig syn på världen.  
 
Karaktären Jan-Erik Sandeblom ansluter främst till dem hegemoniska maskuliniteten men 
inser ibland sina emotionella svagheter som han själv inte kan göra något åt. Genom att vara 
sin beryktade fader Axels ställföreträdare blir han en representant för en kulturellt manlig 
överordnad arena. Jan-Erik har alltid sökt sin faders gillande och har en beundrande ton men 
har samtidigt möts delvis av ett oförstående och ett ogillande. Hans känsloliv är från unga år 
och framåt präglat av faderns Axel tydliga motvilja mot honom och modern Alices mera 
intrikata känslospel där hon försöker att få honom att göra som hon vill. Tillsammans med 
systern Annika bildade de båda syskonen en gemensam front mot pappa Axels likgiltighet och 
mamma Alice varierande temperament, ömsom alternerande mellan vrede och krav på kärlek 
(Alvtegen 2007, s.75). Även om Jan-Erik bara är en förvaltare av faderns tidigare 
ansträngningar har sonen blivit en del av den finkulturella världen och kan nu njuta av 
beundrande blickar och vinna litterära priser som egentligen han inte borde kunna få. Jan-Erik 
har inget annat yrke än som faderns förvaltare och som Kristoffer Sandeblom konstaterar: 
”Inte ens skriva kunde han [Jan-Erik; min anm.], bara upprepa det hans far en gång presterat.” 
(Alvtegen 2007, s.195) Karaktären Jan-Erik Ragnerfeldts beskrivs huvudsakligen som en man 
som bär på en inre tomhet och en medvetenhet om att han egentligen är en medelmåtta 
jämfört med fadern Axel. Jan-Erik reflekterar över sin egen tomhet men finner egentligen 
inga konkreta svar. Den tydliga oro som Jan-Erik känner i närheten av sin familj dämpas med 
hjälp av alkohol och ständigt nya älskarinnor som han möter på sina föreläsningsturnéer. Han 
vill stanna kvar i sitt nuvarande äktenskap med Louise men förmår samtidigt inte att replikera 
på hustruns inviter och inser att han inte förstår sin dotters krav på närhet. Hans hustru Louise 
beskrivs ha varit en bärare av en lockande kvinnlig mystik som med tiden blivit allt mer 
avslöjad och därmed tappat sitt attraktionsvärde för honom. Jan-Erik erkänner att han tidigare 
har använt sin hustrus begåvning som ett sätt att imponera på sina föräldrar. Jan-Erik känner 
sig djupt sviken av både hustrun Louise som vill begära skilsmässa och av systern Annika 
som i ungdomsåren begick självmord. I ett försök att upprätthålla fadern Axels position 
tvingas Jan-Erik att döda en man som utmanar honom och familjen Ragnerfeldt.  
 
Karaktären Axel Ragnerfeldt är djupt medveten om sin kulturella status och sin storhet och är 
någon fortfarande är närvarande i det offentliga samtalet med sina moraliska frågeställningar 
och svar. Han är kritisk mot sin sons bristande ambitioner och oförmåga samtidigt som han är 
medveten om sitt eget intellektuella kapital och sitt litterära arv. Han är även djupt präglad av 
tidiga relationer som vid olika tillfällen har påtalat hans fel, brister och misslyckanden. Han 
bär samtidigt på en stor livslögn som han absolut inte vill ska komma ut och för evigt befläcka 
hans namn. Axels livslögn har indirekt även resulterat i dottern Annikas självmord. 
Förhållandet till hustrun Alice har övergått från skapande samförstånd och kulturell 
gemenskap till att bara handla om honom och hans skapande. Familjens borgerliga liv har 
tidigare krävt en representativ hustru med barn och hushållerska, detta i jämförelse med Alice 
där hennes eget skapande har ersättas av barn, alkohol och olika sjukdomar, inbillade eller 
inte. Alice Ragnerfeldt konstaterar bland annat att hon och Axel tillsammans har levt för 
konsten och att hon en gång i tiden gått från att vara ”Axels parhäst och konstnärlige jämlike 
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till representativ hustru” (Alvtegen 2007, s.62) Alice konstaterar vidare: ”Hon hade försökt 
bekämpa sina instinkter. Kunde inte avgöra om de kom inifrån eller var pålagda utifrån. […] 
Barnen och det de väckte i henne blev ett hot mot hela hennes bestämmelse” (Alvtegen 2007, 
s.63). Axels kontroll över familjen är stor och status och sammanhållning är lika viktiga. Det 
är dessutom Axel som dikterar de ekonomiska villkoren vilket utåt sett håller kvar svärdottern 
Louise i äktenskapet med Jan-Erik. Axel Ragnerfeldt är samtidigt som han var/är medveten 
om sin egen ställning och betydelse även påverkad av diverse reaktioner från omgivningen. 
Det finns en osäkerhet i honom som funnits med sedan barndomen, en osäkerhet som han 
försökt att överkomma. Trots att det flesta hyllar honom, finns det åtminstone en som ser 
honom för vad han egentligen är. Karaktären Axel Ragnerfeldt är en produkt av den 
hegemoniska maskuliniteten genom sin intellektuella status och position i kultureliten trots att 
han i grund och botten är osäker på sig själv och sin egen förmåga. 
 
6.4 Tröstaren 
 
Analysen koncentrerar sig på följande två manliga karaktärer Harald Eriksson och Claes 
Claesson 
 
Överläkaren Veronika Lundborg möter vid ett tillfälle Harald Eriksson, make till en 
nedskjuten kvinna vid namn Charlotte Eriksson, för att informera om sistnämndas skador. 
Veronika känner att det är något i Haralds ansikte som får henne att rygga tillbaka:  
 

Han signalerade tydligt att han var en man som visste vad han ville. […] Hon kände 
nervositeten, önskade sig för ett ögonblick en mer naturlig pondus, en kagge, en robust 
mustasch, medlemskap i samma golfklubb, eller varför inte i samma golfklubb, eller varför 
inte samma jaktlag som han? Hur mycket enklare hade inte det gjort uppdraget. (Wahlberg 
2007, s.74)  

 
Det första mötet mellan Veronika Lundborg och Harald Eriksson präglas av att Eriksson inte 
hälsar på Lundborg utan i stället vänder sig mot den andra närvarande läkaren, Daniel Skotte. 
Veronika Lundborg sätter då på sig ett ”milt leende” och konstaterar för sig själv att de flesta 
kvinnor är tränade på att le och att hon finner det meningslöst att bli sårad. Det viktigaste för 
henne är att både hon och Daniel Skotte vet att det hon, Veronika Lundborg, som är 
huvudoperatör. Till Veronikas förvåning börjar sedan Skotte gå igenom den utförda 
operationen och tala ”om ett vi, underförstått honom själv med skalpellen i hand och Veronika 
som assistent.” (Wahlberg 2007, s.50) Harald Erikssons försök att diktera villkoren för 
undersökningen kring mordet på hans hustru stoppas även av Claes Claesson som ”hade haft 
en dust med den missnöjde och uppretade maken.” (Wahlberg 2007, s.180) Kriminalinspektör 
Louise Jasinski är i sin tur mera medveten om att Harald Erikssons ”beslutsamhet” 
kombinerad med hans ”känslighet” kan verka attraktiv för vissa kvinnor. Louise Jasinski 
sammanfattar angående Harald Eriksson: ”Han hade varit tvungen att övervinna livets 
svårigheter själv. Det ger karaktär, tänkte hon.” (Wahlberg 2007, s.160) I ett senare skede 
funderar Louise på varför hon finner Harald Eriksson vara både ”ytterst obehaglig” och 
”ömkansvärd” och sammanfattar med: ”Hon tyckte till och med synd om honom. Och lite mer 
än hon brukade.” (Wahlberg 2007, s.181)  
 
Harald Eriksson beskrivs ha en närmast överbeskyddande attityd gentemot sin skjutna hustru 
där hon ligger på sjukhuset: ”Väldigt kärleksfull, han älskade onekligen sin kvinna, sa någon i 
personalen. […] Tänk om man hade en sådan karl, sa en annan av sköterskorna med längtan i 
rösten.” (Wahlberg 2007, s.95) Harald Erikssons omsorg om sin hustru är nästan påfrestande 
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för Veronika Lundborg som hela tiden måste svara på frågor från mannens sida. Veronika 
beklagar sig därför inför sin make Claes Claesson: 
 

I tysthet tog Claes mannens [Harald Erikssons; min anm.] parti. Han själv hade blivit 
knäckt om Veronika fått en kula i magen. […] Det hade slagit honom att människor i 
vården kunde bli en smula känslomässigt nedslipade med tiden. […] Det var svårt att 
uthärda hur mycket elände som helst och samtidigt behålla sin känslighet. Trots det kunde 
han ibland hoppa till av Veronikas lite fräna ton. (ibid.)   

