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Abstract  
 
 
 
 
This essay processes how masculinity is expressed and used in regards to fatherhood. What              

does the father maintain and distance himself from when it comes to fatherhood and how               

does it affect the father's identity. The concept perspective that are used in this essay to                

describe and understand manliness are hegemonic masculinity and the theoretical perspective           

discourse. The empirical data drawn from interviews will be subjected to discourse analysis.             

The interviews are based on five men with different ethnicities as well as different              

backgrounds and socioeconomic status. The reason I chose different informants was to see if              

it has an impact on the way men think of masculinity and how this manifest in to fatherhood,                  

as well as which norms and values they adhere to and takes distance from in regards to their                  

children. There are several factors that can explain how humans think and act, however,              

these experiences are often based on factors from your childhood, society and culture which              

are always intertwined. This study investigates how experiences and interactions concerning           

masculinity from an early childhood shapes and is transmitted on to ones child when one               

becomes a father. 
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I. Introduktion 
 
Inledning 

Hur kommer maskuliniteter till uttryck och hur blir maskuliniteter synligt i vår vardag? Det              

handlar inte endast om hur vi väljer att se vår värld eller hur vi vill att världen ska se ut för                     

oss utan även om hur vi väljer att uttrycka den. Genom att studera maskulinitet kan vi få en                  

uppfattning om vilka förväntningar och idéer man omedvetet har som man samt hur dessa              

ideer konstrueras och upprätthålls. Att studera maskulinitet är ett starkt växande kunskapsfält            

med intresset av att se vilka normer och värderingar som ligger bakom konstruktionen av              

maskulinitet. Att vara ‘’man’’ är att vara man i relation till kvinnan, i relation till andra män, i                  

relation till det samhället vilket det finns relativt mycket forskning om, men det vi har mindre                

kunskap om är hur mansforskningen ser ut när det kommer till faderskap. Den här studien               

handlar om vilka faktorer som värderingar faderskapet vilar på och hur normer kring             

maskulinitet gör sig gällande i informanternas uppfostran av egna syner.  
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Bakgrund 
 

Idag ingriper mansforskning hur maskulinitet utformas och hur det uttrycks i vardagslivet,            

hur dessa män utformar sin relation till andra människor samt sin egen identitet i form av                

maskulinitetens olika roller. Inom mansforskningen finns dock förhållandevis lite forskning          

om just maskulinitet i förhållande till faderskap. Det som istället sätts i fokus är män i                

förhållande till sporten, arbetet, sexualitet eller våld (Platin, Månsson & Kearny 2016: 24f). 

Att inta en roll som far är en stor förändring inom männens upplevelser och erfarenheter, det                

medför ett annat ansvar kräver ett annat tänkande. Hur detta påverkar mannens identitet i              

relation till hur han förhållit sig tidigare med normer och värderingar vad det gäller              

mansidealet är intressant att se hur detta kommer till uttryck när han intar en annan position                

som kräver en annan slags medvetenhet. 

För att förstå faderskap bör man rikta sig mot två huvudområden, till pappan själv och till                

samhället han lever i (Hagström, 1999: 12). När en man blir en far är det en genomgående                 

process som tar plats för honom själv som individ, hur han upplever denna förändring och hur                

han hanterar det är beroende av honom själv. Men samtidigt har det samhälle han lever i och                 

hans kulturella sammanhang en viktig betydelse. Hur mannen väljer att resonera och vad han              

agerar utifrån är beroende av sociala och kulturella föreställningar, som i sin tur alltid är               

historiskt tänkande. Då mannen är van och uppfostrad på ett annat sätt i en annan tid kan                 

även avgöra hur han resonerar kring vad som begränsas och fastställs i sättet han handlar på                

(Hagström, 1999: 12). 

 

 

8 
 
 

 



 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur maskulinitet kommer till uttryck när en far uppfostrar               

sin son till att bli en man. Det som studeras är de faktorer som påverkar fadern till vad han                   

väljer att upprätthålla eller ta avstånd från när det gäller hans egen roll som man och hur                 

dessa faktorer överförs på barnet genom uppfostran. Jag kommer att utgå från män med olika               

kulturella bakgrunder och samhällen. Anledningen till att jag valt olika miljöer och bakgrund             

är för att se ifall det finns skillnader i sättet de ser på manlighet och hur detta överförs till                   

barnen. Detta har jag valt att få svar genom följande utgångspunkter som är centrala för min                

studie: 

 

-Hur förhåller sig informanterna till vad de uppfattar som rådande mansideal. 

 

 

-Hur ser informanterna på deras egna roll i överförandet eller förändringen i            

maskulinitetsideal i sin uppfostran av egna barn.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkter jag tänkt använda mig              

av i min studie. Här följer en genomgående redogörelse av de olika teorierna. För att               

summera vad som menas med maskulinitet kommer jag att använda mig av Raewyn             

Connells Maskuliniteter (2008) diskussioner kring olika maskuliniteter samt Nilssons (1999)          

teori kring maskulinitetens positioner de definierar och beskriva utifrån, det vill säga väljer             

jag att utgå från deras teorier kring maskulinitet och hur strukturer återges samt diskursteorin              

som blir min teoretiska grund för analysen. 

Hegemonisk maskulinitet 
Den hegemoniska maskuliniteten är ett perspektiv som är uppbyggt på en hegemoni, där det              

handlar om status, makt och att a en ledande roll. Det handlar om normer och värderingar                

som männen ska upprätthålla för att klassas som män och därför bör männen följa dessa. Den                

hegemoniska maskuliniteten ändras över tid och rum och i olika kulturer och samhällen. Den              

kan även förklaras utifrån tre olika aspekter, underordnade, delaktighet och marginalisering           

(Connell 1995: 115 ff). 

