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Förord 
 

Karl Lille och Nils Eklund är likvärdigt ansvariga för innehållet i denna uppsats, och samtliga delar av 

genomförande och författande har varit ett samarbete. Tack till Thomas Johansson, doktor i sociologi vid 

Göteborgs universitet, som bidragit med kloka råd angående att intervjua om manlighet, samt till vår 

handledare Elisabet Ljungberg som på ett avslappnat men alltid engagerat och professionellt sätt fört 

oss närmare våra mål.  

 

Abstract 
 

Author: Karl Lille and Nils Eklund 
Course, semester and year: Scientific report C, HT 2016 
Number of words in the essay: 13 426 
Problem definition and purpose: How do young men view the image of masculinity that is presented in 
the media, and what men or masculine characteristics do they look up to? 
 
Description: As men of a relatively young generation, most likely less influenced by the traditional alpha 
male ideal than our fathers were - while still being part of the male species at a time when it can be held 
responsible for many of the modern world’s problems, we have decided to peek into the world of male 
ideals and role models presented by the media, and try to understand what shape these ideals might 
take, how a coming generation of young men are affected by them and how they view them.  
Thus, this qualitative study aims to deepen understanding of correlations between young men’s view of 
their own masculinity and the way men are portrayed in culture and entertainment media. In order to 
investigate the matter, we have reached out to three schools at gymnasium level and conducted 
interviews with students in ages 15 to 19.  
From the interviews we have gathered information which has later on been used to distinguish four ideal 
types of masculinity; the Alpha Male, the Beta Male, the Humorist and the Activist. On the basis of these 
ideal types we have been able to make an analysis of the current media landscape, and more 
specifically what the young men perceive affects them in their own masculinity, what they believe affects 
young men in negative and damaging ways, and what kind of masculinities they feel are missing in 
today’s media outlet. In summary, we feel that the work might be able to help us and others understand 
something about what the next generation of men will be like - and why.  
 
Method and materials: Qualitative study conducted through interviews with men aged 15-19, analyzed in 
accordance to the ideal-type method. 
 
Main results: The interviewed young men identify different kinds of male characteristics given space in 
the media, which we have categorized into four ideal types - The Alpha Man, The Beta Man, The 
Humorist and The Activist. That these four types are visible indicates that the form of masculinity which 
has been the most common in the media, the hegemonic (Alpha) masculinity, characterized by dominant 
behavior, assertiveness and can be likened to a kind of macho masculinity - now face competition over 
the medial space. The competitors consist of men who are sensitive and intellectual (Beta Man) , funny 
and resourceful (Humorist), and a driving force in changing society and spreading goodness (Activist). 
 
Keywords: gender, framing, media, influence, masculinity. 
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1. Inledning 

 

“I’ve asked ‘what are you, as a man, really proud of? Besides your muscles, size of your whatever - all 

those cliché things.’ Many just feel shame when they hear that question and say they aren’t proud of 

anything. But when we look at small kids around us; a baby boy, it is heartbreaking to think of another 

generation of boys going to waste.” - Svante Tidholm 

 

“A Martian arriving on planet Earth and not knowing what masculinity was would quickly form the 

opinion that it was a highly damaged and damaging condition with very few, if any, redeeming 

features ” - John Beynon  

 

De kan tyckas kontroversiella eller hårddragna, men i citaten ovan sätter Svante Tidholm och John 

Beynon fingret på ett av vår tids stora problem - mannens roll i världen och i det moderna samhället.  

I dag återfinns han på de flesta maktpositionerna, inte bara globalt sett utan även på ett nationellt plan -  

i vårt land som ofta kallats för världens mest jämställda, är 64 procent av cheferna på landets samtliga 

företag män, och för VD:ar inom näringslivet är siffran 81 procent. (Statistics Sweden, 2013) 

Samtidigt är mannen kraftigt överrepresenterad i en rad negativa sammanhang.  

I Sverige har 80 procent av alla som misstänks för brott, 85 procent av alla som anmäls för misshandel, 

samt 97 procent av alla misstänkta för våldtäkt en gemensam nämnare - de är av manligt kön. (Brå, 

2016) (SVT Nyheter, 2012) 

De som utsatts för näthat uppfattar i regel att de flesta som skriver hat och hot är män (DN, 2015), och 

bland de svenskar som begår självmord är omkring 70 procent män - ser man till resten av världen är 

siffran närmare 80 procent. (Svenska Dagbladet, 2014) 

Men även om en allt större konsensus råder i att manligheten är skadlig så tycks det vara svårt att 

genomföra några konkreta förändringar. För vad i samhället är det som leder in unga pojkar i en 

destruktiv mansnorm? Vad formar egentligen unga mäns identitet?  

Det går här inte att peka på en enskild faktor - vanligast är kanske att misstänka att genetik, uppfostran 

och yttre påverkan från exempelvis skola och vänner alla är faktorer som samspelar för att stöpa 

mansrollen. Men det är inte bara i hemmet och i skolbänken som vi ser andra verkliga exempel på hur 

män kan och ska vara. I kultur, nöjes- och underhållningsmedier förses vi dagligen med ideal som vi 

medvetet eller omedvetet tar efter.  

Det är därför dem, och deras roll i formandet av unga mäns identitet som vi valt att studera närmare - 

vilken roll de spelar i att förmedla positiva manliga egenskaper, och vilken sorts män de väljer att ge 

utrymme. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 
Vår ambition med denna studie är att svara på frågorna: hur ser unga män på den bild av manlighet som 

media sprider, och vilka män eller maskulina egenskaper ser de upp till?  

Att få dessa frågor besvarade tror vi kan hjälpa mediehus och framtida medieforskning inom ämnet, men 

även hjälpa samhället i stort att förstå dels hur kommande generation män skiljer sig från de tidigare, 

dels förstå vilken makt och ansvar media har för manlighetens utveckling. Vidare hoppas vi att det kan 

leda till att öka medvetenheten om vilka sorters män som bör ges mer medialt utrymme för att kunna 

omvända en skadlig norm till något som istället gynnar samhället.  

 

1.2 Definitioner 

 

Media/medier - Detta uttryck används frekvent i uppsatsen och syftar huvudsakligen på kultur, nöjes- 

och underhållningsmedier i alla format och på alla plattformar. Anledningen till att vi förkortat 

benämningen på dessa områden till bara “media/medier” är att det vi undersöker är hur kända män inom 

kultur, nöje och underhållning porträtteras i media - och i regel sker detta på kultur, nöjes- och 

underhållningsplats.  

 

Maskulinitet - Är beteenden, kvaliteter eller egenskaper som kännetecknar, förknippas med, eller anses 

vara passande för, män. Vad som är den rådande normativa maskuliniteten påverkas av en rad, både 

sociala och kulturella, faktorer och ser olika ut beroende på tid och plats. 

 

Mansrollen - Hur en man känner att han bör bete och föra sig i egenskap av sin könstillhörighet, 

baserat på vad som förväntas och är norm. 

 

Macho - Syftar till en typ av klassisk manlighet med drag som aggressiv, dominant och självsäker. 

 

Alfahanne och Alfaman - Alfahanne används i uppsatsen för att beskriva en manlighet grundad i 

fysisk styrka och ett dominant beteende. Alfamannen används för att beskriva en idealtyp som vi kartlagt 

och som har stora likheter med Rudy Dunlap och Corey W. Johnsons “The Alpha Male”. Även 

Alfamannen uppvisar en manlighet där fysisk styrka och ett dominant beteende är centrala drag. 
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2. Teori och tidigare forskning 

 

Vi har valt att i denna studie lägga fokus på unga män för att det dels är en grupp vi själva tillhör eller har 

tillhört, dels för att det är en grupp som är ansvarig för en stor del av allt våld och förtryck som sker i 

samhället, och i behov av positiva influenser och förändring.  

Vår studie balanserar därför mellan ett medie- och kommunikationsperspektiv, och ett 

genusvetenskapligt perspektiv, där fokus ligger på den kritiska mansforskning som gjorts. 

Thomas Johansson, doktor i sociologi och inriktad på just kritisk mansforskning, skriver i Maskuliniteter 

(Johansson, 2011) om problemen med manligheten; att den rent statistiskt är synonym med sociala 

problem - män misshandlar, våldtar, och utsätter sig själva och andra för betydligt större risker än vad 

kvinnor gör. 

Medieforskaren Gunilla Jarlbro fastställer i Medier, genus och makt  (Jarlbro, 2006) att populärkulturens 

och medias innehåll har en tung maktposition i samhället vad gäller möjlighet att påverka unga 

människors identitetsuppfattning. 

Stöd för Jarlbros syn på medias maktposition återfinns bland annat i den så kallade socialiseringsteorin 

(McQuail, 2010). Den utgår ifrån att vår mediekonsumtion formar oss, och har allra kraftigast effekt på 

yngre mediekonsumenter. Ytterligare stöd för det ger Roberta Siegel som beskriver socialisation som 

den process genom vilken människan lär sig att ta till sig normer, värderingar, attityder och beteenden 

som är accepterade och praktiserade. (Siegel, 1970) 

 

Alla människor formas och påverkas av många olika faktorer, delvis media, som lägger grunden för hur 

vi som individer ska tolka samhällets olika koder och hantera olika situationer som uppstår i vardagen. 

Ramar hjälper oss att navigera i det sociala samhället och visar hur vi ska uppföra oss och på bästa 

möjliga sätt passa in i samhällskontexten. (Giddens, 2007). 

 

Under vår utveckling stöter vi på olika så kallade socialisationsagenter som hjälper oss att avkoda 

samhället så att vi passar in. Dessa är olika beroende på var i processen vi befinner oss. Familjen är 

den primära socialisationsagenten, som lägger grunden för att vårt beteende ska passa in i samhället. 

Barn har som bekant en förmåga att anpassa sig väldigt snabbt till olika situationer, de anammar de 

beteendemönster som är typiska för den närmaste familjen, som ofta består av föräldrar och syskon.  

 

I tidig socialisationsforskning beskrivs familj och skola som de mest betydelsefulla 

socialisationsagenterna. Andra agenter som tillskrivs viss betydelse var bland annat vänner och grannar. 

(Dennis, 1973) 

Men från 1970-talet uppmärksammas även mediernas roll som socialisationsagent och den anses bli allt 

starkare med åren. “Ytterligare en socialisationsagent är medierna. Utan att överdriva spelar medierna 
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idag en stor roll när det gäller människors syn på verkligheten och spelar därmed en central roll för 

vilken världsbild vi har” skriver Ingela Wadbring och Jeanette Lozanovski i deras i rapport Unga Nyheter. 