 
Karaktären Harald Eriksson beskrivs ha ett behagligt manligt utseende och sätt som appellerar 
till många kvinnor medan karaktären Veronika Lundberg mer noterar den viljestyrka som han 
tycks utstråla. Harald Eriksson ser sig själv som lugn, trygg och den ”födde ledaren”, den som 
alltid behåller överblicken, vilken ”satt i ryggmärgen” (Wahlberg 2007, s. 33). Harald 
Erikssons enkla ursprung har inte på något sätt stoppat honom utan genom sin personlighet 
och goda karaktär är han ett ämne som man kan forma till vad som helst: ”Och det hade han 
också gjort, alldeles på egen hand.” (ibid.) Karaktären Harald Eriksson ser sig själv som 
framgångsrik man, född att vara en ledare och som på olika sätt försöker kontrollera sin rika 
och välutbildade hustru. Med sina egna ögon är han ”solid, seg och outtröttlig” (ibid.) 
Förhållandet mellan Harald Eriksson och hans hustru Charlotte präglas av deras önskan att få 
barn. Harald blir emotionell när han associerar föremål med en tänkt familjelycka (Wahlberg 
2007, s.41) Charlotte gråter i sin tur ofta i ensamhet över den barnlösa situationen men 
numera är det ingen bryr sig om att fråga om varför hon gråter: ”Hon var så behaglig och 
dessutom nästan upprymd efter gråtattacken, och hon jobbade på som inget hade hänt.” 
(Wahlberg 2007, s.11) Haralds Erikssons företag har tidigare ägts av Charlottes far. Harald 
hade en gång i tiden ”liksom på nåder” fått tillåtelse av svärfadern att påbörja sin klättring 
uppåt i företaget. Nu har Harald genom eget arbete och vissa ”gynnsamma konjunkturer” fått 
verksamheten att växa ytterligare (Wahlberg 2007, s.13).  
 
Claes Claesson sitter vid ett tillfälle hemma och funderar med ett tv-program som fond över 
några manliga arbetskollegors karaktäristiska drag och konstaterar sedan att han ser sig själv 
”som stabilt medelålders utan några uppenbara kriser i sikte.” (Wahlberg 2007, s.102) 
Claesson hävdar även att han tycker om vardagen och att han är glad över att han funnit 
Veronika och summerar därefter: ”Han hade nog aldrig retat sig så lite på någon och heller 
aldrig varit så känslig för vad någon tyckte.” (ibid.)    
    
Veronika Lundborg är vid ett tillfälle ensam hemma tillsammans med dottern Klara och vill 
ägna sig åt mer praktiska göromål, till exempel frågan om hemmets inbördes arbetsfördelning:  
 

Hon kom raskt fram till den föga revolutionerade slutsatsen att han [Maken Claes Claesson; 
min anm.] i princip gick och väntade in henne. Såg tiden an! Avvaktade tills hon slet fram 
dammsugaren och fick städningen gjord. En tyst kamp om vems tröskel som var lägst. Med 
andra ord hade hon gått i samma fälla som resten av kvinnosläktet. (Wahlberg 2007, s. 167) 

 
Claes Claesson hävdar i sin tur att han gör så gott han kan men att han utvecklat vad han 
kallar en ”elakartad dammsugarfobi” som har sin upprinnelse i att hans mamma enligt uppgift 
dammsugit ihjäl honom. Jämt och ständigt hade dammsugaren varit framme och Claes tålde 
numera knappt ljudet från maskinen i fråga (ibid.). Veronikas slutsatser kring om uppgörelsen 
om den inbördes arbetsdelningen lyder: ”Men mest hindrades hon av sig själv. Hon ville inte 
be honom. Och hon ville absolut inte tjata. Men hon tyckte inte heller om att dammsuga!” 
(Wahlberg 2007, s.168) 
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Claes Claesson och Teknik-Benny [en poliskollega; min anm.] sitter vid ett tillfälle på 
polishuset och studerar en skiss över den kyrkogård där Charlotte Eriksson skjutits. Dörren 
slåss plötsligt upp med en smäll och Louise Jasinski [en annan poliskollega; min anm.] kliver 
in och ställer sig demonstrativt längst bak i rummet. Tystnad råder under ett tag och när 
Teknik-Benny försöker leverera en ursäkt ignoreras denna av Louise som fortsätter ”stå med 
armarna i kors över bröstet, som en fältherre.” (Jungstedt 2007, s.269) När Louise till slut tar 
till orda utspelas följande scen: 
 

-Ni kunde ha sagt till mig, bet hon ifrån med hög röst. Det finns inget värre än att hållas 
utanför. Och detta är för övrigt inte ditt bord, sa hon med tydlig adress till Claesson. Han 
kliade sig nacken, hans vanliga undanglidande gest. – Jag glömde säga till dig, sa han.  – 
Gjorde du? […] Han [Claes Claesson; min anm.] avskydde helhjärtat människor som 
surade. Han hade utvecklat en svår tjurighetsallergi när han levde tillsammans med Eva. 
Hon kunde vara som en istapp i dagar, till och med veckor, när hon satte den sidan till. 
Hade de två inte separerat hade han antagligen blivit alkis för att bedöva skiten, eller ett 
fullständigt nervvrak (ibid.) 
     

Louise Jasinski förblir ”barsk och dämpad” under återstoden av trions gemensamma 
genomgång och där Claesson efter ett tag använder ”en röst så ödmjuk att orden flöt ur honom 
som skirat smör.” (Jungstedt 2007, s.272) När Louise till slut lämnar sina manliga kollegor 
och säger att de kan mötas i hennes rum när hon kommer tillbaka sammanfattas situationen så 
här: 
 

Hon använde peka-med-hela-handen-rösten som hon övat upp på en kurs för kvinnliga 
poliser. Den tonen bet på alla, även om inte bara Claesson själv utan även Benny tyckte att 
hon överdrev. Hade nog med att göra med de avgrunder som öppnade sig om man satte sig 
upp mot mamma. Något obearbetat och primitivt från barndomen, misstänkte han. Han gick 
på lunch. (Jungstedt 2007, s.273-274) 

 
Senare på dagen kommer slits dörren till Claes Claessons arbetsrum upp och Louise Jansinski 
kommer in. Claesson försöker avläsa om Louise fortfarande är arg. Duon kommer även in på 
en diskussion som handlar om deras nuvarande gemensamma yrke i jämförelse med 
sjukvårdsarbetet där Louise tidigare varit verksam: 
 

– Just precis. Vi är också rädda…vi i kåren alltså, fortsatte Louise och satte sig upp igen. 
Nästan så att man skiter på sig vid vissa uppdrag. Man vänjer sig liksom aldrig helt. –Det 
ska man nog inte, sa Claes. – Nej, vi hamnar onekligen i situationer där vi har anledning att 
vara rädda om våra liv ibland. – Ja, hos oss dunkar ett hjärta för rättvisan eller hur? Nöjet 
att jaga tjuvar och banditer. I vården leker folk den barmhärtiga samariten. Det är knappast 
pengar som styrt våra yrkesval i den offentliga sektorn. Men det är tur att vi finns! sa han 
med lätt ironi. (Jungstedt 2007, s.279)  

 
Claes Claesson och Veronika Lundborg befinner sig vid ett tillfälle på en nyårsfest. Där möter 
de bland andra Louise Jasinski och hennes nya sällskap, Kenneth Strömberg. När sistnämnda 
par går kommenterar Veronika Lundborg Kenneth med: ”–Gud, vilken snygg karl hon har fått 
tag på, […] Ett riktigt praktexemplar.” (Jungstedt 2007, s.338) Claes Claesson nickar och 
håller med och konstaterar för sig själv: ”Men det sved lite grann. Var han själv inget 
praktexemplar?” (ibid.) Veronika inflikar då att: ”–Det är du också, […] och kramade hans 
hand, som om hon hade läst hans tankar. Många är säkert dödsavundsjuka på mig!” (ibid.)    
 
Sammanfattning utifrån uppsatsens frågeställningar 
 
Karaktären Claes Claesson representerar till viss del en delaktig maskulinitet. Claes Claesson 
relaterar främst till sin egen familj och lever tillsammans med dem ett stilla, stabilt och 
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säkerhetsbetonat medelklassliv, där bland annat cykelhjälm på och ett måttligt alkoholintag 
betonas för hans egen del. Prålighet och spontan arbetsrelaterad morbid humor (dock är han 
inte utan humor) är två företeelser som inte ligger nära Claes Claessons person. På sin 
arbetsplats i sin egenskap som chef är han allvarlig och saklig och ställer sig ofta grubblande 
till världen. Han förhåller sig rationellt och strukturerat till inträffade händelser ute på fältet 
som han ofta går igenom för sig själv med båda subjektiva och objektiva resonemang. 
Förutom att vara en delegerande och deltagande chef tycker Claesson mycket om sin dotter 
Klara. Han är dessutom orolig för vad som kan hända henne i framtiden. Claesson hyser även 
en plastisk omsorg som omfattar andra barn än sitt eget. Claesson har ett symboliskt synsätt 
när det gäller uppdelningen av kvinnliga och manliga förmågor. Detta kommer till uttryck 
bland annat när han tillåter en kvinna ta hand om ett barn (vilket hon mer eller mindre kräver) 
när han lika väl hade kunnat göra det själv. Dock blir själva situationen en smula laddad och 
Claesson växlar mellan rådvillhet och handlingskraft och väljer slutligen att delegera arbetet 
angående barnets omsorg (Wahlberg 2007, s. 104). Claesson kan ibland läsa sin hustrus 
tankar och känna vad hon tänker. Han känner ett visst behov att visa omsorg om andra utanför 
familjen, är medveten hur andra kan uppfattas av andra och av honom själv och är vissa 
situationer känsligare än hustrun Veronika. Veronika betyder mycket för honom och han 
anser sig lycklig över att ha träffat henne. I hushållet anser hustrun Veronica att han inte tar 
sitt ansvar fullt ut och kanske slarvar och inte fullgör sitt arbete. Claes Claesson mister nästan 
sin personliga kontroll vid ett tillfälle när han vill försvara sin hustru från en påträngande 
kvinnlig journalists påträngande frågor genom att spotta på denna. I sista stund kväver han sin 
impuls att göra så. Claesson äger en fåfänga när det gäller det egna utseendet, framför allt är 
han rädd för att bli överviktig något som han aldrig har varit. När han delegera uppgifter i sin 
yrkesroll är han mer praktisk än exkluderande när det gäller förhållande till exempelvis 
poliskollegan Louise Jasinsky. Jansinsky synbara reaktion på hans handlingar ses av honom 
och en annan man som överdrivna och kanske teatral, åtminstone i den omedelbara 
situationen. Ibland blir Claesson påmind av kollegan Jasinsky att han i stundens hetta kan 
träda över lagens gränser för att gagna familjens intressen och stilla sin egen nyfikenhet.  
 