Dessa är strategiska faktorer som följer Hegemonin. Den underordnade och delaktiga är            

faktorer som ligger för varje enskild man utan någon betydelse för vart individen kommer              

ifrån eller vilken bakgrund han har. En underordnad man är en man som inte följer den                

normativa hegemoniska ordningen, det vill säga det som står utanför de manliga idealen. En              

delaktig man är en man som följer den hegemoniska maskuliniteten fullt ut och går oftast ut                

på att följa de manliga idealen till punkt, medan marginalisering är tvärtom, här handlar det               

om allt som ligger utanför genuset det vill säga det som är utanför genus relationerna,               

strukturerna för manlighet och de män som inte passar in i marginaliseringen är de män som                

oftast har en annan etnisk tillhörighet eller klass (Connell 1995: 115 ff). Hegemonisk             

maskulinitet är ett begrepp som har fått ett mer rikare innehåll vad det gäller att förstå olika                 

genusbetingade maktrelationer mellan män, det vill säga förståelsen för hur maskuliniteter           

bidrar till den berättigade genusordningen.                                                                               10 



 

   

  

            MANNEN SOM TILLTALAR MANNEN 

Det finns olika teorier om maskulinitet men att det finns ett dominerande manlighetsideal har              

sedan långt tid tillbaka varit framträdande, där den dominerande manligheten sågs som den             

normativa gestalten, den vita heterosexuella mannen, den mannen alla män jämfördes med            

(Nilsson 1999: 14). Och genom att man såg könen som upprättade kvinnlig och manlig              

standarder reproduceras en dualistisk könsuppfattning, det vill säga synen på könen som två             

separata entiteter. Detta medförde att alla som var utanför den manliga idealtypen            

betraktades som avvikande, exempelvis individer med andra etniska bakgrunder, svarta och           

homosexuella, hamnade inte i samma ordning vilket ledde till att man insåg att fler studier               

krävdes för att kunna förstå olika individers uppfattningar och föreställningar kring hur            

manlighet konstrueras och skapar sina olika versioner (Nilsson 1999:14f). 

Diskursteori 

En enkel definition om vad diskursteorin handlar om är hur vi kan tala och förstå världen på.                 

Genom att bara närvara i världen skapar vi diskurser inom den som vi sedan använder oss av                 

att beskriva och försöka förstå världen på. Foucault (1982 menar att det är onödigt att försöka                

hitta en sanning i verkligheten, för att en sådan sanning inte finns. Om vi ska studera                

verkligheten så får vi studera den utifrån den diskurs som finns som formar vår verklighet               

som även vi har skapat och är en del av menar han. Därför är det nödvändigt att vi studerar                   

språket för det är genom språket vi kommer fram till hur vi kan förstå representationen av                

världen. Eftersom språket är en konstruktion kan vi studera hur diskurser är konstruerade. Det              

är med hjälp av språket som vi kan förstå vår verklighet och forma och konstruera världen                

(Winther Jorgensen & Phillips 2000: 7f).Våra diskursiva föreställningar formas av vår sociala            

omgivning och våra kulturella normer (Winther Jorgensen & Phillips 2000: 7f).           

Maskulinitetsnormer kan beskrivas som en social struktur som innehåller samtals ordning och            

sociala praktiker som underhålls av den maskulint diskursiva ställningen. Denna diskurs av            

maskulinitet kan definieras som en begärlig och exkluderande social struktur som framhåller            

gränsdragningar som maskuliniteten är konstruerad av. Det rådande mansidealet ligger i den            

diskursiva ordningen om att mannen ska vara på ett visst sätt.                                                11    



 

  

  

              TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Även om det finns en hegemonisk maskulinitet så betyder det inte att den appliceras på alla                

män. För att förstå hur vissa förväntningar tillkommer exempelvis i en historisk kontext som              

är föränderlig så måste man sätta dem i relation till en så kallad normativ maskulinitet. Vilket                

menas att maskuliniteter styrs av olika normer och dessa normer kan domineras på kulturella              

och samhälleliga plan som säger vad en riktig man är och hur han bör agera. Dessa krav sätts                  

på männen för att dem ska bete sig utifrån dessa könsnormer. Hegemoni är en sådan               

uppbyggnad som bygger på dominerande normer och värderingar. 

Intersektionalitet 
Intersektionalitet är ett begrepp för hur olika maktordningar som kön, ras och klass griper in i                

och interagerar med varandra på olika sätt samtidigt och hur olika positioner för människor              

skapas genom dessa utvecklingar (De los Reyes, Molina & Mulinari, 2005, s. 11ff). Den              

bygger även på särskiljande och dikotomier samt för hierarkiserande normer inom överordnar            

och underordnad grupp, där de överordnade är det som anses vara den naturliga             

utgångspunkten och de underordnade de som är avvikande.Intersektionalitet uppmärksammar         

även dessa maktordningar utifrån ett genusperspektiv. Teorin bygger inte bara på hur            

underordning upplevs utan även hur överordnade förstår sin överordning och sina privilegier            

(De los Reyes, Molina & Mulinari, 2005: 15f). Vi kan inte förstå manlighet utan              

intersektionella relationer eftersom genus är omfattat just av etnicitet kön och           

klasstillhörighet, därför bör vi alltid se det utifrån ett intersektionellt perspektiv, hur vi kan              

förstå olika maskuliniteter och hur den formar sig i relation till intersektionella förhållanden 

12 

 

 
  
 



 

  

Metod och Material 

Eftersom jag som forskare vill få en inblick i mina informanternas livserfarenheter och             

upplevelser samt hur de resonerar och tolkar kring olika kontexter är den lämpligaste             

metoden för min studie den kvalitativa metoden med hjälp av intervjuer. Intervjuer, ger dig              

goda marginaler för att du som forskare ska kunna ta del av dina informanternas tankar och                

upplevelser, vilket är det som eftersträvas i studien, att lägga individen i centrum (Kaijser &               

Öhlander 2011: 88ff). Jag har utgått från att undersöka hur individen samspelar mellan             

samhälle och kulturella utgångspunkter genom beskrivningar av deras egna erfarenheter och           

upplevelser, tolkningar och resonemang. 

 

Baserat på fem män med olika kulturella bakgrunder genomfördes semistrukturerade          

intervjuer, med syfte av att alla informanter skulle tilldela samma huvudfrågor så att jag              

kunde få bedömningsunderlag. Men det förekom att informanterna utifrån sig själva valde att             

tillägga något utanför det som tillfrågades som var relevant till sammanhanget. Det som blev              

lätt invecklat med den valda modellen var att en fråga kunde misstolkas enkelt, eller besvaras               

utifrån informantens egna tolkning, vilket inte var som du själv förväntat dig. Detta är dock               

något som ligger till följd genom att välja frågor som är stora i grund. Till exempel att                 

definiera vad manlighet är.  Men med god kommunikation blev det i slutändan förträffligt.  

 

Två av männen är födda och uppväxta i Sverige och tre av männen är från andra länder.                 