Där tar de upp just den sociala påverkan som medier har på människor i dagens samhälle. Därför är det 

idag än viktigare att förstå vilken typ av mansroll unga män upplever i medierna då den helt klart har en 

påverkan på hur de formas. 

 

Sedan 1970-talet har synen på mediernas makt varit förhållandevis stabil men vilken roll de spelar i 

socialiseringsprocessen finns det ett par olika förhållningssätt kring. 

Bland kommunikationsforskare är antagandet att medier står i kausalt förhållande till andra indikatorer 

på socialisation. (Chaffe, 1975) 

Men det finns även en föreställning om att mediernas betydelse är begränsad. Det skulle innebära att en 

person med en redan bestämd uppfattning kring ett ämne inte ändrar sig genom att konsumera medier. 

Utan finner istället bara bekräftelse för sin uppfattning i medierna. (Chaffe, 1975) 

 

Mediernas betydelse i socialiseringsprocessen kan även analyseras utifrån förekomsten av andra, 

mellanliggande variabler (Katz idealtypsmodellen Lazarsfeld 1955, Weaver, McCombs och Spellman 

1975). Som exempel kan föräldrarnas medievanor leda till att deras barn får samma vanor. Föräldrarna 

blir alltså den styrande socialiseringsagenten, därför bör media betraktas som en kompletterande 

socialiseringsagent. Alltså något som stärker eller försvagar de andra socialiseringsagenterna eller 

faktiskt ger något som de andra inte ger.  

 

En viktig aspekt av socialiseringsteorin att ha i åtanke är att utan kontakt mellan den som socialiseras 

och agenten sker naturligtvis ingen socialisation, samt att socialisationen också är beroende av den 

socialiserades inställning till olika agenter. Det finns alltså inget tvivel om att betydelsen av olika 

socialisationsagenter varierar. (Dennis, 1973) 

Så även om en slår fast att massmedier är en viktig socialisationsagent för unga män så stämmer det in 

olika mycket på en ung man som har en hög mediekonsumtion jämfört med en som knappt konsumerar 

några medier.  

 

Det som har studerats mest kring manlighet genom åren är den maskulina sexualitetens problematiska 

konsekvenser för andra, såväl kvinnor som homosexuella män, snarare än dess idé och konstruktion. 

Men även vilka föreställningar om maskulin sexualitet som lyfts fram i det mediala utbudet behöver 

studeras. Thomas Johansson skriver att det finns ett tydligt motstånd såväl mot att explicit synliggöra 

svårigheterna för män i relation till sexualitet, som att diskutera de föreställningar maskulin sexualitet 

konstrueras kring och utifrån. (Johansson, 2005) 
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I likhet med alla aspekter av självkännedom konstrueras individens könsidentitet och sexuella identiteter 

av socialiseringsprocessen från bland annat mediekonsumtion. Media spelar en  viktig roll i unga mäns 

förståelse för vad det innebär att "vara en man". (Dunlap och Johnson, 2013) 

 

Vilken typ av mansroll som unga män - delvis genom medias socialisation - formas till är det som i 

slutändan avgör vilka konsekvenserna också blir för kvinnor och bland annat homosexuella män. Därför 

behövs mansrollens struktur och uppkomst studeras för att den ska kunna förändras. 

 

Om en inte ser män som väsensskilda med en egen artbestämning – tydligast uttryckt genom våld och 

sexualitet – då är en förståelse av kopplingen mellan maskulinitet och heterosexualitet av vital 

betydelse. Det är även viktigt att titta på mediala bilder och deras eventuella inverkan på unga män. 

Enligt gestaltningsteorin så påverkas publiken olika beroende på hur media väljer att gestalta ett ämne 

och kommer att påverkas att uppfatta ämnet liknande hur det gestaltas i media. (McQuail, 2010) Så vad 

är det för föreställningar om manlighet som levereras i det mediala utbudet till unga män är viktigt att 

undersöka och förstå. (Johansson, 2005) 

 

I studien vill vi få svar på hur unga män upplever att manlighet gestaltas i media. Vad anser de 

porträtteras som typisk manligt? Med svar på den frågan är målet att kunna diskutera vilka 

konsekvenser dessa gestaltningar av mannen får på de unga män som konsumerar den mediebilden. 

Enligt gestaltningsteorin borde vilken typ av mansroll som lyfts fram mest i media ha effekt på hur 

idealbilden av en man ser ut i samhället generellt. (McQuail, 2010) 

 

Även om manlighet kan se ut på många sätt så känner sig män ofta skyldiga till, medvetet eller 

omedvetet, att forma sig till den manlighet som anses normativ i det rådande kulturella klimatet. Dessa 

dominerande ideologiska normer för manlighet benämns hegemonisk maskulinitet. (Dunlap och 

Johnson, 2013) 

 

En av de första saker som måste konstateras när man pratar om mansroller och maskulinitet är att det 

finns flera olika. Både i samhället i stort och även gestaltade i media. En av de viktigaste 

föreställningarna inom studier kring maskulinitet är idén om hegemonisk maskulinitet; alltså att det finns 

flera olika sorters maskulinitet och de inte är jämbördiga utan några är mer dominerande och kraftfulla 

än andra. (Gill, 2007) Hegemonisk maskulinitet är inte den vanligaste formen av maskulinitet då den är 

osannolik att uppnå för de flesta män, men den värderas fortfarande högt – både socialt och kulturellt. 

(Gill, 2007) Hur det tar sig uttryck, alltså vilken mansroll som värderas högst, påverkas av både sociala 

och kulturella faktorer och ser olika ut beroende på tid och plats. Till exempel vilka kroppsideal som 

värderas högst är media i allmänhet och populärkulturen i synnerhet med och påverkar genom att sprida 

föreställningar om kroppsideal som passar den givna platsen och epoken. (Jarlbro 2011)  

 

 



9 

Ett problem med idén om hegemonisk maskulinitet är att den antyder att det finns en konsensus kring 

vilken typ av maskulinitet som värderas högst vid varje plats och tidpunkt. Bob Conell, som myntade 

uttrycket, hävdade runt 2007 att den rådande formen av upphöjd maskulinitet kunde beskrivas som 

“transnational business masculinity” vilket innebar män som är ökat egocentriska,  har väldigt villkorliga 

lojaliteter, minskad känsla av ansvar för andra och idén om inga permanenta åtaganden förutom att 

tjäna pengar. Även en mer liberal sexualitet definierade den typen av mansroll.  

Men samtidigt tyder det på att vi rör oss mot en fragmenterade tid gällande könsroller. I en skolklass till 

exempel är det flera olika sorters maskulinitet som tävlar om hegemoni; pojkar som är duktiga på sport 

har social makt, men det har även de som är med i band, som ser bra ut och de som har lätt att få tjejer. 

(Gill, 2007) 

Det finns alltså alltid hierarkier gällande mansrollen, men det är många faktorer som spelar in och det 

kan se väldigt olika ut. 

Vilka mansroller som får utrymme och värderas högt i media skiljer sig också markant beroende på tid 

och plats och är i konstant förändring.  

Ett exempel på den förändring är hur Marie Nordberg, etnolog och genusvetare beskriver mansidealet 

genom tiderna. 

 

1970-tal: det blir uppror mot det strikta, traditionella manlighetsidealet. Nu förespråkas slappa och mjuka 

kroppar och modet blir mer unisex. Vi talar om velourmannen och freds-, miljö- och hippierörelsen 

utmanar både den disciplinerade, auktoritäre och känslokarge mannen och det strikta och normerade 

manliga klädmodet. 

 
1990-tal: nu görs en tydlig åtskillnad mellan det manliga och kvinnliga igen. Män börjar längta tillbaka till 

den store, starke mannen som förknippas med hjältedåd. Det är omodernt att vara en känslosam mjukis. 

Jan Guillou är en av författarna till ”Den stora machoboken” som svärtar ner 70-talets velourman. 

Tredagarsstubben blir en viktig markering av en tuffare manlighet. 

 

2000-tal: feminism och jämställdhetsdebatt gör det mer accepterat för män att närma sig det som 

tidigare ansetts vara kvinnligt. Den modemedvetne metromannen som handlar skönhetsprodukter och är 

en fena i köket lyfts fram som ideal. Samtidigt lever traditionella normer kvar. Många förväntas försörja 

familjen och fatta svåra beslut, men ändå visa mjukare sidor och inte fokusera på makt. (Sydsvenskan, 

2009) 

 
Historiskt har det varit vanligast att tiitta på hur kvinnor gestaltas i media och gällande män har det 

främst resonerats kring de skadliga aspekterna av mansrollen i media. Då har oro uttryckts över den 

snäva representationen av maskulinitet som finns i media.  Vilket leder till att unga pojkar bombas med 

våldsamma, muskulösa “Rambo-esque”-hjältar. (Gill, 2007) 

Eller som medie, kommunikations- och kulturvetaren John Beynon uttrycker sin syn på den skadliga 

mansroll som finns i media:  
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“A Martian arriving on planet Earth and not knowing what masculinity was would quickly form the opinion 

that it was a highly damaged and damaging condition with very few, if any, redeeming features” (Gill, 

2007) 

 

Men med tiden har forskningen kring mansrollen även börjat fokusera på hur manskroppen har börjat att 

idealiseras och sexualiseras i allt större utsträckning under de två senaste decennierna. Och den 

senaste trenden är att forskningen har börjat att undersöka vilken roll media har i att forma en ny typ av 

maskulinitet som skulle kunna beskrivas som mer metrosexuell och avvikande från den traditionella 

mansrollen. (Gill, 2007) 

 

I Consuming contradiction: media, masculinity and (hetero) sexual identity  har Rudy Dunlap, doktor i 

filosofi, och Corey W. Johnson, professor i kvalitativa studier, låtit fem män diskutera och analysera 

positiva och negativa aspekter av manlighet i media, och i den manliga hegemoniska-hierarkin har de 

kunnat urskilja tre sorters män; Alfamannen, Betamannen och Mesen. Alfan är en naturlig ledare, en 

man som sällan visar känslor, är vältränad och populär bland kvinnor, Betamannen är en mindre 

stereotypt maskulin man, känsligare och mer akademiskt lagd. Mesen är en antites till Alfahannen, 

någon som saknar manlighet och beter sig fegt och avvikande. De drar paralleller mellan dessa roller 

och de manliga karaktärerna Fritz (Alfamannen) och Ernst (Betamannen) i Swiss Family Robinson, en 

amerikansk film från 1960.  

När vi analyserat material utifrån teorierna i Consuming contradiction har vi kunnat se likheter mellan de 

mansroller i media som våra respondenter kunnat urskilja, och de första två typerna från Dunlap och 

Johnsons studie; Alfamannen och Betamannen. Den tredje typen, Mesen, har vi efter att bearbetat 

materialet från intervjuerna bestämt oss för att undvika att använda och istället format två egna 

idealtyper som bättre representerar respondenternas syn på manligheten - Humoristen och Aktivisten.  