Karaktären Harald Eriksson framhäver i sin hegemoniska maskulinitet sin egen person och 
betonar sina egna erfarenheter, sitt utåtriktade perspektiv och sina biologiska egenskaper som 
man på en symbolisk nivå. Vissa människor ser på honom med respekt och beter sig 
annorlunda i hans sällskap, till exempel förändras en man i hans närvaro och tillmäter sig 
själv ett större ansvar och en större makt jämfört med den kvinna som i realiteten har stått för 
huvudansvaret, medan andra mer ser till hans manliga utstrålning och karisma. Även om han 
utåt sett är framgångsrik och ostoppbar bär han även på en kärna av vemod. Förhållandet 
mellan Harald och Charlotte präglas till stor del av sin barnlöshet och av Haralds vetskap att 
han är ekonomiskt bunden till Charlotte och hennes äganderätt till det företag som han leder. 
När Charlotte träffar en ny man och antas begära skilsmässa hotas Haralds nuvarande 
ekonomiska och ledande ställning i företaget. Mot sin omgivning kan Eriksson båda verka 
självsäker och charmig men även obehaglig och kontrollerande. Harald utövar en personlig 
makt och lockelse över andra, däribland undersköterskan Sara-Ida Ström, som han lockar med 
en diamantring och löfte om pengar. Genom parets sexuella relation och med hjälp av hot om 
repressalier kan Harald skapa en marionettliknande situation och utnyttja Sara-Ida för sina 
egna syften, däribland döda hustrun Charlotte och en manlig medbrottsling. Harald Erikssons 
sätt att vara och agera på väcker respekt hos bland andra överläkaren Veronika Lundborg och 
polisen Claes Claesson (till en början). 
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6.5 Tyskungen 
 

Analysen koncentrerar sig på de två manliga karaktärerna Patrik Hedström och Bertil 
Mellberg. 
  
Polisen Patrik Hedström är pappaledig med dottern Maja och ser möjligheten att gå på 
promenader och på så sätt bli av med en begynnande övervikt, till gagn både för egen och för 
hustrun Ericas del. Han konstaterar även att det finns vissa bekymmersmoment i vardagen 
som inkräktar på hans och Ericas samliv. Bland annat lägger hans egen mamma Kristina sig i 
hur Erica sköter om hem och barnbarn. Patrik önskar att Erica i högre grad ska ignorera 
Kristina, vilket han gör, samtidigt som han ser vissa fördelar med moderns mer fysiska 
närvaro (Läckberg 2007, s.27). Patriks beslut att ta med dottern till arbetet efter en veckas 
pappaledighet ses inte med blida ögon av hustrun. Hon känner sig ”upprörd” eftersom han 
försöker komma undan sitt ansvar för dottern (Läckberg 2007, s.154). När Patrik vid ett annat 
tillfälle ska uträtta ärenden ber han Erica tillfälligt ta hand om dottern. Erica tänker då för sig 
själv på alla de ärenden som hon har gjort under sin mammaledighet med dottern vid sin sida, 
utan möjlighet att få hjälp av någon annan (Läckberg 2007, s.50). Reaktionen från Erica blir 
offensiv och visst kan Patrik förstå hustruns reaktion, det ligger nu på hans ansvar att ta hand 
om Maja på egen hand. Men samtidigt tycker han att hon överreagerar eftersom ärendena som 
utförts faktiskt rör det gemensamma hushållets väl och ve. Men som tur är anser Patrik att 
hustrun inte är långsint och han tas snabbt till nåder av henne igen (Läckberg 2007, s.65).  
Patrik träffar på sin före detta hustru Karin som är mammaledig och använder henne som 
bollplank för att diskutera relationen till Erica. Patrik menar att han tidigare har hjälpt till med 
dottern så gott han kunnat och sett det som skönt att slippa ha huvudansvaret för barnet. Nu 
har han dock svårare att anpassa sig fullt ut. Patrik tycker även att kvinnor i allmänhet inte 
släpper in mannen i det nyfödda barnets liv och låter dem stå vid sidan av och självmant tar på 
sig huvudansvaret. Karin undrar då om Erica har gjort så och får då till svar att hustrun visst 
har släppt in honom fullständigt (Läckberg 2007, s.173). Patrik konstaterar att det bara har 
gått en generation sedan män knappt bytte blöjor på barn och att han tycker att de [männen; 
min anm.] har kommit ”ganska långt sedan dess”. Patrik Hedström menar: 
 

”[…] Men det är inte så lätt att ställa om sådant här på nolltid. Våra fäder var ju våra 
modeller, de vi präglades av, och ja, det tar tid att förändra saker och ting. Men vi gör så 
gott vi kan.” (Läckberg 2007, s.174) 

 
Patrik ordnar lunch åt Erica när han kommer hem. Patrik konstaterar att han inte bara har lagat 
mat utan även har tvättat, städat, bytt en trasig glödlampa samt lagt dottern Maja. Efter 
måltiden ska han sedan även diska medan hon arbetar vidare med sitt bokprojekt, Hustrun 
Erica tittar undrande på honom och frågar: ”’Vad du än går på för knark vill jag ha lite av 
samma’” (Läckberg 2007, s 187). Erica fortsätter sitt resonemang: 
 

”[…] Nu börjar det här bli läskigt”, […] ”Antingen har du förskingrat alla våra pengar, eller 
så ska du berätta att du har en älskarinna, eller så har du blivit antagen till NASA:s 
rymdprogram och ska precis släppa nyheten att du ska snurra runt jordklotet i ett år…Eller 
så har min man blivit kidnappad av aliens och du är bara någon slags hybrid mellan 
människa och robot…” (ibid.) 

 
Patrik säger att han ser situationen ur ett annat läge nu efter promenaden med exhustrun Karin 
och anser att borde ställa upp mer för Erica. Patrik tillägger: ”Men räkna inte med den här 
behandlingen jämt, jag kan inte garantera att jag inte får återfall.’”(ibid.) Patrik berättar vidare 
vad Karin har sagt om sin nuvarande oengagerade make och Erica nickar då bekräftande och 
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det konstateras från hennes sida: ”Även om Karin verkade få betydligt mindre stöd hemifrån 
än vad hon själv hade fått, kände hon väl igen sig.” (ibid.) 
 
Polisstationens chef Bertil Mellberg är inte en man som tar order från kvinnor, även om det 
finns ett undantag i den på stationen anställda Annika Jansson. Med åren har Bertil Mellberg 
”till och med fått en motvillig respekt för henne, och han kunde inte komma på ett enda 
kvinnfolk till som han kunde säga det samma om.” (Läckberg 2007, s.13) Ett mord tvingar ut 
Mellberg på fältet och när han ska konfronteras med liket harklar han sig och påstår sig inte 
ha några problem med att se på den döda kroppen men att han som högste chef och ”mest 
erfaren här” i stället borde undersöka omgivningarna. Poliserna Paula Morales och Martin 
Molin utbyter ”en road blick” och Martin ordnar sina anletsdrag innan han svarar sin chef 
med orden: ” Jo, du Bertil. Bäst att någon med din erfarenhet kollar av tomten noga. Så kan 
Paula och jag gå in och titta.” (Läckberg 2007, s.33) Bertil Mellberg möter vid samma tillfälle 
Patrik Hedström och undrar vad han gör ute på mordplatsen med de andra när han ju har 
”envisats” med att vara pappaledig. Bertil Mellberg vänder sig till stationens nyanlända polis 
Paula Morales och talar om för henne att han inte förstår sig ”på de här moderniteterna, karlar 
som ska gå hemma och byta blöjor och fruntimmer som ska springa runt i uniform” (Läckberg 
2007, s.35) Patrik Hedström vänder sig i sin tur till Paula och följande dialog utspelar sedan 
sig:  
 

 ”Välkommen till Tanumshede polisstation”, sa Patrik torrt och fick ett roat leende till svar. 
Äh, jag tar inte illa upp. Sådana där finns det gott om. Hade jag brytt mig om dinosaurierna 
i uniform hade jag kastat in handduken för länge sedan. ”Bra att du ser det så”, sa Patrik. 
”Och fördelen med Mellberg är att han åtminstone är konsekvent – han diskriminerar allt 
och alla.” ”Ja, det är ju en tröst”, skrattade Paula.  (ibid.) 
                                 