Anledningen till att jag valt informanter från olika bakgrunder är för att se om detta har en                 

påverkan på männens sätt att se på manlighet och hur detta kommer till uttryck inom               

faderskapet, vilka normer och värderingar de väljer att hålla sig till och ta avstånd från när det                 

kommer till deras barns uppfostran. Även om vissa av männen inte är födda i Sverige så har                 

de fortfarande tillbringat en stor del av deras uppväxt i det svenska samhället. Vilket också               

har varit intressant för mig att ta del av för att se hur deras identiteter och faderskap har                  

formats utifrån att hamna mellan olika samhällen och kulturer. Namnen på informanterna har             

jag valt själv då informanterna är anonyma. Jag valde även att avgränsa arbetet genom att               

välja män mellan åldern 40-60 år.                                                                                             13  



 

 

Informanter 

RAMAZAN 18 november 2019. 

Ramazan är en man på 47 års ålder som är Kurd från Turkiet. Han själv är restaurangchef och                  

har jobbat inom restaurangbranschen sen han kom till Sverige som 20 åring. Ramazan har två               

unga döttrar och en yngre son. 

BAHTIYAR 30 november 2019. 

Bahtiyar har sitt ursprung från den kurdiska delen i Irak och är 42 år gammal. Även han kom                  

som ung. Bahtiyar jobbar också inom restaurangbranschen som kock samtidigt som han            

studerar till ingenjör vid sidan om. Bahtiyar har endast en yngre son. 

ERKAN 28 november 2019. 

40 år gammal restaurangchef som kom till Sverige som 17 åring. Erkan har en yngre dotter                

och två yngre söner. 

JACOB 2 december 2019. 

Jacob är 50 år gammal religionslärare och är född och uppväxt i Eritrea. Hans föräldrar               

jobbade under lång tid som volontärer och kom tillbaka till Sverige då Jacob var sju år                

gammal. Jacob har en yngre och en äldre son. 

MATTIAS 2 november 2019. 

Mattias 64 år gammal man som jobbar som lärlingskoordinator. Mattias har två äldre söner. 
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Tidigare Forskning 

Från 1900 talets maskulinitet, där skulle mannen upprätthålla offervilja, ridderlighet, sexuell           

renhet och självdisciplin beskriver Bo Nilsson (1999) om hur föreställningarna såg ut för hur              

en riktig man bör vara, vad som förväntas av männen och hur dessa föreställningar präglades               

inom uppfattningen om maskulinitet. 

På grund av att föreställningen om mannen ansågs våldsam, sågs man som ett hot för               

samhället, detta gav konsekvenser för mannens egen självuppfattning om hans könsidentitet.           

Könsroller som bevarade en kvinnlig och manlig standard reproducerade en dualistisk           

könsuppfattning om de båda könen som två enskilda entiteter. Genom denna tanke skapades             

ett problem för hur mansidealet skulle framställas, allt som var utanför det dominerande             

mansidealet klassades som avvikande. Därför gjordes studier av hur individer skiljde deras            

versioner om vad manlighet var och vilken konstruktion denna uppbyggnad berodde på. Bo             

Nilsson (1999: 12ff) förklarar att det finns flera perspektiv på maskulinitet och att dessa              

kommer i olika former. Utifrån intervjuer som han genomfört försöker han sätta ihop pussel              

över hur mannen tänker och agerar som de gör utifrån dessa perspektiv på maskuliniteten.              

Nilsson menar det att klass, kön och tillhörighet är stora aspekter för retoriken av              

manuskriptet för den dominerande maskuliniteten.  

Nilsson menar även att denna form av dominerande maskulinitet är hierarkiskt uppbyggd där             

denna typ av maskulinitet är den överordnade positionen. Männen präglades av att hålla sina              

känslor inom sig och inte släppa tårar för då ansågs man som omanlig. Tapperhet,              

självdisciplin och kontroll över emotioner var vad mannen förväntades hålla fast vid som vi              

även kan se spår av idag.  
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MANNEN SOM TILLTALAR MANNEN 

En annan forskningsstudie som baserar sig på liknande utgångspunkter som min egna är Lars              

Plantin, Sven – Axel Månsson och Jeremy Kearney artikel ’’Mäns föräldraskap om faderskap             

och manlighet i Sverige och England’’ från 2016.  

En fråga som forskarna diskuterar är hur fadern förhåller sig till dagens moderna samhälle              

och vilka kulturella föreställningar dessa fäder möter. Artikeln tittar på hur individer med             

olika kulturella utgångspunkter utformar sina identiteter och positioner i relation till           

föräldraskap, hur omgivningens strukturer och relationer ser ut och hur dessa samspelar med             

varandra. Idag handlar det inte endast om att visa omsorg för barnet, utan även att beakta den                 

modernitet som följer i samhället. Men hur följer männen med i denna omvandling och hur               

ser de på sig själva som män är vad som ska studeras. Det som läggs fram är att det finns                    

likheter som skillnader i hur faderskapet utformas i både England och Sverige, men att det               

visar sig vara lättare upprätthålla förändringar i Sverige än i England vilket har gjort det               

enklare för svenska män att anpassa förändringar inom samhälls och individuell nivå vad det              

gäller faderskap. I England har det däremot varit svårare att etablera deras tankar och              

handlingar kring kulturella föreställningar vad det gäller individuell och sociokulturell nivå           

och därför medfört svårare anpassningar för förändringar. 

Engelsmännen väljer även att hålla fast vid den kulturen de är vana vid och de kulturella                

mönster som är traditionellt inom könsrelaterade områden. Ett exempel är familjeorienterade           

hushållsarbeten där de inte har upprätthållit en stor utveckling inom till skillnad från svenska              

män som är mer godtagbara inom förändringar. Studien visar även på att ekonomin har en               

dominerande roll i svenska parens fördelning när det kommer till föräldraskap, då de finns              

fler möjligheter som svenska par kan utnyttja i samhället ger det dem även möjligheten till att                

ta del av olika försörjningsalternativ som exempel socialförsäkringssystem vilket ger svenska           

män möjligheten till att vara föräldraledig. Detta förklarar på varför det finns skillnader då              

männen i England inte har samma möjlighet som en betald föräldraledighet.                         16  

  

  

 



 

                                                          TIDIGARE FORSKNING 

 

Studier på maskulinitetens olika drag har även gjorts av Charlotte Hagström (1999), Rickard 

Jonsson (2007) och Marie Nordberg (2008). Forskningarna omfattar olika typer av 

forskningssyften, men har alla gemensamma intressen. Hur mäns liv och upplevelser är i 

olika manliga grupper, hur diskurser synliggörs genom konstruktioner av manliga subjekt, 

hur man uppträder som kille på rätt sätt och hur männens liv förändras i samband med att de 

själva blir förälder och hur det ser ut  i relation till mamman är frågor som diskuteras. 