 

Litteraturvetaren Maria Nikolajeva har analyserat typiskt manliga och kvinnliga egenskaper i litteraturen 

och med utgångspunkt i barnböcker upprättat ett schema över dessa. Detta har vi haft som 

utgångspunkt när vi analyserat de egenskaper som respondenterna beskrivit för att se ifall de ses som 

klassiskt manliga eller kvinnliga.  
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Nikolajevas schema över typiskt manliga/kvinnliga egenskaper: 

 

Män Kvinnor 

 

Starka Vackra  

Våldsamma Aggressionshämmade  

Känslokalla, hårda Emotionella, milda  

Aggressiva Lydiga  

Tävlande Självuppoffrande  

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla  

Skyddande Sårbara  

Självständiga Beroende  

Aktiva Passiva  

Analyserande Syntetiserande  

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt  

Rationella Intuitiva 

 

3. Samtalsintervju och idealtypsmodellen 

 

Vi har i ett tidigt stadie varit eniga om att en kvalitativ studie lämpar sig bäst för att undersöka det 

område vi valt att undersöka. Detta för att den huvudsakliga tesen vi driver, att unga mäns identitet 

formas av media, inte är helt enkel att formulera i en enkätfråga eller bearbeta utifrån ett antal 

svarsalternativ. Att intervjua och ge analysenheter möjlighet att själva precisera varför  de ser upp till en 

specifik man är essentiellt för vår förståelse av vilka egenskaper som värderas högt. Vi föredrar därför 

en intervjuform där respondenterna kan komma på egna förslag på egenskaper som vi kanske inte tagit 

i beaktning, och förklara dessa.  

 

Vi har gjort bedömningen att gymnasieskolor är en plats där vi kan hitta unga män, möta dem i större 

grupp och förklara upplägget för intervjun. 

 

I och med att fasta svarsalternativ potentiellt kan exkludera många som inte känner igen sig i någon 

särskild förebild i en lista med namn har vi gjort bedömningen att samtalsintervjuer där respondenter får 

möjlighet att resonera utifrån ett par öppna frågor är en god väg att gå. Den främsta anledningen till att vi 

har valt intervjuer över fokusgrupper, som kan framstå som mer effektivt för att kartlägga ett större antal 

analysenheters tendenser, och dessutom har möjlighet att utmynna i intressanta diskussioner, är att vi 

bedömer att gruppen “gymnasieelever” är ovanligt benägen att påverka varandra i negativ bemärkelse, 

till exempel genom att agera hånfullt eller respektlöst mot svar som avviker från normen, och att detta 
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kan göra svaren mindre tillförlitliga då respondenter kanske väljer att svara enligt en rådande norm för 

att accepteras i gruppen snarare än att svara uppriktigt och sanningsenligt.  

Detta riskerar att sänka studiens reliabilitet. Med samtalsintervjuer ser vi att denna negativa påverkan 

från omgivningen försvinner och att vi har möjlighet att ta större hänsyn till varje respondents 

upplevelser och uppfattningar, samt att vi genom att eliminera intervjupersonernas möjlighet till 

korrespondens med varandra effektiviserar den tid vi har med varje respondent.  

 

För att upprätta kontakt med lärare vid skolorna har vi ringt upp och kort förklarat tanken med studien, 

och vid intresse följt upp med att skicka ett informativt mail. (Se bilaga) 

 

3.1 Urval  

 

Det finns två delar av urval som är relevant att redovisa i vår studie. Dels det mer uppenbara valet av 

analysenheter - varför vi har valt att intervjua unga män. Större delen av detta avsnitt kommer att ägnas 

åt att förklara denna urvalsprocess, men vi vill inleda med att motivera valet vi gjort vad gäller medier där 

de manliga förebilderna porträtteras. Vi har bedömt att kultur, nöje och underhållning är kategorier där 

en redaktion har störst möjlighet att själva göra avvägningar kring vad som lyfts, vilket får stöd i. Med 

andra ord är utrymmet på nöjes- och kultursidor, magasin eller program med detta fokus föremål för 

subjektiva bedömningar. Man har möjlighet att välja vilka som ska synas och bli ikoniska i en vidare 

utsträckning än på nyhetssidor och sändningar där värderingen av nyheter sker enligt mindre 

påverkbara metoder. 

 

Naitionalencyklopedin beskriver kulturjournalistik som en benämning på ett brett spektrum av 

journalistiska genrer, från den litterära essän och recensionen till intervjun och nyhetsreportaget, som 

har ämnet kultur, i vid mening, gemensamt och skiljer sig från annan journalistik genom att 

skribenten/reportern tillåts vara subjektiv och inte representera någon annan än sig själv och sin egen 

sakkunskap.  

 

När vi funderat kring urval av analysenheter har vi resonerat utifrån tesen att människor i större städer 

nyttjar medier i större utsträckning än de i mindre städer och på landsbygd. Det är en tes som får stöd i 

nyligen gjorda undersökningar (Bergström, 2015). Av den anledningen har vi valt att intervjua elever från 

gymnasieskolor i centrala Stockholm. Utifrån de skolor vi varit i kontakt med har vi valt ut tre skolor i 

olika stadsdelar, för att undvika att bli alltför smala i ett redan homogent urval. De tre skolor vi valt ut är 

Södra Latin, Östral Real och St. Eriks gymnasium. Nämnvärt är att de alla ligger i Stockholms innerstad 

- vi har motiverat detta val med att hushåll med hög- eller medelinkomst uppvisar en högre grad av 

nyhetskonsumtion, och att en högre grad av hög- och medelinkomsttagare är bosatta i innerstan jämfört 

med i förorter. (Medieutredningen, 2016) 
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Angående den ålder på respondenter som vi valt så är det enligt Mediebarometern de mellan 16 och 24 

år som använder mobiler och internet allra mest, denna grupp är även väldigt aktiva i de nya medierna. 

(Carlsson, 2013)  

Denna grupp känns intressant att undersöka inte bara för deras flitiga mediekonsumtion utan för att de 

är del av en ny generation och en förändrad manlighet (Johansson, 2005). Det är en grupp vars manliga 

förebilder förmodligen fortfarande är aktuella och aktiva, och inte ännu har kartlagts. Dessutom är de en 

generation som växt upp i en tid där normkritiken fått större utrymme än tidigare, och samhälls- och 

kulturdebatter så som den om Kulturmannen har sannolikt gjort avtryck på flera. 

 

Angående att undersöka just män så är en vanlig bild av den unge mannen han att söker sig till 

homosociala miljöer, där han kan umgås med män och stärkas av en manlig gemenskap. I dessa miljöer 

odlas en machoattityd och sexisitiska skämt ugör vardagsmat. Men bakom denna homosociala “yta” 

finner vi ofta en komplex manlighet präglad av osäkerhet och rad social fobier.  

Samtidigt är den offentliga sexualiseringen av kroppen blir allt mer utbredd, även den manliga kroppen 

sexualiseras allt mer. Kraven på att vissa specifika kroppsdelar ska vara perfekt formade, hårda och 

estetiskt tilltalande ökar successivt. Den traditionella könsuppdelningen som bygger på olika personliga 

egenskaper och karaktärsdrag har ersatts av en kategorisering som baseras på en sexualisering av 

specifika kroppsdelar. I dag söker sig också allt fler män till plastikkirurger.  

Utvecklingen innebär för många unga  män att en redan bräcklig könsidentitet och ett problematiskt 

förhållningssätt till den egna sexualiteten pålagras med ännu fler krav. Att som ung man behöva tänka 

på att magen ska se ut som en tvättbräda och att unga män i allt större utsträckning tittar värderande på 

varandras kroppar är en relativt ny företeelse. (Johansson, 2005) 

Forskning har även visat att de män som värderade kroppens utseende negativt kan komma att 

påverkas i mellanmänskliga relationer till den grad att en avstår från dem helt och hållet, samtidigt som 

de relationerna kan vara ett stöd eller en friskfaktor för en positiv självbild. (Johansson, 2005) 

 

Denna utveckling speglar den ambivalens som gäller vid skapandet av könsidentiteter. Män fortsätter att 

utveckla strategier för att skydda sig och för att anta utmaningen att agera som “riktiga” män. Men 

kategorierna “manligt” och “kvinnligt” fylls i dag med nya och motsägelsefulla innebörder. (Johansson, 

2005:13). I denna bräckliga identitet finns kanske roten till det våld som utövas av män, till mäns 

problem att bli närvarande fäder och till att samhället fortfarande har en lång väg kvar att vandra till 

jämställdhet och jämlikhet. (Johansson, 2005) 

 

Det saknas i dag till stor del forskning som tar sig bakom den manliga ytan och talar om det som ofta 

inte berörs: rädslan för impotens, bräcklighet och en oro för att inte räcka till. Det ligger till grund för både 

en hel del frustration och osäkerhet. “Viagra kommer aldrig råda bot på denna problematik”. (Johansson, 

2005) 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:726014/FULLTEXT01.pdf
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Vårt urval är gymnasieelever som identifierar sig som män vad gäller könstillhörighet. Vår utgångspunkt 

är att genomföra samtalsintervjuer med ett antal slumpmässigt valda elever från tre skolor i centrala 

Stockholm, tills vi känner att vi har nått en teoretisk mättnad.  

 

3.2 Att konstruera samtalsintervjun 

 

Under intervjuerna visar vi varje respondent ett visuellt material, föreställande sju män som syns i kultur, 

nöjes- och underhållningsmedier. Männen på bilderna är Soran Ismail, Alex Schulman, Sigge Eklund, 

Zlatan Ibrahimovic, Mikael Persbrandt, Håkan Hellström och Samir Badran.  

Syftet med detta är att ge respondenterna några idéer om vad en man som får stort utrymme i media 

kan vara. Detta för att de har kort betänketid och nästan ingen förberedelse inför intervjuerna, och kan 

tänkas misslyckas med att komma på några exempel och därför helt avstå från att svara på frågan.  