Ett möte med kvinna vid namn Rita med sydamerikanska rötter leder till att Bertil Mellberg så 
småningom besöker hennes lägenhet. I lägenheten finns även Ritas gravida svärdotter 
Johanna vilket bland annat föranleder Rita att fråga Mellberg om han har några barnbarn. 
Mellberg svarar nekande på frågan men berättar att han har en son som är sjutton år och som 
heter Simon. Inför sig själv konstaterar Mellberg att han och sonen med tiden har vant sig vid 
varandras sällskap och ”nu upphörde han aldrig att förvånas över den känsla han fick i bröstet 
så fort han tänkte på Simon. Det var en bra pojke.” (Läckberg 2007, s.84) 
       
Bertil Mellberg kommer vid annat tillfälle hem till Rita för att äta lunch. Johanna berättar att 
det kommer ytterligare en gäst till lunchen och att denna person är hennes sambo. När gästen 
väl kommer visar det sig vara poliskollegan Paula Morales som är sambon. Paula lägger 
omgående armarna om Johanna och stirrar avvaktande på sin chef Bertil med syftet att 
utmana ”honom att säga fel sak, att göra fel sak.” (Läckberg 2007, s.186). Bertil märker att 
Rita spänt avvaktar hans reaktion och det konstateras från Mellbergs sida: 
 

Tusen tankar for igenom huvudet på honom. Tusen fördomar. Tusen saker som han hade 
sagt genom åren, som kanske inte alltid hade varit så genomtänkta. Men plötsligt insåg han 
att det här var det ögonblick i livet då han måste säga rätt sak, göra rätt sak. Allt för mycket 
stod på spel, och med Ritas mörka ögon riktade mot sig sa han lugnt: ”Jag visste inte att du 
skulle bli mamma. Och så snart. Jag måste få be att gratulera. (ibid.)  
 

Under lunchens gång reflekterar Bertil Mellberg över situationen med sig själv:  
 
Själv kände han sig enormt nöjd med sig själv. Han tyckte fortfarande att det var underligt 
med två kvinnfolk som levde ihop, och det där med bebisen satte myror i huvudet på 
honom. […] Men ändå. Han hade sagt rätt sak, och till sin stora förvåning hade han faktiskt 
menat det han sa. (ibid.) 
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Sammanfattning utifrån uppsatsens frågeställningar 
 
Karaktären Patrik Hedström representerar till viss del en delaktig form av maskulinitet som 
vid behov åberopar mannen som en kollektiv grupp i försök att försvara sitt eget bristande 
engagemang och förståelse. Han vill vara delaktig i omhändertagandet av dottern samtidigt 
som han blir han på en symbolisk nivå en representant för manlighetens brister när det gäller 
förståelse och till viss del den generella inlevelseförmågan. Hans hustru Erika ser med (viss 
teatral kan det tyckas) förvåning på hans förändrade (tillfälliga?) attityder angående 
hushållsbestyren som kommer i dagen efter ett (pedagogiskt inriktat?) samtal med en annan 
kvinna än hustrun. I huvudsak relaterar Hedström främst och oftast till sin familj men även 
olika kolleger av olika kön ger honom ett sammanhang och han drivs självmant till sin 
arbetsplats under sin pappaledighet. Karaktären Patrik Hedström är medveten om att hans 
chef Bertil Mellbergs åsikter ibland avviker från majoriteten på arbetsplatsen. Det sker dock 
ingen mera direkt offensiv kritik av detta förhållande från Hedströms sida; allt som oftast 
konstaterar han bara att Bertil Mellberg har en annan syn på tingens ordning än honom själv 
och de andra på stationen när det exempelvis gäller förhållandet till kvinnor inom poliskåren 
och Hedströms egen pappaledighet. Även andra på stationen kommenterar och rättar chefen 
Bertils språkbruk eller svarar honom på ett mera ironiskt sätt, som kan både vara uttalat och 
tyst, när de anser att han språkligt och åsiktsmässigt går över gränsen.      
 
Karaktären Bertil Mellberg kan i huvudsak relateras till den hegemoniska maskuliniteten, 
dock med vissa förbehåll och hans framtoning ifrågasätts ibland. När det gäller delaktigheten i 
den hegemoniska maskuliniteten upprepar Mellberg vissa förhållningssätt till exempelvis 
kvinnliga poliser och därmed vet alla andra hur han kommer att reagera på olika situationer 
och förväntar sig därefter en viss reaktion från hans sida. Denna anpassning gör att det mera 
sällan framkommer en direkt utmanande kritik mot yttrande som kan ses som opassande i 
sammanhanget och Mellberg möts därför mer av gliringar och insinuationer. Den kritik som 
finns mot Bertil kommer både från kvinnor och från män. På ett inre plan är Bertil Mellberg 
är mera medveten om att han sticker ut med sina åsikter. Han inser på vissa nivåer att han 
borde välja att vara mera opportun och följsam och inte bara välja att säga det och reagera 
som förväntas av honom. Hur ytligt hans i sammanhanget avvikande åsikter ligger visas av att 
han hävdar det känns bra att säga vissa saker som egentligen som står i motsats till hans 
(offentliga) positionering. Privat är Bertil antyd som ibland mer känslosam och 
kontaktsökande (med både kvinnor och barn) och till exempel när han får hålla Paulas 
nyfödde som för första gången blir han känslomässig och uttrycker spontant för sitt inre att 
han är ”ohjälpligt förälskad” i pojken (Läckberg 2007, s.383).  
 
6.6 Resultat 
 
Vilka bilder av manlighet framträder eller manifesteras? 
 
De bilder av maskulinitet som framträder i det empiriska materialet är relativt skiftande och 
varierande. Ofta finns det dock stora likheter mellan olika former av maskuliniteter.    
 
Pojke försvunnen (2007) – Karaktären Martin Ahl uppvisar en tydlig yttre hegemonisk 
maskulinitet men upplever sig själv som särskilt marginaliserad i förhållande till sin hustru. 
Karaktären Lars Wickman ansluter i sin tur till en mer enhetlig hegemonisk maskulinitet. 
 
I denna ljuva sommartid (2007) – Karaktären Anders Knutas tillhör till viss del en delaktig 
maskulinitet där reflektion bakom ord och handling ligger till grund för hans agerande. 
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Karaktären Johan Berg är delvis tillhörig en delaktig maskulinitet men tycks samtidigt på en 
symbolisk nivå vara omedveten om hur en man i alla lägen bör uppträda. 
 
Skugga (2007) – Karaktären Kristoffer Sandeblom tillhör en underordnad maskulinitet trots 
att han inte ser sig själv som en sådan. Karaktären Jan-Erik Ragnerfeldt tillhör en hegemonisk 
maskulinitet men är på emotionellt plan underordnad. Karaktären Axel Ragnerfeldt tillhör i 
huvudsak en hegemonisk maskulinitet medan det i grunden finns ett starkt tvivel på den egna 
förmågan. 
 
Tröstaren (2007) – Karaktären Claes Claesson kan till viss del sägas tillhöra en delaktig 
maskulinitet. Karaktären Harald Eriksson tillhör fullt ut en hegemonisk maskulinitet. 
 
Tyskungen (2007) – Karaktären Patrik Hedström är medveten om att han tillhör en delaktig 
maskulinitet som han delvis försöker ändra på. Karaktären Bertil Mellberg tillhör eller verkar 
inordnas i en hegemonisk maskulinitet men beskrivs samtidigt som privat mer känslosam, mer 
benägen till förändring och mer medveten om sina fördomsfulla sidor.     
 
Hur skapas och skildras de manliga karaktärernas genusidentitet? 
 
De manliga karaktärernas identitetsskapande sker huvudsakligen utifrån relationer som har 
koppling till den egna familjen, vilket även kan inkludera arbetskamrater. Betoningen på 
parrelationen eller familjen som en värdemässig förening är kraftig och därmed ses inte 
ensamhet som ett ideal. Förhållandet till familjen är från mannens sida alltid betrakta som 
djupt känslomässigt och en möjlig förlust av familj eller hustru är det enda som riktigt verkar 
kunna hota mannens existens. Även yrkesrollen bekräftar mannens identitet men den prövas 
eller hotas aldrig på samma sätt, även om den kan påverkas negativt av icke-bekräftade 
känslor. Män skildras inte heller som isolerade från kvinnor; tvärtom betonas ett tydligt 
genomgående sammanhang som inte behöver vara omfattande till sin numerär. Män skiljer sig 
bara från kvinnor i huvudsak genom att inte associeras med barn och omsorg i någon högre 
utsträckning även om det från mannens sida till viss del förkommer. Den manliga självbilden 
är genomgående positiv ur ett hegemoniskt maskulint perspektiv där män främst aldrig 
beskrivs som oförnuftiga och alltid som rationella och till stor del kontrollerade. När den 
manliga självkontrollen i många fall väl brister beror detta på en inre osäkerhet som påverkats 
av en yttre händelse, till exempel när förhållandet till en kvinna hotas. Män som särskilt tillhör 
den delaktiga maskuliniteten är bättre på att analysera och lösa problem i sina förhållanden 
men även här finns osäkerheten med som en okänd faktor. Osäkerheten finns kvar när dessa 
män ska förhålla sig till nya sociala attityder och värderingar. Mannen refererar direkt till sin 
kropp i enstaka fall och uttrycker då främst en rädsla för att gå upp i vikt vilket i sin tur kan få 
negativa följder för förhållandet till kvinnan och den egna självbilden och uttrycker därmed en 
mer kosmetisk fåfänga. Mannens sexuella potens diskuteras mer ofta och det förkommer 
manliga karaktärer som verkligen är att beteckna som impotenta. Det förkommer mer sällan 
att män direkt åberopar sin fysiska styrka som ett situationsbundet argument även om det 
förekommer manliga styrkedemonstrationer som specifikt riktar sig mot kvinnor.      
  