Hagström menar att maskulinitet kan förstås utifrån att titta närmare på mannen själv och 

samhället han kommer ifrån. Och detta utspelar sig på hur mannen väljer att förhålla sig till 

faderskapet. Hagström går även in historiskt på hur fadersrollen tidigare sett ut och vilka 

förväntningar som levt då som hon sedan jämför med hur det ser ut i modern tid. När det 

gäller Nordberg och Jonsson, tittar de också på maskulinitetens konstruktion men i relation 

till mannen i andra sociala grupper. Exempelvis hur mannen förhåller sig bland andra män 

och vilka ‘’regler’’ och normer som ska upprätthållas. På så sätt kan vi förstå varför det finns 

ett så kallad hegemoniskt mansideal och vad den grundar sig på.  
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Disposition  

 

I det inledande kapitlet beskriver jag studiens upplägg, syfte och frågeställningar. Här            

presenteras också studiens material och teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning          

om föräldraskap och maskulinitet kan vara sammankopplat till varandra och hur detta tidigare             

har sett ut. 

Därefter kommer kapitlet där jag redovisar för det insamlade materialet från mina intervjuer. 

Min redovisning och presentation av empiriskt material, där min undersökning av synen på             

det rådande mansideal och för vilka normer och värderingar som upprätthålls och avstås             

redogörs. Kapitlet är uppdelat med underrubriker. Underrubrikerna ska representera         

innehållet för de olika  empiriska material som kommer presenteras. 

 

I det tredje och avslutande kapitlet sker den avslutande analysen. Här sammanfattar jag de jag               

anser var studiens huvudresultat och de viktigaste slutsatserna presenteras. 
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SYNEN PÅ MASKULINITET 
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De rådande mansidealen 

I det följande kapitlet presenteras en introduktion av hur mina informanter ser på manlighet. Det som                

återkommer under samtalet med mina informanter är synen på manlighet som en hegemonisk             

maskulinitet. Båda mina informanter från Sverige Mattias och Jacob är överens om att det finns ett                

slags hegemoniskt mansideal som genomsyrar hos eleverna i skolan de arbetar på, som om det finns                

ett slags protokoll man bör följa för att bli accepterad och få respekt genom. 

Den gamla mansnormen, som jag är uppväxt med var på ett sätt ganska tydlig, män skulle vara starka                  

och inte visa känslor, trots att min pappa var annorlunda, väldigt ödmjuk, kunde jag prata fritt med                 

honom och inte begränsa mig dock var mansnormen något jag alltid bar med mig, i skolan exempelvis,                 

där fick man inte vara fjollig, det var typ det värsta man kunde vara på något sätt när jag växte upp i                      

alla fall, med det menas ju att man skulle vara tuff, inte visa känslor och sådär. Men på något sätt så har                      

man det fortfarande kvar i sig, i alla fall jag, det är nog nedärvt, i många generationer (Jacob 2                   

december  2019). 

 

Mattias fortsätter vidare på vad Jacob nämner om hur mansidealet ser ut idag och hur det synliggörs i                  

skolan mellan flickor och pojkar.  

 

Jag är ju lärare och de elever som kommer och berättar att dem mår dåligt och när de känner sig ledsna                     

är ju tjejerna, de händer aldrig att killar kommer och pratar om sådana saker, dem biter ihop och tar sig                    

igenom det. Det märker man även i korridorerna, där pojkarna liksom följer vad de andra pojkarna gör,                 

man är försiktig med det man uttrycker och följer de andra grabbarna, det majoriteten gör är det rätta,                  

lite så ser man på det och då väljer man att följa det med. Så idealet av att mannen ska vara tuff och                       

stark lever kvar väldigt stark bland ungdomar, trots att det hänt mycket förändring. Det ser man genom                 

att man ska se tuff ut, gå på gym, man ska ha bra uppbyggnad se stark och stor ut, grabbar ska vara                      

grabbar. Och det är nog inte bara uppfostran i hemmet som gör det utan de finns många påverkande                  

faktorer överallt, kompistryck exempelvis, även om man har en mjuk pappa så lär mig sig snabbt att det                  

där inte funkar i skolan eller utanför hemmet och det är intressant att det fortfarande är så ( Mattias 2                    

december 2019). 
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Genuset ställs oftast  i sociala relationer när man talar om maskuliniteter. Det innebär att kvinnor och 

män hamnar i en uppsättning där de följer vissa normer och förväntningar som samhället eller ens 

kulturella inlärningar råder dem att följa, dessa normer och förväntningar är alltså anknutna till deras 



 

könsroller. Den syn på maskulinitet som framträder i Mattias och Jacobs kommentarer präglas av 

tydligt föreskrivna idealtyper. Det gäller från kläder, utseende, kroppsbyggnad beteenden, gångstilar 

för hur en man ska agera överlag. Att ha kontroll över kroppen är den kroppsliga disciplinen som man, 

som att kontrollera smärta och känslor (Nilsson 1999 33f).  

   

Männens svar på frågorna är lika så individuella som kollektiva, vilket vi kan se i mina informanter                 

samtal. Detta förtydligar de när dem pratar om hur manlighet kan betyda olika i andra kontexter. För                 

vissa är manligheten ett karaktärsdrag som formas genom tiden och som din omgivning formar åt dig                

och för vissa har manligheten med din personliga upplevelse att göra som din uppväxt. Det ser vi                 

genom mina informanter Erkan och Bahtiyars svar.  

För mig är manlighet beroende över tid och sammanhang, eftersom jag bott i hemlandet som liten                

behövde jag bli manlig tidigare, genom att jobba och försörja min familj och då blev man automatiskt                 

man, det var manligt hos oss. Genom att du jobbade visade du det andra pojkarna också att du var man,                    

du tog hand om din familj och du fjantade inte runt på så sätt blev du inte förlöjligad heller bland de                     

andra. Det sågs liksom omanligt ut när man inte tog hand om sin familj, det var tufft och starkt, men                    

här i Sverige är situationen annorlunda, här är det inte samma omständigheter, samhället hade inte               

tillåtit ett barn arbeta och ta hand om sin familj du hade inte behövt som barn för här har man                    

möjligheten att vara pojke (Erkan 28 november 2019 ). 

Här kan vi se att manlighet kopplas till försörjningsförmåga, men samtidigt att ‘’man’’ endast inte blir                

förstådd i relation till ‘’kvinna’’ utan också till ‘’pojke’’. 