 

De sju männen i det visuella materialet har valts ut genom att vi gjort en översiktlig granskning av de 

större mediehusens urval av kultur, nöjes- och underhållningsprofiler under det senaste året, och valt 

profiler som kan tänkas symbolisera olika sorters manlighet. Männen på bilden är: Paradise 

Hotel-deltagaren Samir Badran, komikern Soran Ismail, skådespelaren Mikael Persbrandt, artisten 

Håkan Hellström, medieprofilerna Alex Schulman och Sigge Eklund och fotbollsstjärnan Zlatan 

Ibrahimovic. Utifrån Maria Nikolajevas schema över könskodade egenskaper så bedömer vi att männen 

i bilden täcker in olika egenskaper som är såväl typiskt manliga som o-typiskt manliga/typiskt kvinnliga 

(styrka och självständighet såväl som känslighet och sårbarhet). Soran och Håkan tänker vi är goda 

exempel på den alternativa manligheten, där Soran avviker från de fysiska idealen hos en man 

(alldaglig/genomsnittlig kropp, inte känd för sitt utseende), och Håkan avviker från de känslomässiga 

idealen (blottar en emotionell sida, är öppen med sin egen sorg och sina misslyckanden). Persbrandt 

och Zlatan upplever vi är två tydliga exempel på en klassisk manlighet, de innehar de flesta viktiga delar 

för att läsas av samhället som en alfahanne - de är vältränade, mycket framgångsrika, anses vara 

snygga, har en hård, dominant framtoning och visar sällan känslor utåt. Samir Badran kopplar vi också 

till en sorts alfahanne eller machomanlighet, men kanske i ett tidigare stadie eller i en modernare 

tappning, i och med att han trots sina klassiskt manliga egenskaper ofta behandlas med humor, som ett 

lyteskomiskt inslag. Alex Schulman och Sigge Eklund ser vi som en sorts korsning av den klassiske 

alfahannen och en modernare manlighet och vi tror att inkluderandet av dem i det visuella materialet kan 

leda till intressanta diskussioner om distinktioner mellan dessa två mansroller, samt problematiken kring 

ett modernt mansideal.  

 

När vi konstruerat intervjufrågorna har vi vidtagit två åtgärder för att anpassa dem till ämnet och till 

respondenterna. Dels har vi varit i kontakt med Thomas Johansson (doktor i sociologi, författare till 
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Maskuliniteter  och Manlighet i förändring ) och rådfrågat honom i de funderingar vi haft angående hur 

man pratar med respondenter om manlighet, och angående urvalet av kända män i vårt visuella 

material. Dels har vi gjort pilotstudier inför samtalsintervjuerna, genom att konstruera frågor och pröva 

dem på universitetselever för att se i vilken utsträckning våra frågor leder till en typ av svar som vi kan 

arbeta vidare med, när frågor missförstås och triggar igång diskussioner utanför ämnet eller stoppar 

diskussion. I pilotstudien insåg vi att flera av de frågor vi känt var anpassade för gymnasieelever var 

svåra att begripa även för studenter vid ett högre läroverk, och med detta i åtanke har vi omformulerat 

och förenklat intervjufrågorna.  

 

3.3 Intervjufrågor 

 

I en intervjusituation inleder vi med att presentera oss, ge en kortare beskrivning av vad studien handlar 

om och meddela att vi kommer att ljudinspela samtalet. 

Vi förtydligar att det är viktigt att den intervjuade svarar sanningsenligt och inte försöker ge oss de svar 

som han tror att vi vill ha.  

Vi förklarar också att när vi pratar om media syftar vi på kultur, nöjes- och underhållningsmedier, och att 

de kan vara allt från tv-program till tidningar, magasin, podcasts eller radioprogram. Vi berättar även att 

vi kommer att visa visuellt material, och att detta innehåller exempel på några män som syns i media 

men att respondenterna gärna får utgå ifrån egna exempel på män de ser i svensk media, och inte bara 

diskutera utifrån det visuella materialet.  

 

Innan de öppna frågorna ställer vi ett par strukturerade frågor om respondentens medievanor. Detta 

både för att undersöka deras medievanor och för att få in dem på tankebanor kring det medieinnehåll de 

tar del av, inför de resonerande frågorna. Vi förklarar för varje intervjuperson att vi i studien använder 

uttrycket “media” i kontexten “huvudsakligen tv, magasin samt dags- och kvällstidningar”. 

 

● Hur ofta tar du del av medier?  

● Vad tar du oftast del av? (Både vilket format och namn på tidning/program) 

 

Efter denna inledning förklarar vi att det är dags för ett par bredare frågeställningar och att de gärna får 

resonera och ta sin tid att fundera inför dessa. Efter detta börjar vi med de öppna frågorna. 

 

● Om vi tänker på de män som ges stort utrymme i tidningar, magasin, tv… Ser du något 

mönster? Hur ska en man vara enligt media? 

 

Denna fråga tror vi fungerar väl som inledande i och med att den kan ge en grundläggande bild av 

intervjupersonens egna idéer om media och manlighet, och öppnar upp för följande fördjupande frågor. 
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● Kan du ge några exempel på män som ges stort utrymme (i media)? 

 

Ovanstående fråga om exempel ställer vi för att se om intervjupersonen själv kan analysera sina 

uppfattningar och koppla dem till specifika individer. Intressant här vore till exempel om de intervjuade 

tycker att en viss sorts man utmärker sig som en återkommande manlig förebild.  

 

● Vad tänker du att de här männen har för egenskaper?  

 

Ovanstående fråga ser vi dels som en möjlighet för de som inte kunde koppla mansidealet till en specifik 

fysisk man att ändå få yttra den bild man har av en sådan mans egenskaper.  

 

 

● Vilka av de män som får stort utrymme i media ser du upp till?  

● Hur är de? 

 

Den här frågan är av mer personlig karaktär. Vi tänker att personen genom att först resonera kring vilka 

män som ges stort utrymme och hur de är blir mer benägna att öppna upp sig om sina egna preferenser 

vad gäller förebilder och önskvärda egenskaper.  

 

● Hur mycket upplever du att tidningar och magasin påverkar din identitet, vilken sorts man du vill 

vara?  

 

Vi tänker att det är intressant att höra huruvida de unga intervjuade känner igen sig i bilden som tidigare 

forskning ger, att de skulle vara de vars identitet i störst utsträckning påverkas av media. Detta säger ju 

inte nödvändigtvis något om medias faktiska makt i och med att påverkan inte behöver vara något som 

den som utsätts är medveten om - snarare undersöker frågan ungas medvetenhet om medias makt över 

dem. Om en majoritet av intervjuobjekten är övertygade om att de påverkas på ett visst sätt bör vi dock 

inte blunda för möjligheten att deras upplevelse grundas i något reellt.  

 

● Vad tycker du om vilka män som får synas i svensk media, är det ett bra urval? 
 
Med den här frågan vill få inblick i huruvida respondenterna ser någon problematik i att det är någon typ 

av manlighet som får särskilt stort utrymme och hur det urvalet kan påverka unga mäns syn på 

manlighet. Frågan finns även till för att blicka in i framtiden genom att få svar på vilka typer av män som 

respondenterna saknar i urvalet och som de skulle vilja se mer av i framtiden. Samtidigt som medier 

påverkar sin publik så anpassar de sig även till den. Alltså borde unga mäns åsikter kring vilka 

manstyper som borde få mer medialt utrymme i framtiden kunna påverka urvalet. 
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3.4 Analysera materialet med idealtypsmodellen 

 

I och med bearbetning av samtalsintervjuerna har vi kunnat urskilja fyra idealtyper. De representerar fyra 

sorters män som får utrymme i media; Alfamannen, Betamannen, Humoristen och Aktivisten. Dessa är 

inte ömsesidigt uteslutande, utan en viss Betaman kan ha starka drag av till exempel Humoristen. Beta- 

och Alfamannen baseras på Rudy Dunlap och Corey W. Johnsons manstyper som tydligt funnits 

representerade i respondenternas resonemang. De två andra är, Humoristen och Aktivisten, är 

framtagna med idealtypsmodellen. 

 

Med idealtypsmodellen grupper vi de egenskaper och drag som respondenterna beskriver männen i 

media till ett slags konstruerade idealtyper eller eller karikatyrer av olika sorters “exemplar” av 

företeelsen. Alltså en typisk Alfaman, Betaman, Humorist eller Aktivist. (Eneroth, 2005) 

 

Men självklart har ingen, i det här fallet männen i media, alla de egenskaper vi förknippar med 

karikatyren eller idealtypen i fråga, men hänför trots det en person till den ena eller andra sorten. Även 

om en person också kan falla in i flera idealtyper. Målet är alltså inte en total kartläggning av den 

studerade företeelsens samtliga kvaliteter, utan att från data om fallen utkristallisera ett antal idealtyper 

som fångar det centrala hos olika slags fall av företeelsen, i det här fallet olika typer av män som syns i 

media. (Eneroth, 2005) 

 

Med de fyra idealtyperna Alfamannen, Betamannen, Humoristen och Aktivisten kan alla de egenskaper 

som kan knytas till någon typ av manlighet som respondenterna nämner i intervjuerna placeras in som 

typiskt för någon av idealtyperna. På så sätt täcker de skapade idealtyperna hela materialet. Det 

bekräftas även genom att alla de män som nämns under intervjuerna passar att placera in i någon av de 

fyra skapade idealtyperna. (Eneroth, 2005) 

 

3.5 Metodkritik 

 

Det är värt att nämna att det är problematiskt att generalisera från ett så litet urval till en större 

population.(Esaiasson et al., 2016) Samtidigt menar Dannefjord att det går att dra vissa slutsatser om 

större populationer även från kvalitativa studier. (Dannefjord, 1999) 

 

Helt klart är det att man aldrig kan generalisera till individer i statistisk mening. Vi kan aldrig uttala oss 

om frekvenser på basis av intervjuer med ett så långt antal representanter för en så stor population som 
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unga män. Det alltså irrelevant information att “15 av de 18 intervjuade i vår undersökning” tycker på det 

ena eller andra sättet.  

Istället är en förutsättning för att den här typen av studier ska vara intressanta och fylla ett syfte att vi 

generaliserar till mer abstrakta fenomen som tankekategorier eller möjliga tolkningar av världen. Det vi 

undersöker är olika sätt  att se på världen, inte hur många som tolkar världen på det ena eller andra 

sättet.  

 

Ett argument för att kunna göra vissa generaliseringar och dra slutsatser kring ett strategiskt urval är att 

det finns ett begränsat antal sätt att se på det fenomen en undersöker. Det finns alltså inte lika många 

uppfattningar om mansrollen i media som det finns unga män i Sverige. Utan det finns ett antal 

huvuduppfattningar kring ämnet som går att definiera. Ett argument för att stärka denna premiss är att 

en inte gör anspråk på att ha kartlagt  samtliga existerande förhållningssätt men att de kategorier som 

hittats i undersökningen faktiskt finns på riktigt. Vår studie tillför då forskningen empiriskt välgrundad 

kunskap, även om det behövs mer ytterligare studier innan ämnet kan anses färdiganalyserat. Detta 

argument är speciellt gångbart om en studerar ett relativt nytt ämnesområde, vilket unga mäns syn på 

mansrollen i media är.  (Esaiasson et al., 2016) 

 

Ytterligare ett argument när det gäller att generalisera resultaten är självklart att man uppnår teoretiskt 

mättnad. Men med den här studiens begränsade antal respondenter är återkommande svar hos de 

intervjuade svårt att nå utan det som strävas efter att nå till en nivå där det i alla fall går att utläsa 

mönster i de intervjuades svar.  (Esaiasson et al., 2016) 

 

Men trots ett antal argument som kan ligga till grund för generaliseringar utifrån strategiska urval så får 

en inte glömma bort att att de strategiska urvalen är en osäker grund för just generaliseringar. 