Hur förhåller sig dessa genusidentiteter till en normativ syn på manlighet? 
 
Robert W. Connell ser den hegemoniska maskuliniteten som den normativa manligheten 
vilken i sin tur spelar en betydelsefull roll för samhällets könsrelationer och 
könsmaktsordningar. I det empiriska materialet kan dock drygt hälften av de analyserade 
karaktärerna direkt inordnas i den hegemoniska maskuliniteten. Flertalet av dessa manliga 
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karaktärer har en förhandlande sida som utgår från förnuftsbaserade analyser där inte alltid en 
maktdimension överväger. Ofta betonas det praktiska handlandet. Det enda som här skiljer 
den hegemoniska maskuliniteten och den delaktiga maskuliniteten är att den sistnämnda inser 
att deras agerande kan gå ut över kvinnors vilja att vara medskapande och en del av 
situationen. Flera av de manliga karaktärerna som kan inordnas i den hegemoniska 
maskuliniteten har ofta en maktposition eller åtminstone en position som hotas och som måste 
lösas och försvaras vilket i sin tur leder till konsekvenser även för andra individer. I det 
empiriska materialet är detta ett återkommande tema: i Pojke försvunnen (2007) hotas bland 
annat en mans nuvarande liv på grund av hans egen oförmåga vilket i sin tur leder honom in i 
allt grövre kriminalitet; i Skugga (2007) lever en man högt på tron på den egna förmågan 
vilken både hotas av andra och kanske inte ens existerar medan en annan man försöker 
efterlikna sin fader men saknar själv en egentlig förmåga att göra så och kan bara upprepa sin 
faders verk utan att tillföra något eget. Båda männen träffar även på individer utanför familjen 
som avslöjande ser igenom dem, trots en mer allmän hållen hyllningskör; i Tröstaren (2007) 
handlar det om insikten att en mans livsverk egentligen tillhör hans hustru och hennes familj 
vilket hotar att hans ekonomiska maktposition. Andra manliga karaktärer med hegemonisk 
maskulinitet kan beskrivas ha politisk makt och bara känna sig hotad av ett uppbrott med 
hustrun eller vara chef vars tankar i yrkesrollen kan beskrivas som hegemoniskt maskulina 
och därmed från majoriteten avvikande; vilket inte utesluter att mannen privat ifrågasätter 
sina attityder.  
 
I det empiriska materialet är det tydligt att det inte hänvisas till den fysiska manliga kroppen i 
någon större utsträckning. När så görs är det fråga om subjektiva bedömningar med främst 
fråga om en kosmetisk innebörd och relateras till det egna utseendet. Det finns även en 
betoning på mannens bristande sexuella potens som framträder i olika sammanhang. Kring 
den hegemoniska maskuliniteten är även bundet att män jämför sig med andra män för att på 
sätt etablera sin egen ordning i hierarkin och kategorisera andra män. Det framkommer nu 
relativt sällan i det empiriska materialet att män gör så och är alltid kopplat till kritik av 
mannens handlande. I Pojke försvunnen (2007) framkommer till exempel att två män 
konkurrerar mot varandra genom att jämföra sina respektive sidor (fysisk stryka mot 
akademiska kunskaper) med varandra vilket dock inte tycks stärka grupptillhörigheten 
männen emellan, snarare tvärtom. I I denna ljuva sommartid (2007) förekommer en grupp 
manliga polisers spontana respons på en annan manlig kollegas homosexualitet som verkar 
handla mer om förvåning än att vara ett mer konkret negativt utpekande. För en närvarande 
kvinnlig polis är det obegripligt att kollegerna inte ser vad hon ser och hon undrar indirekt om 
de saknar förmågan att kunna dra logiska slutsatser av vad de ser. I Skugga (2007) diskuterar 
en man med sig själv om sonens misslyckade liv och att han inte kan leva upp till faderns 
nivå; samtidigt reflekterar fadern aldrig med ånger på den egna livslögnen som byggt upp 
både hans egen status och kulturellt betingade maktposition. I Tröstaren (2007) ser en man sig 
själv som den naturlige ledaren som har på egen hand slagit sig fram men inser samtidigt att 
mycket av framgångarna beror på hans svärfars ansträngningar och ett visst mått av tur och att 
han egentligen är ekonomiskt beroende av sin hustru. Män i allmänhet beskrivs nästan aldrig 
ingå i en homosocial gemenskap och agera samfällt i en uteslutande manlig gemenskap. 
 
Alternativen inom den delaktiga maskuliniteten, som till antalet utgör något under hälften av 
de analyserade karaktärerna, lägger i sin tur sedan tonvikten på ett än större samförstånd och 
delaktighet i ett gemensamt liv med en kvinna och/eller kvinnlig arbetskamrat. De män som 
tillhör den delaktiga maskuliniteten delar en hegemonisk maskulinitetsgrund som är rationell 
och kontrollerad till sin karaktär med en större förståelse för vardagslivets gråa realitet och 
beskrivs kunna hantera barn, omsorg, empati, ömhet och vänskap på ett bättre sätt. Män som 
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tillhör den delaktiga maskuliniteten i det empiriska materialet försöker ta sitt ansvar och 
hänger upp sitt liv på befintliga relationer. Trots att män ofta beskrivs ha goda intentioner är 
männen i nämnda kategori ingalunda perfekta utan misslyckas ibland med sina uppsåt på 
grund av olika anledningar. De kan även lyckas med sitt uppsåt utan att det förklaras hur. 
Reaktionen på detta kan i förekommande fall bli att kvinnor reagerar på mäns försök att 
försöka lösa känslomässiga problem; detta görs utifrån ett godtyckligt synsätt som omfattar 
konceptet att män inte skulle kunna hantera känslomässiga problem lika bra som dem själva. 
Män kan även för sig själva erkänna att kvinnor är bättre på hantera känslomässiga 
situationer. Män i den delaktiga maskuliniteten kan likaledes hävda att de är stabila och fria 
från kriser. Det enda som kan, som tidigare nämnts, få män ur balans är om deras relation med 
en kvinna inte längre fungerar och emotionella spänningar uppstår. Det främsta exemplet 
finns kanske i Skugga (2007) där en man kan karaktäriseras tillhöra en underordnad 
maskulinitet, trots att han lika gärna skulle kunna infogas i den delaktiga maskuliniteten, 
slutligen konsumeras av sina egen uppdämda kärlek till en död kvinna (sin mor) som han 
aldrig egentligen fått träffa.          
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7 SLUTSATSER OCH DISKUSSION   
 
Under denna rubrik kommer jag utifrån frågeställningarna presentera och diskutera mina 
slutsatser och vad resultatet kan ha påverkats av samt återknyta till tidigare forskning inom 
området.  
 
7.1 Slutsatser  
 
Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka hur mannens genus kommer till uttryck i några 
kriminalromaner utgivna under år 2007. Detta gjordes genom att undersöka tre 
frågeställningar som presenteras nedan, vilka även innehåller korta redogörelser för mina 
slutsatser.            
 
Vilka former av manlighet framträder eller manifesteras? 
 
Mina slutsatser visar att ingen enhetlig form av maskulinitet framträder i det undersökta 
materialet. Den inneboende komplexiteten, trots att manligheten verkar röra sig inom två 
olika idealtypiska förhållanden, avspeglas främst i ett ständigt förhandlande attityd och i den 
oro som handlar om förhållandet till kvinnan och familjen och förhållandet till olika 
känslouttryck som tävlar med en manlig rationell inställning till skeenden i livet och ett yttre 
kontrollbehov. Maskuliniteten verkar även dessutom rymma många fler av människans alla 
ytterligheter.   
 
Hur skapas och skildras de manliga karaktärernas genusidentitet? 
 
Den tydligaste genusidentiteten i min undersökning får män genom en nära, eller rent av 
livsnödvändig, relation till en kvinna och sin familj. Även yrkesrollen och arbetskamrater 
tycks vara viktig för mannens identitet. Kvinnor och män behandlas i huvudsak som varande 
mer lika än olika där skillnaden för kvinnans del ligger att hon associeras med barn och 
omsorg medan mannen till synes verkar präglas av en inre osäkerhet inför känslor som främst 
uppkommer i samlivet med kvinnan och familjen. Grunden i samtliga manliga karaktärer 
består av en önskan att kunna överblicka sitt liv fullständigt, vilket sker genom rationell 
analys och en yttre kontroll. Mannens fysiska kropp framträder svagt och är sällan relaterad 
till styrka och muskler och beskrivs ibland i mer kosmetiska sammanhang. Mannen beskrivs, 
antas eller beskylls ibland för att ha problem kopplad till sin sexuella potens.  
 
Hur förhåller sig dessa genusidentiteter till en normativ syn på manlighet? 
 