 

Var ödmjuk med de svaga och stark med de starka. Det är vad hela uppväxten är baserad på där jag                    

kommer ifrån, om jag är stark och inte visar en svag människa att jag är starkare än honom utan att jag                     

istället ska vara ödmjuk och snäll och vara en förebild så att den personen ska se upp till mig för att bli                      

bättre är manlighet för mig. Man kan se det från olika håll, att manligheten formas utifrån uppväxten                 

eller runt omkring en, men för mig har manligheten inget med din uppväxt att göra bli människa först                  

och sen kan du bli en man. En kvinna kan vara mycket starkare och modigare än en man och då har                     

kvinnan intagit mansrollen så i grund och botten handlar det om människan (Bahtiyar 30 november,               

2019).                                                                                                                                                      21 

Informanternas berättelser är relaterat till de föreställningar de har till mansidealet. Människans            

identitet skapas i form av olika kategoriseringar som skapas i form av intersektionella relationer, detta               

gör att den manliga självbilden också formas utifrån dessa relationer (Nilsson 1999:158). Genom             

kulturella föreställningar och former för hur en man ska vara och bete sig, skapar det en självförståelse                 



 

för mannen om hur hans identitet och mansroll ska omvandlas, detta är den självklara bilden för hur                 

det ska vara och se ut, vilket skapar en hegemonisk maskulinitet som uppstår i mötet mellan kollektiva                 

ideal (Nilsson, 1999, 158-159). Det intressanta att åskådliggöra är även informanternas olika syner på              

hur maskulinitet konstruerat då Erkan ser det utifrån samhälls och kulturellt betingat och Bahtiyar som               

något individuellt. 

Att det finns ett slags ansvar för männen som de bär med sig, som att ta ansvar hemma och vara                    

tillgänglig, är en tolkning alla mina informanter har gemensamt. Detta ingår även i fader rollen, då det                 

både är en förväntning från samhället och familj och en förväntning man har på sig själv. 

Jag själv väljer att motverka och ta avstånd från den traditionella bilden av att man ska vara hård och                   

känslolös, och att du måste lyckas här i livet, och det hoppas jag mina barn gör ändå självklart, men att                    

jag prioriterar annat, jag visar att jag har tid för dem, ger det utrymmet till att umgås med dem, man vill                     

ju vara en pappa som är bra och tillgänglig, inte någon som kommer hem och förväntas få tofflorna och                   

middagen framför en, man kan vara ett föredöme även på annat sätt (Mattias 2 november, 2019). 

Den traditionella mansbilden att mannen inte ska ta lika stort ansvar som kvinnan i hemmet är en                 

norm som mina informanter tydliggör att de tar avstånd från. 

Man är inte bara att sitta hemma och lägga sina fötter på soffan, en man tar hand om sin familj, hjälper                     

till hemma, människan ska uppfostra människa att bli bra, och det syns genom dina handlingar och                

värderingar, det är manlighet för mig (Erkan 18 november, 2019). 

Jag är en man och jag ljuger inte, en man som ljuger för mig är inte en man, men för någon annan som                       

ljuger, är att ljuga att vara en man för honom. Detta är ett exempel på hur manlighet kan se olika ut för                      

hur männen väljer att uttrycka den. Vad som inte är manligt för mig kan vara manligt för någon annan.                   

Tänk dig ett träd, ett träd har en rot vilket presenterar din grund, det du står för, sedan kommer det                    

grenar och löv detta är det som är omkring dig, det som läggs till och skapar dina normer och                   

värderingar som formar en. Exakt så ser det ut när du formar din manlighet, du väljer vad som ska ingå                    

och inte ( Ramazan 18 november 2019). 

 

Hur mannen bör agera och förhålla verkar det finnas många förväntningar av som vi kan se i                 

Ramazans formuleringar. Med andra ord vad som identifieras som en god man.  

Mannen har många egenskaper som de inte bör förhålla sig till enligt mig, en man ska ha stolthet, ska                   

visa empati, vara ärlig, inte ljuga och vara egoistisk, inte gå ut och bråka med människor där ute för att                    

visa sig tuff, det är inte manligt, det som gör en man till en man är att vara den bästa förebilden för                      

någon annan (Ramazan 18 november 2019).                                                                                           22 



 

 

Diskursen som bygger på föreställningen om hur manligheten bör se ut och idealiseras kan se olika ut                 

från olika miljöer. Männen positionerar sig i relation till miljöns idé om hur manlighetsidealet ska               

framställas och utövas, därför kan maskuliniteter ses som föränderliga. Då man anpassar sig från miljö               

och omgivning.  

Maskulinitetens förbindelse till barndomen  
Under tiden som jag intervjuade mina informanter märkte jag att de alla relaterade till deras barndom,                

det dem hade upplevt själva när de var små. De relaterar oftast till händelser som skett under deras liv                   

och applicerar detta på fadersrollen. Detta tyckte jag var väldigt intressanta berättelser, vilket ledde till               

att jag valde göra ett kort utdrag om detta.  

När jag var tolv år gammal, lämnade min pappa mig på jordbruket några kilometer bort från vår by för                   

att jobba, han brukade alltid säga till mig, du är modig, du klarar detta du är en man och på något sätt                      

lurade jag mig själv med denna uppfattning om att det var så det såg ut, om något skulle hända mig                    

eller om jag skulle bli rädd, så tänkte jag alltid, jag klarar detta jag behöver inte vara rädd för                   

någonting. Jag hade inte det där stödet från min far när jag var liten, att jag skulle prata med honom om                     

saker som jag tänkte på eller kanske var ledsen över, det tror jag inte min far skulle förvänta sig från                    

mig heller, kanske därför han aldrig frågade, var det något man tänkte på eller ville prata om som                  

involverade känslor exempelvis gick man till mamma, för man ville alltid att pappa skulle se på en med                  

respekt, för man var rädd att respekten skulle försvinna om man visade för mycket, du e så feg du är                    

inte stark du är inte en man! Du vill inte visa de andra att du gråter. Det var svaret man kunde få höra                       

(Ramazan 18 november 2019). 

Samma berättelse ser vi hos Erkan som uttalar liknande om sin barndom som Ramazan, det man ser är                  

hur de båda har gemensamma upplevelser vad det gäller uppfostran som de fått från föräldrarna. 