(Esaiasson et al., 2016) 

 

Vid samtalsintervjuer av respondentkaraktär behöver en inte oroa sig kring källkritiken och huruvida 

svaren är “sanna” eller “falska”. Utmaningen består istället i att komma intervjupersonerna så nära att 

man verkligen fångar in deras tankevärld, Men då är det samtidigt viktigt att se upp med att sina egna 

fördomar om hur respondenterna “borde” svara inte påverkar samtalsintervjun och att enskilda tunna 

svar, som ger bristfälligt underlag, inte ges för stor plats i analysarbetet. För att upprätthålla vetenskaplig 

distans och trovärdighet är det därför viktigt att intervjua främlingar och personer som inte är “subjektiva 

experter”.  (Esaiasson et al., 2016) 

En utmaning vid respondentintervjuer är att analysstadiet är knepigare än vid informantintervjuer. Det 

viktigaste och mest konkreta att ha i åtanke under analysstadiet är att inte räkna procent.  (Esaiasson et 

al., 2016) 
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Även om analysen av respondentintervjuer hela tiden handlar om att göra tolkningar av utsagor så 

måste en akta sig för övertolkningar. Det är viktigt att aldrig tillskriva intervjupersonen synsätt som det 

saknas underlag för. (Esaiasson et al., 2016) 

 

En invändning som kan göras mot vårt urval är att vi enbart besökt skolor i Stockholms innerstad. Vi ser 

problematiken med att läsa detta urval som representativt för hela landets unga män, men resonerar att 

de frågor vi önskar svar på i samtalsintervjun förutsätter så hög mediekonsumtion som möjligt hos 

respondenterna. Därför har vi gjort ett medvetet val att söka oss till ett urval som är optimerat vad gäller 

mediekonsumtion, snarare än ett som är representativt för hela befolkningen eller hela Stockholm. En 

intressant framtida studie är definitivt en som experimenterar mer med större och bredare urval än vad vi 

har gjort.  

 

 

4. Quattro stalloni - Fyra sorters manligheter 

 
I kommande stycke presenteras de fyra idealtyper vi upptäckt i materialet. Genom att lyfta fram 

respondenters citat och i egna kortare kommentarer beskriva hur vi tolkar citaten förklarar vi när  under 

intervjuerna som en idealtyp gått att urskilja, idealtypens roll  i det nuvarande medielandskapet, samt de 

intervjuades inställning  till idealtypen. 

 

4.1 Alfamannen 

 

Alfamannen är snygg och stark, det kraftfulla, maskulina idealet. I Rudy Dunlap och Corey W. Johnsons 

studie är han “Fritz”, den framgångsrike atleten som “alltid får tjejen”, och aldrig gråter eller visar känslor 

(utom möjligtvis när han vinner). I dag ser vi en alfaman som i mångt och mycket överensstämmer med 

med idealet men anpassade till ett modernt samhälle, där vissa traditionellt kvinnligt kodade egenskaper 

som att vara vacker har övergått till att vara viktiga även för män.  

 

 

Hur beskrivs Alfamannen under intervjuerna? 

 

Respondenterna tar upp egenskaper som liknar de som Dunlap och Johnson nämner hos “Fritz”, men 

också såna som i andra beskrivningar, så som Maria Nikolajevas schema, kopplas ihop med en klassisk 

machoman eller alfahanne:  
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dominant  

stark  

självsäker  

snygg  

framgångsrik  

vältränad  

modig  

kaxig 

aggressiv  

känslokall  

rak 

direkt 

tuff 

bestämd 

 

 

“Alexander Skarsgård är ju en typisk man som syns, han är ju väldigt framgångsrik, självsäker, vältränad 

och så”  

- David 

Kommentar: respondenten beskriver en hård man som ligger väldigt nära Dunlap och Johnsons “Fritz”, 

med egenskaper som är tydligt besläktade med de klassiskt manligt kodade (tävlande, stark) i Maria 

Nikolajevas schema.  

 

“Kinnaman känns manlig, det känns som att han bestämmer, är macho, har muskler och tatueringar, 

rakt på sak men också lite aggressiv” 

-Simon 

Kommentar: även denna kommentar beskriver en hård manstyp och ringar in egenskaper som Maria 

Nikolajeva beskrivit som klassiskt manligt kodade (stark, aggressiv, aktiv).  

 

“Måns Zelmerlöv och Danny Saucedo är ju traditionellt snygga, har den här killiga viben, självsäker och 

skrytsam, lite sådär ‘jag vet vad jag gör’, tar väldigt mycket plats” 

-Kasper 

Kommentar: respondenten benämner två män som “traditionellt snygga” vilket går i linje med Dunlap 

och Johnsons “Fritz” men möjligtvis ligger närmare det kvinnliga (vacker) än det manliga (stark) i 

Nikolajevas schema. Möjligen beskrivs här en mer modern alfaman, som inte i samma utsträckning 

behöver markera sina tydliga manliga egenskaper men även han “alltid får tjejen”. Detta går isåfall att 

koppla till Dunlap och Johnsons teori om “man card”, det vill säga att Alfamannen tillåts uppvisa 

beteenden som avviker från hans klassiskt manligt kodade så länge han möter de andra viktiga 

kriterierna för hans roll.  
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Vad är Alfamannens roll i media? 

 

Respondenterna uttrycker att Alfamannen är en av två mansroller som de tror får allra mest utrymme i 

svenska kultur, nöjes- och underhållningsmedier. Det exemplifieras dels när respondenterna beskriver 

vilka egenskaper som är viktiga för att få medialt utrymme: att vara självsäker, snygg, vältränad, aktiv, 

framgångsrik, bestämd och kaxig, och dels när de berättar vilka män de upplever får stort utrymme: 

Zlatan Ibrahimovic, Mikael Persbrandt, Joel Kinnaman, Alexander Skarsgård, Bert Karlsson, Paolo 

Roberto, Måns Zelmerlöv, Danny Saucedo och Samir Badran. 

 

“I regel är männen som jag ser i media vältränade, självsäkra, väldigt utåtriktade, orädda att säga vad de 

tycker” 

-Eyvind 

Kommentar: När respondenten beskriver egenskaper som är viktiga att inneha för att få medialt 

utrymme nämner han egenskaper som är tydligt besläktade med de typiskt manliga egenskaperna i 

Nikolajevas schema. De stämmer även väl in på den typiske Alfamannen.  

 

“Generellt är väl Persbrandt-typen mer framträdande i nöje, kultur och skvallermedier, och den typen 

säger ju typ att killar ska vara starka, snygga och tycka om gäris [slang för tjejer] liksom” 

-Björn 

Kommentar: Den mansroll som respondenten här tycker får mest medialt utrymme stämmer väl in på de 

manliga egenskaperna i schemat samt Dunlap och Johnsons alfaman. Här beskrivs tydligt Alfamannen 

som alltid får tjejen. 

 

 

“Det är viktigt att vara snygg och så men är man väldigt begåvad, som Cristiano Ronaldo så kan man få 

stort utrymme ändå” 

- Johannes 

Kommentar: Respondenten pekar på att det ges mycket utrymme till män som har de typiska 

alfaman-egenskaperna snygg och framgångsrik, men menar på att man inte nödvändigtvis måste 

uppfylla båda kriterierna för att få utrymme. Även här kan man göra kopplingar till “man card-teorin”; om 

man med råge uppfyller alfaman-rollens krav på framgång spelar det ingen roll att man inte uppfyller 

kriteriet att vara snygg. 
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Hur ser unga män på Alfamannens roll i media? 

 

Flera typiska Alfamän och även manliga egenskaper på Nikolajevs schema syns i svaren när 

respondenterna resonerar kring vilken typ av män och vilka egenskaper de själva ser upp till och 

identifierar sig med. Pondus, självsäkerhet, våga ta plats och säga vad man tycker och tänker nämns 

som åtråvärda egenskaper. Detta uttrycks med en viss tvekan, som om de är införstådda med att den 

allmänna uppfattningen i dagens samhälle är att Alfamannens attribut egentligen inte är odelat positiva.  

 

“Jag märker i och för sig till min förvåning att det är många av de klassiska manliga lite 

machoegenskaperna som jag vill vara. Fast inte för att man vill vara klassiskt manligt men för att det är 

en sådan person jag vill vara, lite typ dominant och att man vågar ta plats och säga vad man tycker och 

tänker.” - Kalle 

Kommentar: respondenten uppvisar en medvetenhet inför hur han lockas av klassiska egenskaper hos 

Alfamannen, och verkar förundras över att det är dessa egenskaper han egentligen tilltalas av, snarare 

än mjukare egenskaper och ideal.  

 

“Jag tror att jag påverkas  av det här lite känslokalla manliga beteendet - du ska inte le och skratta eller 

ha kul som man. Man försöker vara lugn och sansad, så jag tror att jag har blivit lite mer kylig” 

- Primus 

Kommentar: respondenten upplever att många av de män han ser i medierna framställs som känslokalla 

(klassiskt manligt kodad egenskap enligt Nikolajevas schema) och att detta har påverkat respondenten 

att själv bli en mer känslokall man. Detta upplever vi är ett typexempel på hur medias val av manliga 

förebilder kan skada kommande generationer män.  

 

Bland respondenternas svar uttrycks en kritik mot Alfamannen som förebild och som 

socialisationsagent. De belyser att finns en problematik med att Alfamannen får för mycket medialt 

utrymme och att det är andra typer av män och egenskaper som dessa respondenter ser upp till. 

 

“Det har kanske blivit för mycket Paradise Hotel-aktigt; enkelt och plastigt” 

-Wojciech 

Kommentar: respondenten reagerar på att ytliga ideal får för stort utrymme i media och gör en koppling 

mellan de ytliga idealen och TV-serien Paradise Hotel, där de unga män som deltar väldigt tydligt drar 

mot klassiska alfa-egenskaper (muskler, dominans, självförtroende och känslokyla värderas högt).  