Drygt mer än hälften av de analyserade manliga karaktärerna kan inordnas i en hegemonisk 
maskulinitet. Dessa karaktärer måste ofta på egen hand hantera problem som hotar deras makt 
och ställning vilket ofta får konsekvenser för även andra individer. Män kan i nämnda 
situation beskrivas som både medvetna och opåverkade av konsekvenserna av sitt handlande. 
Djupt emotionella blir här bara män i sitt förhållande till sin kvinna och sin familj. Män som 
tillhör den hegemoniska maskuliniteten kan agera utanför sina vanliga känslomässiga ramar 
vilket av omgivningen kan ses som oväntad. Alternativet till den hegemoniska maskuliniteten 
är nästan uteslutande den delaktiga maskuliniteten. Även här finns det i grunden en 
hegemonisk maskulinitet som dock måste förändras mer eftersom samlivet med en kvinna 
prioriteras; hotet mot självbilden uppkommer även här när män möter djupare känslolägen 
som måste angripas och lösas. Mannens homosocialitet som tidigare har varit ett tecken på 
manlighetens förening är i det empiriska materialet sporadiskt eller inte alls förekommande 
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och när den väl uppträder är den behängd med svårigheter och en viss kritik. Förhållandet till 
den manliga hierarkin och den manliga normen i övrigt kan både sägas vara enkel och 
komplicerad på en samma gång. Den manliga normen är förekommande men mer påtaglig på 
individnivå än samhällsnivå och attackeras, är indirekt ifrågasatt eller under förvandling. 
 
7.2 Diskussion 
 
Uppsatsens huvudfrågor rör väsentligen hur en given manlighet vid en viss tid framställs eller 
manifesteras i förhållande till vissa avgränsade idealtyper eller tankemässiga abstraktioner. 
Det som först och främst är tydligt i undersökningen är att män beskrivs ha övertagit 
egenskaper som tidigare bara tilldelats det andra könet; mest noterbart är kanske mannens 
allmänna ökade känslighet som främst riktas mot den egna familjen och relationen med 
kvinnan. Ett genomgående tema i det empiriska materialet är individens, i detta fall betonas 
den manliga individens, beroende av det andra könet för att alls kunna fungera i samhället. 
Mannens genomgående komplexitet framträder också i hela det empiriska materialet. Det är 
han, i jämförelse med kvinnan, som hela tiden rör sig mellan ytterligheter. Män kan, enskilt 
eller i grupp, lika gärna beskrivas som goda, hederliga och ömsinta familjefäder som försöker 
hantera sociala förändringar och fokusera på förhållandet till kvinnan och vars största fel 
tycks vara att de inte deltar i arbetsfördelningen i hemmet till att vara bärare av oförmåga och 
ångest som kan förgrena sig och sträcka sig långt utanför äktenskapets gränser och vidare ut i 
samhället och där bland annat resultera i dråp, hämndbegär, stämpling till mord, självmord, 
misshandel, rasism, försök till våldtäkt och sexhandel.  
 
Män och kvinnor är vidare inte skildrade som fullständigt olika; gränsen går i stället, när eller 
om den väl framträder, på individnivå. Den egentliga likheten mellan könen är något som 
även övrig forskning ständigt återkommer till. Sociologen Robert W. Connell menar att 
kvinnor och män inte är särskilt olika vid en jämförelse av olika egenskaper, tvärtom är det så 
att psykologiskt sett är de mycket lika. Ståndpunkten att det finns en reell skillnad mellan 
kvinnor och män är enligt Connell en kulturellt präglad vanföreställning som forskningen i 
allmänhet alltför mycket har fokuserat på genom att lyfta fram den dikotomiska 
genussymboliken (Connell 2002, s. 60f). Till detta kan även fogas den mer allmänna 
hållningen i forskningssammanhang att manligheten och dess hävdade kristillstånd som 
uppkommit i och med det sena 1900-talets snabba sociala förändringar där bland annat 
feminismen och gay-rörelsen varit delaktiga och raserat en tidigare mansbild och som skapat 
ett mera kritiskt förhållningssätt till maskulinitetens maktdimensionella innebörder (Barett & 
Whitehead 2001, s.6). Den manliga kroppens betydelse och övriga uttryck för maskuliniteten 
har även den förändrat innebörd; numera har till exempel tidigare manliga dygder som 
hjältemod, individualitet, rationalitet, mod, styrka och sexuell potens utmönstrats och ses som 
laster i och med att egenskapernas ursprung som ett uttryck för en tidigare manlig hegemoni. 
Det är således tydligt att maskuliniteten befinner sig i turbulent situation. Här är legitimt att 
ställa sig frågan om en manlighetens kris eller kan den kulturella kritiken av mannens uttryck 
vara förknippad med en mera omfattande diskussion av genus och dess ordningar? Enligt 
Connell kan maskuliniteten ses som en ”configuration of practise within a system of gender 
relations” (Connell 2001, s. 45). Detta ses i sammanhanget av kulturvetaren Tiina Mäntymäki 
som förvånande eftersom Connells definition inte överensstämmer med det innehåll som 
skapar ett sammanhållande system som separat skulle kunna bli föremål för en kris. I stället 
för en kris i en samlande konfiguration menar Mäntymäki att man bara kan tala om 
kristendenser eller turbulens inom en genusordning som sådan och menar vidare skälen till 
detta är främst två; först och främst har maskuliniteten blivit behandlad som ett normativt 
tillstånd men ses numera som en synlig social konstruktion. För det andra ses män i ljuset av 
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gamla värderingar som förlorare när patriarkala maktförhållanden faller och det på ett 
naturligt sätt uppkommer frågor som rör ett kaos- och kristillstånd (Mäntymäki 2004, s.62-
63). Jag menar att manlighetens kris till viss del är beskriven i mitt undersöka empiriska 
material vilket naturligt nog har att göra med mäns egna förhållningssätt till normativa 
föreställningar om manlighet samt påtryckningar utifrån. Särskilt gäller detta förhållandet till 
olika känslor. I ett emotionellt hänseende beskrivs mannen ofta jämfört med kvinnan vara 
underordnad och oförmögen att förhålla sig till olika känslolägen vilket leder till att mannen 
är inneboende svag, vilket inte förkommer hos kvinnan. Nämnda svaghet förhindrar nu inte 
att mannen allmänt sett behåller sedvanliga, typiskt manliga attribut men skillnaden mellan 
män går enligt mitt förmenade vid olika möjligheter att hantera olika känslor. De män som 
anses tillhöra den hegemoniska maskuliniteten är mindre skickliga att hantera uppkomna 
situationer och kan lika gärna utåt sett vara likgiltiga och praktiskt drivna eller hamna på 
gränsen till ett emotionellt sammanbrott. De män som sedan tillhör den delaktiga 
maskuliniteten är i sin tur bättre på att lösa känslomässiga problem eller åtminstone bättre på 
att resonera kring dessa. Det finns här en antydd stabilitet, ett större känsloregister och en vilja 
som inte alltid förstås eller accepteras av andra fullt ut. Män verkar sett till hela det empiriska 
materialet ibland vara medvetna om att de tillhör en manlighet som de önskar skulle vara 
annorlunda. Det handlar för män inte bara om en social prägling, även om detta finns, utan det 
handlar även om brister som finns i råämnet ”man” och något som män analytiskt måste 
förhålla sig till.  
 
Mäns förhållande till sina känslor är svår att utreda. Låt mig i alla fall här få börja med att 
säga att Connell slår hål på idén att det finns en statisk och sann maskulinitet som är 
oberoende av vilken utgångspunkt man från början. Trots detta utgår man nästan alltid från 
mäns kroppar vilket har blivit en strategisk del av den moderna genusideologin. Det kan här 
specifikt handla om att det är kroppen som driver på ett skeende; till exempel att män av sin 
natur är mer aggressiva än kvinnor eller att män har en medfödd längtan efter våld eller att det 
är mäns kroppar som sätter gränser för ett handlande; till exempel att män av naturen inte tar 
hand om spädbarn eller att homosexualitet är onaturligt och därmed förbehållet en kraftigt 
avvikande minoritet (Connell 1999 s.69).  Sociologen Victor Seidler är en många av forskare 
som bland annat teoretiserar kring manlighetens kristillstånd. Han är kritisk mot den 
dominerade vita heterosexuella maskuliniteten för de undertryckande normativa ideal som 
den representerar och utgångspunkten för detta är påpekandet att varje positionering av 
maskuliniteten där förnuftet, i betydelsen mental konstruktion typisk för västerländsk retorik, 
skapar en skiljelinje mellan män, deras kroppar och deras känsloliv, som strider mot en mer 
naturlig ordning (Seidler 1997, s. 11). Detta betyder att män samtidigt lär sig undertrycka sina 
känslor i en homofob rädsla att själva bli kategoriserade som feminina (Seidler 1997, s. 8) 
Detta innebär att män vänder ryggen åt en djupare förståelse av sig själva, en kunskap som är 
baserad på en förståelse av känslor och av kroppen och är således tvingade att leva sina liv på 
den ordning som baseras på förnuftet och undertrycker därmed andra underliggande delar hos 
sig själv (Seidler 1997, s. 39) Manlighetens kris är vidare enligt Seidler kopplad till den 
manliga kroppen genom idén om en dominerande maskulinitet som är parad med mäns 
oförmåga att behandla sina känslor och sina kroppar som en form av kunskap. Den 
dominerande maskuliniteten innehåller de sedvanliga definitionerna på manlighet såsom till 
exempel tuffhet, uthållighet och mod och har trots sina i huvudsak positiva övertoner en 
förmåga att frånta män från emotionella behov och att se dessa behov som en svaghet och ett 
hot mot den manliga identiteten. Mäns liv har således en tendens att påverkas negativt på 
grund av de skiljelinjer som de tvingas dra upp mellan sina kroppar och sina känslor (Seidler 
1997, s. 5).  
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I mitt empiriska material finns oftast ingen direkt diskussion om vad som konstituerar ett hot 
mot den egna maskuliniteten, det enda som kan ses som ett hot mot den egna självbilden är 
problem som hotar föreningen man/kvinna vilket i sin tur naturligtvis kan ha vidare 
kopplingar till makt och status. Eftersom de uppkomna problemen måste lösas genom manlig 
analys är det intressant diskutera själva förnuftet, som till exempel Victor Seidler anser vara 
problematiskt. Kanske är det så att mäns känslor är så undertryckta förnuftet och rädslan att 
kategoriseras som feminina är så stor att de inte kan hantera känslor, snarare än att män skulle 
vara helt annorlunda i förhållande till kvinnor när det gäller hanterandet av känslornas spel? 
Det är i alla fall tydligt att män, när det är ensamma, är beroende av att göra förnuftsmässiga 
analyser av sin omvärld för att fungera och lösa problem som rör privatlivet eller yrkeslivet. 
Men oftast är det som om män precis har upptäckt att de har känslor med tillhörande 
emotionella förpliktelser som de inte har fått hantera tidigare. Detta leder enligt min mening 
till en kollision mellan gamla och nya manliga värden som ofta skildras som negativ men där 
vissa män lyckas få ihop sin känslomässiga relation med kvinnor till slut, vilket alltid sker 
efter tankedigra analyser. Män skildras således aldrig som intuitiva när det gäller känslor.  
 