Du är ledare i huset du löser alla problem, tar hand om familjen, du ska jobba och försörja alla, med                    

andra ord tar du all skit. Du ska känna att du är stark och kan skydda alla om man inte gjorde detta så                       

togs man inte på allvar, man blev förlöjligad, och det ville man inte bli. Sådant definierade manlighet                 

på min tid. Du växer upp med den bilden, men så är det ju inte, för att jobba och ta hand om familj t.ex.                        

kan och gör en kvinna med (Erkan 28 november 2019 ).  

Ramazan menar att omgivningen du lever i samt ens kulturella inlärningar är kärnan till sättet man                

utöver och ser manlighet genom. Manlighet är inget man skapar själv, utan vad man ser och lär sig,                  

vilket han nedan exemplifierar.                                                                                                              23 

 



 

Din manlighet skapas utifrån vad du tar från din familj och ditt samhälle där du bor, din omgivning                  

dina vänner har en påverkande roll. Att din familj säger att du ska ta hand om din familj bära dem på                     

dina axlar är vad du har fått höra är manligt. Därför väljer man att gå efter det. Så som man ser sig                      

själv som man vill man se andra män. Till exempel finns det finns vissa som diskar och säger det är                    

klart att jag är man mannen diskar också, då kan du också diska för att jag gör det. Det är som en tjuv                       

trycker på sin kompis och säger kom vi tjuvar samtidigt som han säger kom igen är du inte man eller                    

vågar du inte, för att du vågar göra det så vill du gärna att den andra också gör det för annars är han inte                        

man i dina ögon (Ramazan 18 november 2019). 

Framförande och uppfostran 

Vad männen väljer att förhålla sig till när det gäller dominerande maskulinitetsnormer som existerar              

ser olika ut, men oftast handlar det om vad männen själva har tagit med sig från sin egen uppfostran                   

som de överför till barnen.  

Du blir ännu starkare när du känner att du har pappa bakom dig, pappa är så pappa är så, så när du blir                       

bråk så springer du till pappa, inte till mamma, för han kommer att skydda dig han är stark, du bildar                    

den uppfattningen som liten. När jag pratar med min son, så är det den uppfattningen som han får, för                   

jag vill ju också lära honom att han inte ska ta någon skit, din mening är inte att referera till dig själv                      

men det blir automatiskt så (Bahtiyar 30 november 2019).  

På grund av att det finns manliga koder som man bör följa som är utseende baserat samt hur man                   

uppför sig är det sällan man ser unga pojkar vara motsatsen. Därför är det viktigt för Jacob att man                   

bryter mönstret som anses vara ‘’omanligt’’.  Vi ser liknande resonemang hos Bahtiyar.  

Att mannen ska vara stark och tuff är något som fortfarande växer stort bland ungdomar, man ska se                  

tuff ut gå på gym, vilket gör att det sällan är pojkar som kommer och berättar om deras bekymmer än                    

flickor, det är man inte van vid, det är något jag försöker lära min son att undvika, att man fortfarande                    

kan vara tuff och stark även fast man visar känslor och att sådant inte funkar i längden  

(Jacob 2 december, 2019 ).  

Jag vill inte att min son ska tänka, att han måste bete sig på ett visst sätt för att samhället råder honom                      

att göra det, utan han först och främst ska vara människa, sen får han bestämma hur han formar sin                   

manlighet ( Bahtiyar 30 november 2019).  
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Att hjälpa till hemma är för Mattias och Jacob ett sätt att framföra egenskaper som är bra för mannen                   

som deras söner bör förstå. 

Jag har också försökt i den aspekten, försöka ta mer ansvar hemma, visa mina barn att man är delaktig i                    

många olika sysselsättningar och traditionellt vara pappaledig, så det har man ju försökt med. Och det                

hoppas jag att mina söner får med sig till sina barn, detta är prio ett, det är manligt för mig, investera i                      

tid och kärlek naturligtvis. Det finns ju en politisk vilja också, exempelvis pappamånader och så, och                

det är sådant som påverkar, när mina barn var yngre var det inte alla som tog pappaledigt, det var bara                    

en viss typ av män, men nu är det till och med den manligaste mannen som tar pappaledigt så det har ju                      

utvecklats snabbt, sådant kan normaliseras ganska snabbt (Jacob 2 december 2019 ).   

Även fast man som far väljer att visa sonen att man kan följa andra normer och värderingar till                  

skillnad från allt som förväntas av en där ute kommer barnen fortfarande att försöka leva upp till de                  

ideal som samhället rådet. Eftersom det inte försvinner bara för att de inte visas hemma. Den                

eftersträvan man har som pojke på vad som är accepterat kommer att visas någon annanstans menar                

Mattias. 

Ja är väl medveten om att man indirekt påverkar fast man tvärt säger att dem ska bestämma själva, men                   

vi vet alla att vi på något sätt påverkar ändå i olika sammanhang, men jag försöker ändå tänka om detta                    

är deras grej så är det de och det är inte min ensak, är detta vettig tillvaro för dem så är det det, men sen                         

finns hela den här urkraften på sociala medier, tv program påverkan på dessa stackare, ungdomarna för                

hur manlighet ska se ut, som vi inte kan rå på. Det möter man alltid någonstans, för att den redan finns.                     

Vi kan bara balansera, givetvis, försöka öppna ett öga så att de kan se det från ett annat perspektiv. Och                    

då har vi gjort vår plikt, att man inte måste följa det som förväntas från en utanför, utan att man själv                     

ska bestämma vad man låter sig påverkas och bli påverkad av ( Mattias 2 december, 2019). 

Som barn hade Bahtiyar velat göra fler aktiviteter som ansågs vara kvinnligt kodade som hade gynnat                

honom i framtiden. Som att tvätta kläder och laga mat, vilket han inte fick lära sig som barn. 

Som barn var jag ju väldigt aktiv hemma på sätt att jag sprang så fort mamma bad mig köpa mjölk från                     

kiosken, eller om jag skulle gå hämta något från grannen samtidigt som jag hjälpte till med                

försörjningen då jag jobbade tidiga morgnar och sena kvällar. Det fanns liksom olika förväntningar på               

kvinnan och mannen, kvinnan tog hand om hemmet på ett annat sätt, lagade mat, städade, tvättade                

kläder, det här var aldrig uppgifter jag fick lära mig hemma vilket präglade mig senare när jag bodde                  

ensam för att jag aldrig fått lära mig hur man skulle tvätta kläder. Detta är också ett exempel på vad                    

man väljer att lära sina barn att inte göra samma misstag, jag kommer lära min son att han också ska                    

städa efter sig, kunna laga mat själv, han ska inte förlita sig på att andra ska göra jobbet åt honom                    

(Bahtiyar 30 november 2019).                                                                                                                                  25 

  



 

Den maskulinitet som åsyftas här är en motsägelse från den dominerande hegemoniska            

maskuliniteten. Det vill säga den maskulinitet som uttrycks parallellt till den som sägs vara det               

normativa, att mannen inte ska ta del av vissa uppgifter och sysslor. Istället motverkar man den                

normativa diskursen som finns till att visa motsatsen, att man kan göra annorlunda.  