 

“Såna [intelligenta personer] får man nästan aldrig höra om i media, det är mer ‘titta på den här 

personen som har en bra kropp eller sjunger bra’. Det är för ytliga egenskaper som får utrymme i media” 

-Eyvind 
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Kommentar: även här reagerar respondenten negativt på att det är för ytliga och för mycket av de 

typiska Alfaman-egenskaper som får medialt utrymme. Istället skulle respondenten vilja se andra typer 

av män med andra, mindre ytliga, egenskaper som till exempel intelligens. 

 

 

4.2 Betamannen 

 

Betamannen i Dunlap och Johnsons “Consuming Contradiction” är underordnad alfan. Han är “Ernst”, 

blyg bokmal med akademiska intressen, svag med ett alldagligt utseende, känslig och impulsiv och har 

till skillnad från Alfamannen lätt att gråta. Han är en som tjejer vill bli vän med, snarare än partner. 

 

Det finns en väsentlig skillnad mellan “Ernst” och den betaman som vi beskriver, och den menar vi har 

att göra med att betans status har förändrats drastiskt. Att “Ernst” var exkluderad från alfavärlden 

berodde på att hans akademiska intressen och känslosamhet inte värderades högt vad gällde manlighet 

år 1960 när Swiss Family Robinson släpptes. Drygt femtio år senare ser vi annorlunda på hur män tillåts 

vara, och de män i media som profilerat sig som beta- snarare än alfamän bör betraktas som män som (i 

högre utsträckning än “Ernst”) har  gjort ett medvetet val och dragit sig mot det mer akademiska 

och/eller känsliga facket, ofta för att de är av åsikten att den traditionella Alfamannens roll är bufflig, 

passerad och kanske skadlig.  

 

 

Hur beskrivs Betamannen under intervjuerna? 

 

medveten 

känslig 

känslosam 

empatisk 

politiskt korrekt 

intelligent/smart 

vältalig 

analytisk 

mjuk 

öppen 

flamsig 

mesig 

 

“Alex och Sigge är inte macho utan ses och ser sig som medvetna” 

-Harvey 

Kommentar: respondenten identifierar en medvetenhet hos Alex Schulman och Sigge Eklund som han 

upplever som något av en motpol till den klassiska machomannen. Med “medvetna” syftar respondenten 

på att männen har förståelse för problematiken med den stereotypa mannen som tar mycket plats och 

visar lite hänsyn för sin omgivning.  

 



24 

 

“Det hade varit bra om fler män av Soran-typen lyftes i media, om man inte behövde leta efter känsliga 

och empatiska manstyper” 

-Love 

Kommentar: respondenten menar på att Soran Ismail representerar en alternativ mansroll som är mer 

känslig och empatisk, och ger samtidigt utlopp för åsikten att detta är en mer sällan förekommande 

mansroll i media än den traditionella, hårdare mannen.  

 

“Komiker och personer som Alex och Sigge får ju en del utrymme men då krävs det väl att man är 

intelligent och vältalig” 

-Axel 

Kommentar: intelligens och vältalighet, två egenskaper som tydligt går att koppla till en mer akademiskt 

lagd man, nämns som exempel på en sorts man som får utrymme i media. Detta tycks också enligt 

respondenten vara närbesläktat med komiker eller andra inom mediesfären som använder sig av humor 

för att nå ut. 

 

 

Vad är Betamannens roll i media? 

 

Enligt respondenterna är Betamannen en annan vanligt förekommande man i media, men han nämns 

nästan uteslutande som en alternativ, inte lika manlig typ som Alfamannen. Respondenternas 

uppfattning tycks gå isär kring varför Betamannen får utrymme - om det är trots  sina mindre manliga 

egenskaper eller tack vare  dem, att media medvetet banat väg för ett mjukare ideal. De egenskaper 

som i intervjuerna som vanliga bland de som får utrymme, och som känns besläktade med karaktären 

“Ernst” är: vältalighet, intelligens, känslighet och empati. Män som respondenterna upplever får mycket 

utrymme och som vi läser som betamän är: Alex Schulman, Sigge Eklund, Håkan Hellström, Soran 

Ismail, Ola Söderholm, Hans Rosling, Fredrik Skavlan, Edward Blom och Svante Tidholm. En intressant 

iakttagelse vi gjort är att Soran Ismail, som nämns av i stort sett samtliga respondenter (kan bero mycket 

på att han finns med i det visuella materialet) som en alternativ, mjukare man som ändå får stort utrymme, 

uppfyller kriterierna på både känslighet och intelligens, och är den som tycks ligga närmast “Ernst” av de 

män som nämns.  

 

 

“Soran tillhör den nyare mannen, han vågar vara mesigare, försöker inte ta lika mycket plats som andra 

män” 

-Love 
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Kommentar: här är respondenten inne på att det har skett en förändring kring vilken typ av mansroller 

som får medialt utrymme. Det är enligt respondenten inte längre bara den typiska Alfamannen som får 

synas, utan som exempel för en annan typ av man som får mycket utrymme väljer han Soran som har 

många likheter med den typiska Betamannen. 

 

“Nu syns definitivt den medvetna sortens män mer i media, Alex och Sigge just, och de flesta av de här 

anses ju vara väldigt medvetna men visar ändå tydligt manliga drag” 

- Harvey 

Kommentar: även här är respondenten inne på att det har skett en förändring kring vilka män som får 

synas. Alex och Sigge har en medvetenhet som inte är typisk för Alfamannen utan som snarare 

stämmer in på beskrivningen av Betamannen. Men samtidigt ser respondenten att Alex och Sigge har 

många klassiskt manliga egenskaper, så även de använder sig av sina “man cards” för att komma 

undan med sina mindre manliga egenskaper.  

 

“I “Så mycket bättre” försökte Danny Saucedo på något sätt förminska sig själv eller visa att han har 

känslor, försökte visa att han kanske inte är en manlig machokille längre genom att säga typ “åh nej, jag 

kan inte sjunga den här låten nu för alla känslor, nu måste jag börja om”, typ det - att man gärna vill visa 

att man inte är machoman liksom” 

-Kasper 

Kommentar: respondenten iakttar hur en känd man som i mångt och mycket läses som alfaman (snygg, 

självsäker, får alltid tjejen) gjort försök att framstå som mer känslig. Vi tror att detta kan vara en 

indikation på Betamannens under senare år förhöjda status, särskilt inom musiken och i synnerhet i ett 

underhållnings/kulturprogram som “Så mycket bättre”, och Alfamannens försök att närma sig ett mer 

beta mansideal som inte längre är tydligt underställt alfa-idealet.  

 

 

Hur ser unga på Betamannens roll i media? 

 

“Jag tycker att folk som är mer som Soran, som inte representerar den här hårda macho-manligheten, 

ska få lite mer utrymme i media, så att det inte bara blir den här hårda kalla bilden av hur män ska vara” 

-Primus 

Kommentar: respondenten upplever att det behövs ännu fler män med beta-egenskaper istället för 

exempel på Alfamannen då ett överskott av den kan spä på bilden av att en man bör vara hård och kall.  

 

“Jag har sett det i mina kompisar, att de börjar prata som dem och använder onödigt fina ord som inte 

ens gör det de försöker säga lättare att förstå utan bara för att använda stora fina ord” 

-Harvey  
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Kommentar: respondenten upplever att hans kompisar har försökt efterlikna ett sorts beta-ideal och att 

detta lett varit frustrerande. Här lyfts en sorts kritik mot Betamannens växande inflytande i media och 

hans påverkan på unga män.  

 

“men det hade varit bra om fler män av Soran-typen lyftes, om man inte behövde leta efter känsliga och 

empatiska manstyper” 

-Love 

Kommentar: detta svar som vi även uppmärksammat i avsnittet om hur Betamannen beskrivs under 

intervjuerna, säger också något om respondentens syn på urvalet - alltså vilka män som får synas. Det 

tydliggör respondentens uppfattning av att alltför få känsliga och empatiska betamän får synas i media, 

och framställer Betamannen som något av en bristvara i det nuvarande medielandskapet.  

 

“jag skulle inte beskriva Soran som typiskt manlig men i verkligheten tycker jag ändå att Soran är den 

mer vanliga, vanligt förekommande mannen” 

-Primus 

Kommentar: respondenten gör i sitt svar skillnad på “den typiska manligheten” och “den vanliga 

mannen” och konstaterar att Soran Ismails mjukare beta-mansroll överensstämmer mer med den 

senare. Detta innebär dels att det enligt respondenten finns en diskrepans mellan det typiskt manliga 

ideal som media vanligtvis presenterar och “genomsnittsmannen” i samhället, dels att Betamannen 

ligger nämre “den vanliga”, “genomsnittsmannen” än vad Alfamannen gör.  

 

 

 

4.3 Humoristen 

 

När respondenterna har beskrivit vilka typer av män de ser i media har de även tagit upp egenskaper 

och drag som inte direkt går att placera in som typiska för Alfa- eller Betamannen. När vi bearbetat 

materialet från samtalsintervjuerna har en rad av dessa andra egenskaper som nämns dragit åt samma 

håll och haft många beröringspunkter som beskriver en annorlunda typ av mansroll. Vi har därför 

konstruerat idealtypen Humoristen. Humoristen beskrivs av respondenterna som en man som gott och 

väl kan ha vissa typiska Alfa- eller Betaegenskaper men som utmärker sig med, och också får sitt 

mediala utrymme tack vare egenskaper som till exempel att vara rolig, konstig och fyndig. Ingen av 

männen beskrivs av respondenterna på ett sådant sätt att de endast kan placeras in under Humoristen 

utan de olika idealtyperna överlappar ofta varandra. 
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Hur beskrivs Humoristen under intervjuerna? 

 

konstig 

flamsig 

utstickande 

rolig 

fyndig 

självdistanserad  

 

“Många av de jag kollar på är mer flamsiga, de har en distans till sig själva, är inte lika allvarliga. De är 

nog så trygga i att inte vara en sån typisk mansfigur att de kan skoja om att vara det” 

-Theo 

Kommentar: respondenten beskriver en man som med hjälp av humorn avlägsnar sig från den klassiska 

Alfamannen genom att vara flamsig och inte allvarlig. Och som även visar på en medvetenhet mer typisk 

för Betamannen genom att skoja om den klassiska mansrollen.  

 

“Soran skämtar om ämnen som man kanske inte tar upp och lyckas göra det genom humor, ta tag i 

allvarliga saker” 

-David 

Kommentar: här beskriver respondenten hur Soran Ismail, som tillskrivs många beta-egenskaper, 

använder sig av humorn för att ta upp allvarliga ämnen som annars hade varit svåra att nå ut med i 

media. 

 

“Magnus Betnér känns ju som en annan sorts man, han skojar liksom med den typiska mannen” 

-Love 

Kommentar: respondenten uttrycker hur Humoristen kan vara en del av en ny typ av mansroll, med 

många beröringspunkter vid Betamannen, som får allt större utrymme i media. Även Magnus Betnér tar 

avstånd från den typiska Alfamannen genom att skämta om den. 