Den manliga fysiska kroppens frånvaro är i sammanhanget talade. Eftersom fokus här inte 
läggs på spelande muskler och fysisk styrka utan mera på kroppen som ett kosmetiskt redskap 
måste detta räknas till den förändring av mansbilden som finns i ett större perspektiv. Till 
exempel kan man hävda att mannen i det moderna konsumtionssamhället eller i moderniteten 
är definierad som konsument med kroppen som ett redskap för konsumtion. Den manliga 
kroppen har gått från osynlighet, dold av kläder, till att bli ett naket, sexualiserat objekt och 
blivit den synbara identitet som man saluför sig med gentemot andra vilket är en bidragande 
faktor till mannens kristillstånd (Mäntymäki 2004, s. 62). Till detta kan även adderas det 
fokus som läggs på mäns bristande sexuella potens, verklig eller inte, vilket i sin tur är 
kopplat till mannens penis som den främsta symbolen för maskulinitet (Mäntymäki 2004, s. 
26). Typiskt är här att de två karaktärerna i delaktiga maskuliniteten som kanske kan 
beskrivas som de mest förändringsbenägna (och stabila) och mest öppna för ett nytt handlande 
med den manliga kroppen också är dem som är de mest sexuellt potenta. Är detta en önskan 
om en ny konstruktion av den manliga kroppen, där förhandlingen mellan hårt (manligt) och 
mjukt (kvinnligt), upplöses? Är det så att män som förmedlar mjukare värden numera belönas 
med en större sexuell förmåga? Kanske är det så, åtminstone till en viss gräns. Intressant blir 
det om man ser på den manlige karaktär som kan beskrivas tillhöra en underordnad 
maskulinitet; denne man är i egenskap av sin alltför djupa emotionella bindning alltför skild 
från andra män och passar inte riktigt in någonstans och som dessutom att lever ensam och 
tillfredsställer sig själv sexuellt. Den andra ytterligheten består här av de karaktärer som 
tillhör den hegemoniska maskuliniteten och som i vissa situationer oftare beskrivs som 
impotenta vilket kan ses som en kritik mot de maskulina värden som den manliga kroppen i 
grunden företräder. 
 
Maskuliniteten och dess sammanhållning förutsätts även kräva en utbred manlig 
homosocialitet vilket backas upp av tillgänglig forskning. Till exempel pekar sociologen 
Jesper Andreasson på att den manliga gemenskapen ofta skapas på bekostnad av en 
genomgående respekt för kvinnan och där den uppkomna homosocialiteten fungerar som en 
förberedelse för inträdandet i den manliga sfären och de manliga värderingarna (Andreasson 
2003, s. 34-36). Mäns förhållande till andra män som medel att stärka de maskulina värdena 
spelar i mitt empiriska material en underordnad roll som ett uttryck för mannen. Förekomsten 
av homosociala tendenser för mannens del är i det samlade empiriska materialet är inte utbred 
och framställs bara en gång i ett kollektiv av vuxna män och gestaltas då mer som en samfälld 
manlig reaktion. När det sker konkurrens bland män förstärker detta i huvudsak aldrig den 
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maskulina gemenskapen mer än kanske tillfälligt, snarare är det så att de leder till konflikter 
som splittrar mer än de försonar eller kan upplevas av kvinnan som en intellektuellt 
undermålig reaktion. Mannens förhållande till den starka hierarkiseringen mellan olika slags 
manligheter är något som bland andra idéhistorikern Claes Ekenstam har tagit upp. Ekenstam 
påpekar att de moderna konstruktionerna av maskulinitet har i sig självt samtidigt också 
skapat komplexa relationer för de män som även har att hantera sin egen genusidentitet, 
förhållandet till makt och auktoritet, vilket i sin tur har komplicerat de olika sociala 
relationsstrukturerna som män är en del av. Det finns vidare enligt Ekenstam en emfas vid att 
manlighet är något som hela tiden måste uppnås, skapas och presteras, ofta i konkurrens med 
andra män, vilket ytterligare späder på komplikationsgraden. Det finns således hos mannen en 
rädsla att falla, tappa greppet och bli omanlig. Därmed tycks begreppen manlighet och 
omanlighet förutsätta varandra och vara lika närvarande (Ekenstam 2007, s.14). Typiskt för 
mitt empiriska material är även här en viss avvikelse från tidigare forskning. De manliga 
karaktärerna som tillhör den delaktiga maskuliniteten mäter sig inte mot andra män i första 
hand utan relaterar först och främst till sin egen familj och till sig själv. Det är här nu 
manligheten skapas. Mötet med andra män beskrivs oftast som friktionsfritt och handlar mer 
sällan om direkta hierarkier och handlar mer om samarbete och gemensamma mål. Ibland 
tycks dock andra män, som tycks tillhöra den hegemoniska maskuliniteten, förbryta sig mot 
rådande sociala kontrakt och måste därmed kritiseras (till exempel uttalar sig olämpligt om 
kvinnor eller uttrycker manschauvinistiska tankegångar) vilket dock ofta ignoreras av dessa. 
De män som tillhör den hegemoniska maskuliniteten adderar samtidigt en medvetenhet om 
sin egen betydelsefulla person som de försöker framhålla för andra män och kvinnor. Trots en 
allmän medvetenhet om att deras maktposition ofta vilar på lösa grunder, väljer de att bortse 
från detta i stort och i stället framhäva sig själva än mer.  
 
Kampen mellan män om innehållet i den manliga hegemonin förekommer i det empiriska 
materialet, men då mer sällan. Det är också sällan som män vill vara som andra män som 
tycks befinna sig högre upp i den manliga hierarkin, även de kan påverkas av dessa. Den egna 
graden av manlighet tycks i stället räcka och fokus riktas hellre mot relationen till en kvinna 
och familjen. Den manliga hierarkiska överordningen kan sägas vara mer påtaglig på 
individnivå än samhällsnivå; härmed menas att när män väl hävdar en överordnad position är 
detta i väsentlig grad kopplad till relationer inom familjen eller arbetslivet och beskrivs 
således vara situationsbundna. Män som anses tillhöra den delaktiga maskuliniteten är mer 
medvetna än de som anses tillhöra den hegemoniska maskuliniteten när det gäller förändrade 
samhällsattityder. Det är även här man ser en förändring av att det är andra maskulina värden 
som betonas än de traditionella och då i form av till exempel kärlek, närhet, trygghet och 
jämställt familjeliv. Den uttalade kritiken och motståndet mot den manliga normen tycks 
ibland existera på individ- och gruppnivå (till exempel anställd till chef eller son till far), även 
om det främst är fråga om ett personligt inre reformtänkande som möjligtvis senare omsätts i 
praktiken.  
 