 

När man är van vid en viss kulturell inlärning eller att saker och ting bör se ut på ett visst sätt är det                       

svårare att ta sig ifrån dessa föreställningar vilket mina informanter förklarar. 

Grejen är också, att vissa inlärda beteenden som man lärt sig från barndomen är svåra att kasta bort och                   

bli av med på grund av att det ligger i vår kultur. Som exempelvis där jag kommer ifrån bör man alltid                     

ställa sig upp när en äldre kommer in i rummet, det skulle vara oförskämt om jag inte ställde mig upp                    

för i min kultur har äldre en mycket respekterad plats det är ett av våra sätt att visa vår respekt för dem.                      

Och detta är jag noga med att lära ut till mina barn inte bara till min son, även om jag inte hade lärt ut                        

det så hade dem ändå sett det hos andra, de lär sig mycket också genom att kolla på vad andra gör som                      

ingår i ens kultur, dem lär sig hur de ska anpassa sig i olika miljöer (Ramazan 18 november 2019 ). 

 

Att visa respekt och vara respekterad kan oftast kopplas till en egenskap mannen bör ha med sig, men                  

för Bahtiyar handlar det om något större, utanför det manliga idealet. Det handlar inte om vad som gör                  

dig till ‘’man’’ utan vad som gör dig till människa 

 

För mig är livet som en cirkulation, du börjar där du inte kan göra något där du inte fattar då är du ett                       

barn. Den där cirkulationen börjar från noll och kommer tillbaka till noll. En äldre människa börjar på                 

noll, börjar exempelvis tappa minnet då går han tillbaka till när han var barn vilket jag kallar livs                  

cirkulationen därför säger jag alltid till min son att visa respekt till äldre människor oavsett vad                

(Bahtiyar 30 november 2019).  

Både Bahtiyar och Erkan märker att det finns förändringar i hur saker och ting ser ut nu för tiden från                    

när dem var små vilket dem förtydligar nedan och detta lär dem ut till barnen.   

För att vara man måste du lida med andra, du kan inte säg jag är där uppe och du är där nere jag är                        

bättre än dig. För i slutändan går både jag och du ner i jorden, varför ska jag se mig själv mer än vad du                        

är bara för att jag har mer än vad du har? Manlighet handlar inte om pengar eller makt, det handlar om                     

vem du är som människa. För mig är det viktigt att få min son att förstå att en man ber om ursäkt, en                       

man märker när han har gjort fel, eller när han förlorat.                                                                        26 



 

Vissa missuppfattar stoltheten, att inte kunna erkänna dessa saker, men en man är en stolt man, någon                 

som kan erkänna någon som känner sig själv och accepterar sig själv och hans verklighet ( Bahtiyar 30                  

november 2019). 

Att arbeta hårt och kämpa för det man vill definieras också till manlighetens egenskaper enligt Erkan.  

Men samtidigt är det annorlunda nu för tiden, förr fick man kämpa för det man ville ha, man var inte                    

rädd för att få sina händer smutsiga, arbeta hårt. Idag vill man att allting ska serveras till en, man har                    

blivit mer bekväm. Och för mig som är uppväxt med den miljön där jag inte fick allt serverat framför                   

mig försöker jag visa min son detsamma, att kämpa för saker han vill ha för det var så jag lärde mig, att                      

en man jobbar hårt för det han vill. Men att jobba hårt är inte att jobba så du sliter på dig utan jobba                       

smart ( Erkan 28 november 2019 ).  

 

Det har varit viktigt att sätta mina informanternas svar i fokus och deras egna berättelser och                

tolkningar kring vad som utgör det manliga idealet. Vad vi kan konstatera ifrån detta kapitel, är att                 

maskuliniteten egentligen inte har en förbestämd skrift utan är varje enskild individs egna uppfattning              

om vad som är maskulint. Genom olika interpretationer, berättelser och aspekter från informanterna             

har man kunnat se olika synvinklar på hur männen väljer att förhålla sig till det manliga idealets                 

förväntningar själva samt hur de väljer att upprätthålla dessa förväntningar när de uppfostrar sina              

söner till att bli män. Och många åsikter är oavsett bakgrund eller uppfostran ömsesidiga.  
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                                                MANNEN SOM TILLTALAR MANNEN  

 

Syftet med studien är att se hur maskulinitet uttrycks när en far uppfostrar sin son till att bli                  

en man. Vilka normer och värderingar är det fadern väljer att följa och ta avstånd från? För                 

studien är de centrala frågorna hur mina informanter förhåller sig individuellt till manlighet             

och hur dem överför dessa ideal som finns till barnet genom uppfostran och vilka faktorer               

detta beror på. Detta har jag valt att få svar på genom min empiri som baseras på intervjuer.                  

Jag valde även att se det utifrån ett kulturellt och samhälleligt perspektiv, det vill säga om                

informanternas svar var byggda utifrån kulturella eller samhälleliga ståndpunkter. 

Människor har historiskt sett levt med den diskursiva föreställningen att fäder ska vara ute              

och arbeta medan modern är hemma och tar hand om barnen. Det har under en tids utveckling                 

förändrats till att fäder nu har som skyldighet att ta föräldraledigt samt vara mer delaktiga i                

familjeorienterade sammanhang som att hjälpa till hemma med städning och matlagning.           