 

 

Vad är Humoristens roll i media? 

 

Respondenterna uttryckte att en del män som får mycket medialt utrymme använder humorn som ett 

verktyg för att få synas. Detta sågs som en trend bland vissa respondenter att en allt större del av 

männen de såg mycket i media kunde placeras in under Humoristen. Att vara konstig och sticka ut på 

något sätt var egenskaper som respondenterna trodde kunde hjälpa en man att få medialt utrymme. 

Respondenterna  tillskrev även vissa män egenskapen fyndig och resonerade kring att män som Soran 

Ismail, Ola Söderholm och även Alex och Sigge använde humorn som ett verktyg för att tackla större 

ämnen rörande politik och samhälle. Här fanns det stora beröringsytor med Betamannen som är 

medveten, intelligent och analytisk.  
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“Många män som syns i media nu är lite småroliga, de drar ofta skämt” 

-Kasper 

Kommentar: Här pekar respondenten på den trend som nämndes tidigare att Humoristen får allt större 

medialt utrymme och att dess tillhörande egenskaper kan vara bra medel att använda för att få synas. 

Men de kan plockas upp av både typiska Alfa- och Betamän. 

 

 “Jag antar att det gäller att sticka ut på något sätt, man måste vara lite konstig för att få utrymme” 

-Emil 

Kommentar: respondenten menar på att man behöver sticka ut från mängden för att lättare få medialt 

utrymme. Det visar på att förutom huruvida en man till exempel är Alfa eller Beta är det även enkel 

medielogik som styr vilka som får synas. Det lite annorlunda och spännande kommer alltid ha stor chans 

att få utrymme. Man behöver oftast något mer än att till exempel bara vara en traditionell Alfaman för att 

få synas. 

 

“Alex och Sigge och Soran Ismail kan ju kanske alla räknas som komiker - de skojar om samhället och 

politiken och så” 

– Axel 

Kommentar: ett tydligt exempel på när en respondent uttrycker hur män med stora beröringsytor med 

Betamannen även har flera av Humoristens egenskaper och använder sig av dem för att få medialt 

utrymme och kunna ta upp ämnen som annars har svårt att få plats. 

 

Hur ser unga på Humoristens roll i media? 

 

Respondenterna ser dels Humoristen som en typ av förebild när den kombinerar humorn med ett typ av 

samhällsengagemang genom ta upp svåra och stora ämnen på ett lättillgängligt och mediavänligt sätt, 

som till exempel Soran Ismail. Men humoristens allt större mediala utrymme problematiseras också av 

respondenterna då vissa av dem tycker att det blir ett allt större krav på att vara rolig, knasig och att 

sticka ut för att få utrymme.  En del respondenter uttrycker en oro kring det urvalet och hade hellre sett 

att fler “alldagliga” män fick medialt utrymme, sådana som respondenterna kanske själva identifierar sig 

mer med. Den roliga snubben får enligt respondenterna kanske för mycket utrymme.  

 

“Soran [ser jag upp till], för att han är rolig utan att göra sig till.” 

- Gustav 

Kommentar: här ett exempel på humoristen som förebild och respondent är tidigare i intervjun inne på 

att Soran har just det samhällsengagemang som nämndes tidigare.  

 

“Jag skulle säga att de som saknas är de som inte är de här snygga, muskulösa eller roliga killarna.” 
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-Kasper 

Kommentar: respondenten uttrycker här en skepsis mot när Humoristens egenskap att vara rolig blir en 

del av flera andra mer ytliga egenskaper som att vara snygg och muskulösa och dessa fungerar som 

verktyg att få medialt utrymme. Respondenten säger senare att han saknar de vanliga killar och “att de i 

mitten ofta glöms bort”. 

 

4.4 Aktivisten 

 

Den fjärde typen av mansroll är liksom Humoristen baserad på våra egna iakttagelser och idéer. 

Aktivisten är en idealtyp som skapats utifrån att vi stött på ett flertal svar bottnandes i positiva moraliska 

egenskaper. Dessa har respondenterna uttryckt finns hos några av de män som får utrymme i media, 

men också ofta lyft som egenskaper som saknas eller inte ges tillräckligt utrymme i media. Aktivisten 

karaktäriseras av en vilja att förändra samhället eller världen, att motverka onda krafter eller hjäpa de 

svaga. Män som får utrymme i media som kopplats ihop med de idealtypen Aktivisten har ibland varit 

män som vi tolkat som tydliga Alfa- eller Betamän. Detta har fått oss att fundera över om Aktivistens 

egenskaper ibland används av respondenterna som en etikett att klistra på någon de beundrar för att 

legitimera dem i andras ögon - kanske för att andra skulle ifrågasätta ifall det verkligen var försvarbart att 

se upp till någon för dennes dominanta personlighet eller intellekt - medan godhet ses som en mer 

universellt accepterad egenskap att eftertrakta och se upp till. 

Aktivist-egenskaper förekommer när respondenter beskriver varför de ser upp till en viss person i media. 

En intressant aspekt av Aktivisten är att han inte kopplas till några tydligt manliga egenskaper utan tycks 

vara mer utav ett människoideal än ett mansideal. Denna typ där manligheten inte längre är central - 

samt hur irrelevant godhet, omhändertagande och liknande egenskaper tycks vara för 

sextiotals-mansrollerna i Dunlap och Johnsons studie, får oss att misstänka att Aktivisten, och kanske 

även Humoristen bör ses som representanter för en modernare manlighet, och kanske fungerar som 

något av en motpol till den dominanta och självcentrerade Alfamannen.  

 

Hur beskrivs Aktivisten under intervjuerna? 

 

god 

oegoistisk 

omhändertagande 

empatisk 

omtänksam 

energisk 

vill förändra 

står upp för de svaga 

(dragnings)kraft/utstrålning 
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“Barack Obama har en enorm godhet och utstrålning och vilja att förändra som jag tycker är väldigt 

imponerande och häftig. Men inte för att jag vill vara en sådan man utan för att jag vill vara en sådan 

person“ 

-Kalle 

Kommentar: respondenten uttrycker beundran för egenskaper som är typiska för Aktivisten, och 

förtydligar att det är något han kopplar till mänsklighet snarare än manlighet.  

 

“Joel Kinnaman och Persbrandt är ju män som gör bra saker - de har en image av att kämpa för den lilla 

människan” 

-Johannes 

Kommentar: respondenten lyfter två av de män som tydligast kvalar in som alfamän som exempel på 

Aktivisten. Detta skulle kunna vara något som stöder vår idé om Aktivisten som en etikett som kan 

tillskrivas en förebild för att rättfärdiga ens beundran. Svaret kan också tolkas som att respondenten 

beundrar de två männen för deras godhet och för att de står upp för de svaga, snarare än för deras 

tydliga manliga drag - och bör isåfall styrka idéen om Aktivistens växande betydelse som förebild.  

 

Vad är Aktivistens roll i media? 

 

Ofta beskriver respondenterna Aktivisten som en som de önskar gavs större utrymme i media  än vad 

han i nuläget får. En anledning till detta kan vara att de egenskaper som ligger till grund för denna 

idealtyp, så som självuppoffrande och omtänksamhet, är kodade som klassiskt kvinnliga. Om 

Betamannens förhöjda status de senaste årtiondena gör det rimligt att anta att de klassiskt manliga 

egenskaperna blir allt mindre viktiga tycks Aktivistens uppkomst i mediesfären peka åt samma håll och 

ta steget än längre - att vi kanske går mot ett samhälle och en framtid där klassiskt könsbundna 

egenskaper helt saknar betydelse, en sorts smörgåsbordsmodell där en oavsett kön kan välja fritt utan 

att ens status eller könsidentitet ifrågasätts.  

 

“Joel Kinnaman har ju på senare tid synts mycket för han står upp och bryr sig om alla de här viktiga 

frågorna, som rasism, våldtäkter och så, bryr sig om andra” 

-Johannes 

Kommentar: svaret tyder på att respondenten reflekterar över att Kinnaman, som respondenten tidigare i 

intervjun definierat som en som syns för att han har de rätta manliga egenskaperna (snygg, stark, 

muskulös, självsäker), på senare tid fått mycket medial uppmärksamhet för att han i sin alfaroll börjat 

närma sig Aktivisten.  

Detta kan tyda på att Alfamannen får på senare tid har tvingats konkurrera med de andra idealtyperna 

om det mediala utrymmet, och på Aktivistens ökade inflytande i mediesfären.  
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“Det känns som att det saknas folk som är goda i media” 

-Eyvind 

Kommentar: respondenten ser Aktivisten som en bristvara i media. Detta i kombination med att 

respondenten tidigare i intervjun uttryckt besvikelse över vilka som får synas i det rådande 

medielandskapet indikerar att respondenten hade önskat se mer av Aktivisten i media. 

 

Hur ser unga på Aktivistens roll i media? 

 

Bilden som ges under intervjuerna av hur de unga ser på Aktivisten är odelat positiv. Det tycks som om 

godhet och ödmjukhet är egenskaper som står högt i kurs hos respondenterna, att stå upp för fattiga och 

svaga är även det ett egenskaper som de beundrar. Vissa gånger tycks Aktivisten ligga nära 

Alfamannen eller vara en logisk följd av den enorma framgången (de som är tillräckligt kända och rika 

skänker ofta pengar och ses därmed som goda), andra gånger tycks han stå i direkt kontrast till 

Alfamannen, där godheten hos Aktivisten beskrivs som en viktigare egenskap än en mer typisk man 

med alfa-egenskaper. (se Björns kommentar längre ned i detta stycke). 

 

“Man ser ju upp till Zlatan för att han skänker pengar till fattiga barn och promotar inte sig själv så 

mycket, han är oegoistisk” 

-Love 

Kommentar: respondenten identifierar en sorts godhet och oegoism i Zlatan. Intressant är att Zlatan 

andra gånger i intervjuerna nämnts som en egoistisk eller självisk person med ett väldigt tydligt 

alfa-beteende. Vi tänker att detta möjligen kan vara ett exempel på hur Aktivisten används som etikett 

för att legitimera en förebild. 

 

“Soran Ismail skulle jag ändå säga att jag ser upp till, just för hans energi och kraft. Han står ju för goda 

saker liksom, om man skulle jämföra honom med Bert Karlsson skulle jag lätt välja Soran i bemärkelsen 

som förebild” 

-Björn 

Kommentar: respondenten presenterar Soran Ismail som ett solklart fall av Aktivisten, och ställer honom 

mot en buffligare, mer traditionell manstyp som får representera det onda, samt uttrycker sin preferens 

för Soran gentemot Bert, Aktivisten gentemot Alfamannen.  
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5. Vidare analys och slutdiskussion 

 
Så, vad säger materialet från samtalsintervjuerna om vår ursprungsfråga - hur unga män ser på de 

skildringar av manlighet som förekommer i media? 