När så uppsatsen slutligen ska ses i ett sammanhang, det vill säga kriminallitteraturen i stort, 
är det lätt att hålla med kulturvetaren Sally R. Munt som påpekar att kvinnor alltid använt sig 
av kriminallitteraturen som ett medium för att gestalta olika förhållanden och beskriva 
förhållanden som riktar kritik mot den manliga normen och den manliga överordningen (Munt 
1994, s.6-7). Mitt empiriska material och dess innehåll anknyter väl till den kriminallitteratur 
som är skriven av kvinnor och antyder genrens förändringspotential i stort och som innehåller 
en högst levande kritik mot den manliga normen i både direkt och indirekt form. (Någon mer 
konkret svensk forskning som enbart rör kvinnliga författares förhållande och relation till den 
manliga normen inom genren står inte att finna och därför är en direkt jämförelse omöjlig att 
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göra). Merja Makinen menar vidare i sin artikel ”Feminism and the ’Crises of Masculinity’ in 
Contemporary British Detective Fiction” (2000) att det finns en generell skillnad mellan 
kvinnliga och manliga detektiver (där det underförstått även ingår en jämförelse mellan 
kvinnliga respektive manliga författare) när det gäller skildringen av respektive kön. Den 
manliga detektiven genomgår ett tydligt kristillstånd, som är kopplat till en tydlig kamp 
mellan gamla och nya manliga värden, (insikten om och förhållandet till känslornas värld om 
man så vill) något som inte finns hos den kvinnliga detektiven (Makinen 2000, s. 264-265). 
Makinens slutsatser stämmer till viss del överens med mina egna när det gället manlighetens 
uttryck, även om Makinen i sammanhanget endast ser till detektiven medan jag personligen 
ser till genren kriminallitteratur i sin helhet. 
 
7. 3 Vad kan resultatet ha påverkats av? 
 
När det gäller textbaserade undersökningar eller analyser kan resultatet i viss mån kopplas till 
en förändrad förförståelse och utvidgad tolkningsgemenskap men även till det empiriska urval 
som gjorts. Hade urvalet sett annorlunda ut, kan resultatet mycket väl tänkas ha antagit en 
annan form. Detta gäller förstås både urval av respektive författare och mängden analyserat 
empiriskt material. Min utgångspunkt är speciell eftersom jag valt att bara analysera kvinnliga 
författares kriminallitterära verk och redan här skapas en given och medveten början. Som 
Maureen T. Reddy påpekar förväntas både ”women writers, and especially feminist women, 
[…]  to play around with the issue of narrative authority and to be at least somewhat 
distrustful of authority generally.” (Reddy 1988, s.10) Genom att vara medveten om kvinnliga 
författares förväntade behandling av auktoriteter har jag i någon mån styrts i mina analyser 
men aldrig varit utan en mer objektiv grundinställning. Meningen med uppsatsen har inte att 
varit att säga allt om kriminalgenrens olika aspekter utan att bidra med en undersökning med 
ett mycket begränsat material. Genom att fokusera på ett mycket litet material har jag gått 
miste om en mer överblickbar bild av genrens alla delar och möjligheten till mer generella 
slutsatser men vunnit desto mera för egen del när det gäller detaljer och noggrannhet. Att 
undersökningar och resultat angående kriminallitteratur kraftigt kan divergera visas inte minst 
i en jämförelse med Magdalena Bjarnehall och Sanna Godenäs slutsatser. De båda författarna 
analyserar i sin magisteruppsats Bland ölmagar och spiror – En studie av 1960- och 2000-
talets detektivromaner ur ett genusperspektiv (2005) förhållandet mellan genusstruktur och 
respektive samhällsperiod i ovan nämnda genre och deras slutsatser rör sig kring den mer 
allmänna uppfattningen att kriminallitteratur väsentligen skildrar en manlig norm med män 
som har ett intellekt medan kvinnor bara är en reproduktiv kropp. I de båda författarnas 
empiriska material, som innehåller en kvinnlig författare och fem manliga, framstår genrens 
ursprungliga struktur som en överordnad manlig norm som det är viktigare att följa än önskan 
att vilja förändra en rådande genusstruktur (Bjarnehall & Godenäs 2005, s. 68). Mitt 
undersöka empiriska material visar även det på en genomgående manlig norm som dock ofta 
uppluckras eller rent av misstros, både direkt och indirekt. Till detta kan även läggas att det 
finns en viss genomgående kategorisk och moralisk ton, kopplat till olika variabler med ett 
ursprung i det nödvändiga samlivet med en kvinna, och som de manliga karaktärerna måste 
hörsamma och lyda, åtminstone om de önskar att inte förstöra sina liv och till exempel 
komma att lagföras på grund av brott. Enligt min mening ligger det närmast till hands att 
misstänka att detta fokus på moraliska handlingar kanske beror på att kvinnliga författare har 
en potentiell och teoretisk möjlighet att använda sig av just kriminallitteraturen för att visa på 
samhälleliga skillnader och ojämnbördiga förhållanden; detta utan att specifikt hävda att det 
undersöka empiriska materialet skulle ha en mer uttalad feministisk agenda. Min användning 
av enbart kvinnliga författares texter har även inneburit att jag bland annat observerat 
frånvaron av en beskriven utbredd manlig homosocialitet samt den likaledes uteblivna 
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retoriken kring de förenande begreppen manlighet och omanlighet. Vad frånvaron av till 
exempel homosocialitet egentligen betyder är svårt att veta. Kan det vara så att de kvinnliga 
författare har valt att bortse från homosocialiteten på grund av att den inte ansluter till de nya 
förväntningar och krav som finns på den nye mannen, en man mer inriktad på sin kvinna och 
sin familj, och således skapat mer av en önskad litterär konstruktion inspirerad av reella 
förändringar i samhället? Eller är det så att författarna saknar insikt om hur mannen 
egentligen uppträder i sociala sammanhang och hur han i verkligheten umgås med andra män? 
Dock är en sammanfattande tendens klar: De undersökta kvinnliga författarna vill i huvudsak 
framvisa och framhålla en ny och mer modern man, mer benägen att spegla sig själv i sin 
familj, nästan helt ointresserad av sin position i den manliga hierarkin, detta samtidigt som 
mannen lever i ett tillstånd som delas både av förändring och kvardröjande attityder och 
maktanspråk.       
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8 SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats kopplas via inriktningen litteratursociologi till huvudämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. Vidare beskrivs helt kort benämningarna populärlitteratur och 
kriminallitteratur i ett för uppsatsen lämpligt sammanhang och det poängteras att det är viktigt 
att undersöka och uppmärksamma framställningen av genus i litteratur därför att litteratur kan 
fungera som en gemensam tidsspegel och reflektera pågående samhällsmönster. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mannens genus kommer till uttryck i några 
kriminalromaner utgivna under år 2007. 
 
Mina frågeställningar lyder: 
 
Vilka former av manlighet framträder eller manifesteras? 
 
Hur skapas och skildras de manliga karaktärernas genusidentitet? 
 
Hur förhåller sig dessa genusidentiteter till en normativ syn på manlighet?   
 
I kapitlet över tidigare forskning redogörs bland annat för de olika studier som finns om 
kriminallitteratur och genus. Där redogörs bland annat för att kriminallitteratur anses vara en i 
huvudsak manlig genre och att kriminallitteratur skriven av kvinnor både kan innehålla 
omskrivningar av genren samt element av kritik mot den manliga normen. Vidare redogörs 
även för olika inriktningar på genus- och mansforskning.  
  
Uppsatsen har en genusteoretisk inriktning som tar sin utgångspunkt i sociologen Robert W. 
Connells beskrivning av den hegemoniska maskuliniteten vilken ses som normativ. Vidare 
redogörs för teori som beskriver genus och den manliga kroppen, genus och identitet samt 
litteratursociologi som vetenskapligt instrument. 
 
Den metod som används i uppsatsen är en form av idéanalys och som utgår från att genus är 
ett konstruerat begrepp. Som analysverktyg har fyra idealtyper tillämpats på det empiriska 
materialet. De fyra idealtyper som använts är: hegemonisk maskulinitet, underordnad 
maskulinitet, delaktig maskulinitet samt marginaliserad maskulinitet. Vidare tas även bland 
annat problem kring begreppet tolkning upp.  
 
Det empiriska materialet består av fem kriminalromaner som publicerats under år 2007. Den i 
sammanhanget utförda analysen fokuserar sedan på de manliga huvudkaraktärernas situation i 
respektive genusordning.   
 
Uppsatsens resultat visar att den skildrade maskuliniteten främst rör sig mellan två varianter 
av maskulinitet: hegemonisk maskulinitet samt delaktig maskulinitet. Detta utesluter dock inte 
att manligheten beskrivs som komplex. De karaktärer som tillhör den delaktiga maskuliniteten 
beskrivs som mer förändringsbenägna (och stabila) än de i den hegemoniska maskuliniteten 
trots att dessa mer måste anpassa sig efter en normativ manlighet och de krav som 
omgivningen ställer. Den manliga självbilden är genomgående positiv ur ett hegemoniskt 
maskulint perspektiv; män beskrivs till exempel aldrig som oförnuftiga och alltid med en vilja 
att kontrollera sina liv. När den manliga självkontrollen väl brister beror det nästan helt 
uteslutande på en inre osäkerhet som rör yttre problem, väsentligen kopplade till känslor och 
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samlivet med en kvinna. De manliga karaktärernas identitetsskapande sker huvudsakligen 
utifrån relationer som har koppling till den egna familjen, vilket även kan inkludera 
arbetskamrater. Betoningen på parrelationen eller familjen som en värdemässig förening är 
kraftig. Män beskrivs nästan aldrig ingå i en uteslutande homosocial eller en manlig 
samkönad gemenskap. Mannen refererar sällan till sin egen kropp men när så görs uttrycks 
främst en kosmetisk rädsla att inte se så bra ut som möjligt. Mannens sexuella potens 
diskuteras oftare och vid dessa tillfällen poängteras en viss oförmåga. Den manliga hierarkin 
kan sägas vara genomgående närvarande men angrips och ifrågasätts både på ett direkt och 
indirekt sätt av både kvinnor och män.   
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