 

Respondenterna upplever att två sorters män syns allra mest i media. Dels är det idealtypen 

Alfamannen - snygga, självsäkra och oerhört framgångsrika män, gärna inom sport eller musik, vilket 

stämmer väl överens med den “transnational business masculinity” som Bob Conell beskrev som den 

rådande mansnormen i västvärlden. (Gill, 2007) Dels har de upptäckt framväxten av en nyare typ av 

man, där vi upplevt att de ofta beskriver typiska egenskaper hos idealtypen Betamannen - känsligare 

och mer intelligenta män som inte nödvändigtvis är muskulösa eller vältränade, men som även de oftast 

ser bra ut. Detta passar väl in i den prognos Rosalind Gill gör, angående att vi förmodligen rör oss mot 

en mer fragmenterad tid gällande könsroller där det kan vara väldigt olika typer av män som ses som 

normen beroende på plats och omgivning. (Gill, 2007) 

Flera respondenter nämner bägge dessa typer som vanligt förekommande och vissa har upplevt att 

moderna, mjukare män som visar tydlig medvetenhet kring strukturer och problematiserar manligheten 

numera får mer medieutrymme än den traditionella mannen, medan andra ser den traditionella mannen 

som mer vanligt förekommande. Återigen låter beskrivningarna rimliga om vi väljer att godta Rosalind 

Gills idéer om en mer fragmenterad epok.  

De två resterande idealtyperna, Humoristen och Aktivisten, ses inte som mansroller med en lika självklar 

plats i media, men deras egenskaper nämns, främst som exempel på mer moderna män än 

Alfamannen. Detta har fått oss att fundera över huruvida de tre “mer moderna” idealtyperna alla kan ses 

som motreaktioner på Alfamannens tidigare hårda grepp om medieutrymmet - hur egenskaper (så som 

humor, samhällsengagemang och känslighet) som inte stämt in i den “hårdare” mansrollen har 

uppmärksammats i media, givits större utrymme och tillskrivits högre status, och i dag mynnat ut i att 

dessa alternativa typer förekommer och syns.  

Vi ser också att många av de som nämns som exempel på män med stort medialt utrymme befinner sig i 

en sorts gränsland mellan Alfa- och Betamannen, eller är Alfamän som försöker anpassa sig till en 

medielogik där Betamannen är den nya herren på täppan. Danny Saucedo kan utifrån citaten om honom 

i stycket “Vad är Betamannens roll i media?” ses som ett exempel på Alfamän som försöker anpassa sig 

till en Betanorm, medan Alex Schulman och Sigge Eklund kanske snarare bör ses som män med en 

tydligt markerad klassisk manlighet, men som tack vare sina starka “man cards” tillåts visa känslor och 

integrera klassiskt kvinnliga egenskaper och beteenden i sina medieprofiler.  

 

Rosalind Gill skriver att det historiskt har funnits oro över att media överöser unga pojkar med 

våldsamma, muskulösa “Rambo-esque”-hjältar, men respondenternas syn på en machomanlighet i 

intervjuerna är ofta kritisk och problematiserande. Vi tror att detta beror på att samhället, på grund av 
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den oro som Gill beskriver, har blivit bättre på att diskutera och lyfta problem med machomanligheten, 

så väl i media som i skolan och inom politiken, där feminism och jämställdhetsfrågor i dag tas på större 

allvar än tidigare. I intervjuerna pratar respondenterna om hur fokus på ytliga egenskaper som muskler 

och utseende kan vara skadligt och fördummande för publiken, och kopplar en självsäker och dominant 

mansroll i media till en generation ungdomar som blivit känslokalla och oengagerade. En del diskuterar 

de män med en alltför tydlig och markerad alfa-manlighet som komiska exempel eller karikatyrer, 

exempelvis Paolo Roberto men även stundtals Samir Badran, Zlatan Ibrahimovic och Mikael Persbrandt 

framstår som män som vissa respondenter ser som fångar i sina hårda mansroller. Detta ironiserande 

över Alfamannen tror vi är något relativt nytt som bidragit till - eller är en konsekvens av - hans 

vacklande ställning som ledare i hierarkin av män i media.  

 

Men även om respondenterna tycks medvetna om den hårdare manlighetens nackdelar så är bilden 

utifrån intervjuerna att många män ser upp till klassiska egenskaper hos Alfamannen. Vissa förklarar 

detta som något nästan tvångsmässigt, till exempel i Kalles citat från stycket “Hur ser unga män på 

Alfamannens roll i media?”: 

 

“Jag märker i och för sig till min förvåning att det är många av de klassiska manliga lite 

machoegenskaperna som jag vill vara. Fast inte för att man vill vara klassiskt manligt men för att det är 

en sådan person jag vill vara, lite typ dominant och att man vågar ta plats och säga vad man tycker och 

tänker.” - Kalle 

 

I regel är det dock inte bara Alfamannen som syns när respondenterna diskuterar vilka män och 

egenskaper de själva ser upp till och tar efter. Här får Humoristen och Aktivisten stort genomslag, och 

nämns ofta i samband med Betamannens egenskaper; empati, godhet, känslighet, vältalighet, 

samhällsengagemang och humor är några exempel på respondenternas svar i frågan vilka egenskaper 

de ser upp till. En tendens som synliggörs är de intervjuades avståndstagande gentemot den nya 

generationens Alfamän; Samir Badran och programmet Paradise Hotel, som karaktäriseras av en 

utseendefixerad, ultrasexualiserad machokultur, nämns som fenomen som de märkt att andra unga män 

ibland försöker efterlikna men som de själva inte vill förknippa sig med. Vi resonerar kring detta att det 

också kan bero på en ovilja hos respondenterna att erkänna att de på något sätt skulle idolisera dessa 

uppenbart ytliga egenskaper, men tror att det också bottnar i ett uppriktigt ogillande inför en sorts 

manlighet som de inte identifierar sig med, eller vill identifiera sig med.  

 

En liknande analys gör vi av respondenternas syn på medias påverkan: av att döma från de intervjuades 

svar så upplever de att media har en kraftfull påverkan på unga män i deras generation, men bedömer 

medias inflytande över dem själva som aningen mindre kraftfullt. Här kan det, tänker vi, röra sig om 

samma princip - att de ser det som fult eller ytligt att vara en som låter sig påverkas och formas av 

media, men också om en uppriktig tro att just de ser igenom medias försök att påverka i högre grad än 
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andra män. Då socialisationen är beroende av den socialiserades inställning till agenten bör 

respondenternas medvetenhet kring medias påverkan även ha effekt på hur stor den blir. (Dennis, 1973) 

 

Frågan om hur respondenterna ser på urvalet av vilka män som får utrymme i media är den som de i 

regel haft svårast att svara på. I de svar vi har fått har det uttryckts att det är ett bra eller bättre urval än 

tidigare, men det har även problematiserats att det fortfarande finns en rådande vithetsnorm, att även de 

nya mindre strikta mansrollerna är tillspetsade och inte representativa för den manliga befolkningen, att 

det i dag finns manliga förebilder inom flera olika fält men ofta väldigt få inom varje fält (till exempel 

Zlatan som de ser som den i stort sett enda svenska fotbollsspelaren som får stor uppmärksamhet). I 

det sistnämnda har de uttryckt en oro för att alla som är intresserade av ett fält där det finns få manliga 

förebilder formas utifrån samma roll, och efterfrågat en större valfrihet än den som existerar i nuläget.  

Ett exempel på hur denna kritik mot de nya mansrollerna yttrar sig är respondenternas syn på 

Betamannen - hur vissa uttrycker en undran över om han egentligen står för något bättre än 

Alfamannen, och om mer moderna mäns ökade “medvetenhet” eller förståelse för de existerande 

problemen med tidigare mansroller egentligen innebär att den nya manligheten blir mindre skadlig, eller 

om den fortfarande kan reproducera samma skadliga beteenden men komma att undvika en kritisk 

granskning på grund av att den framstår som renare.  

Den här sortens resonemang, i kombination med hur  respondenter återkommer till att de värderar de 

klassiska manliga egenskaperna att ta plats och ha stort självförtroende - oavsett om de säger sig se 

upp till Alfamän eller någon av de andra idealtyperna, får oss att fundera över om det förändrade 

utrymmet där flera sorters manlighet får ta plats i media kanske främst är något positivt för männen 

själva, men att även nya sorters män kommer att få eller ta sitt mediala utrymme på bekostnad av andra 

mindre privilegierade grupper. Utifrån intervjuerna är det svårt att se något som tyder på att de nyare 

sortens män skulle vara mer benägna att lyfta fram kvinnor, eller andra grupper som traditionellt fått 

mindre utrymme i medier på grund av männens dominans.  

Med andra ord bör den förändring vi noterat förmodligen ses som en förflyttning och möjligtvis en 

uppluckring av den hegemoniska manligheten, där flera sorters manlighet får plats men själva 

manligheten i stort behåller sin status och sitt utrymme gentemot andra köns positioner i media.  
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7. Bilagor 

Här nedan följer alla bilagor till studien. 
 

Bilaga 1 
 
Hej!  

 

Som sagt så gör jag, tillsammans med min klasskompis ett examensarbete om bilder av manlighet som 

sprids i media och hur de påverkar unga män. För att höra hur unga upplever det kommer vi att göra 

samtalsintervjuer med ett tjugotal elever från ett par skolor i Stockholm. 

 

Formen för intervjun är ett 20 minuters samtal med en elev åt gången och vår förhoppning i nuläget är 

att prata med mellan fem och tio elever från varje skola.  

Eleverna bör identifiera sig som män och allra helst ser vi att de kommer från de bredare programmen 

(typ samhälls- eller naturvetenskapliga). 

Samtalsintervjun kommer huvudsakligen att kretsa kring ett par öppna frågor som eleverna får resonera 

fritt kring, så som: 

 

● Om du ser till bilden som tidningar och tv ger, hur är de män som får stort utrymme på kultur- 

och nöjessidor? 

● Kan du ge exempel på några män som ges stort utrymme? Vad tänker du att de männen har för 

egenskaper? 

● Hur mycket upplever du att tidningar och magasin formar och påverkar vilken typ av man du är 

eller vill vara?  

 

Vi är i Stockholm från och med den 14 november minst en vecka framåt, och är flexibla med tider.  

Vore jätteroligt om vi kunde få komma till XX och prata med elever där! 
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Bilaga 2 

 

 