Detta kan vi även se i mina informanter svar när de berättar vilka förväntningar som finns på                 

dem från samhället som fäder och hur de samtidigt vill överföra detta till deras sönder genom                

att strida mot den traditionella mansbilden som finns om att mannen inte ska tillägna sig åt                

dessa uppgifter. Samtidigt som de väljer att gå emot dessa föreställningar så har dem              

fortfarande med sig kulturella och sociala föreställningar bakom sig för hur saker och ting              

ska se ut som inte är lätta att kasta ifrån sig. Flera av mina informanter är uppväxta i olika                   

kulturella och sociala miljöer utanför det svenska samhället. Vilket leder till en komplex             

situation där de brottas med att jämka samman de egna erfarenheterna med de normer och               

värderingar som dominerar i det svenska samhället, som i sin tur leder till hur dem ser sig                 

själva som fäder och barnens uppfostran. Detta gäller även för mina informanter med svensk              

bakgrund. Även dessa har vuxit upp i ett samhälle som präglades av andra normer än de som                 

idag dominerar synen på manlighet. Det som var extra intresseväckande var hur alla mina              

informanter trots samhälleliga och kulturella skillnader förlitade sig på samma definition av            

manlighet som grundar sig på en hegemonisk mansroll.  
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Kopplar vi synen till hur familjeorienterade sysselsättningar ser ut som regelbundet tas upp             

bland mina informanter ser det dock annorlunda ut för hur mina informanter med svensk              

bakgrund resonerar kring det då samhället ändå råder dem att exempelvis ta föräldraledighet             

vilket gör att möjligheten finns och är större till skillnad från de informanter som kommer               

från andra ursprungsländer som inte är vana med denna föreställning då samhället inte råder              

dem att ta föräldraledighet på samma sätt. Som resultat av detta uppkommer komplikationer             

då man är uppväxt med en viss slags ordning och sedan omväxlar samhälle där              

förväntningarna säger något annat som man måste anpassa sig till vilket vi kan se i mina                

informanters berättelser där de ofta diskuterar hur olika miljöer och samhällen ser ut.             

Samtidigt finns det en diskursiv konstruktion som behandlar maskulinitet som hävdar att män             

oftast inte följer exempelvis den hegemoniska maskulinitet ordningen utan istället väljer vissa            

typer av beteenden utifrån olika situationer, det vill säga något de själva skapar och förhåller               

sig till utifrån de situationer de upplever (Connell 2008: 19f). Oftast är maskuliniteter             

ordnade hierarkiskt både på idealisk och praktisk nivå där vissa maskulinitetsideal tar större             

plats än andra maskulinitet typer som därmed blir mer överordnade. I denna bemärkelse             

refererar mina informanter till den hegemonisk maskulinitet som den mer överordnade typen            

oavsett vilken bakgrund de kommer ifrån. På samma gång beskriver dem även skillnader i              

och med att dem kommer från olika bakgrunder som i exempel hur vissa informanter ser på                

tidig arbete där man fick jobba som yngre vilket de med svensk bakgrund inte behövde göra                

och därmed inte kan relatera till. Så som vi ser likheter ser vi också skillnader vilket är viktigt                  

att förmedla.  

 

Manlighet är en social konstruktion som formas utifrån vilka upplevelser och erfarenheter du             

har som man (Connell 2008: 30). Och det vi kan se i hos mina informanter är att det inte                   

handlar om hur de förhåller sig till manligheten individuellt utan snarare hur de förhåller sig               

utifrån miljön, då deras individuella upplevelser inte räknas med i lika stor utsträckning som              

miljön och uppväxtens påverkan. Identiteter är konstruerat av en ständig pågående process,            

när vi ska beskriva oss själva så talar vi oftast om de likheter vi har till andra människor men                   

även de olikheter som skiljer oss ifrån (Lukkarinen 2007: 19ff).                                           30 

 



 

MANNEN SOM TILLTALAR MANNEN  

Våra identiteter skapas alltså då vi förstår oss på hur andra människor beter och uppfattar oss.                

Därför är omgivning, deras uppväxt samt kulturella bakgrund mycket viktig i processen av att              

skapa deras manlighet, då  detta blir en del av deras identitetsskapande. 

    

Vidare var det anmärkningsvärt hur informanterna berättade olika upplevelser från deras           

barndom och hur detta format deras uppfattning på vad som gör en man till en man. Som                 

tidigare nämnt har arbete och moral varit viktiga faktorer i samhället för konstruktionen av              

manligheten. Att försörja familj och arbeta hårt som barn var en del av den mansideal som                

skulle uppnås hos dem och den omgivningen de befann sig i som inte nämndes av mina                

informanter från Sverige. Detta är även en förklaring till att manligheten ser olika ut från               

olika miljöer. I Sverige hade man inte behövt arbeta så hårt som barn för att anses vara                 

manlig utan manligheten sågs genom beteenden istället. Detta kan vi dra till varför det är               

viktigt att arbeta vid tidig ålder för mina informanter med andra bakgrunder då man helst vill                

undvika att hamna i en hegemonisk underordnad det vill säga känslan av att hamna som det                

motsatta könet (Connell, 2008 116). Detta var den normativa föreställningen för           

informanterna i deras miljö och uppväxt, där bör mannen inta den nämnda positionen det vill               

säga tidig  arbete  för att ses som en man (Nilsson, 1999 50ff). 

Relationer mellan män och kvinnor förändrats genom tid, detta gäller även interaktionen            

mellan dem både på samhälleliga och vardagliga plan menar (Robert Connell, 2000: 40 ).              

Vissa män väljer att inte befinna sig i en sådan relation till makten där mannen inte behöver                 

sysselsätta sig med det kvinnor gör och utgör istället en problematik och komplexitet kring              

den hegemoniska maskuliniteten (Platin, Månsson, Kearney 2016: 27), vilket vi kan se i             

informanternas svar vad det gäller vissa arbetssysslor dem tog avstånd från i hemmet när de               

var små som dem vill upprätthålla nu. Detta är ett exempel på hur man tar avstånd från den                  

hegemoniska maskuliniteten när den kommer till vardagen som i sin tur framhäver en bild av               

vad man inte vill att barnet ska ta med sig i sin uppfostran. Att hushållsarbete främst kan                 

uppfattas vara kvinnosysslor är på grund av att kvinnor har tenderat tillägna sig mest åt dessa                

sysslor som har lätt till denna normalisering, att denna fördelning är den normativa och              

naturliga diskursen (Platin, Månsson, Kearney, 2016:27).                                                               31 
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Genom att informanterna beskriver berättelser om deras egna upplevelser skapas deras           

identiteter i relation till de föreställningar de har till mansidealet. Eftersom människans            

identitet skapas i form av olika kategoriseringar tar den manliga självbilden form utifrån det              

(Nilsson 1999:158). Utifrån kulturella samhälleliga miljöer för hur en man ska vara och bete              

sig skapar det en självförståelse för informanterna om hur deras identitet och mansroll ska              

omvandlas och reproduceras. Detta är den självklara bilden för hur det ska vara och se ut                

enligt dem vilket skapar en hegemonisk maskulinitet som uppstår i mötet mellan kulturella             

ideal och institutionell makt (Nilsson, 1999, 158f). 

 

När man uppfostrar barnet upplevs fadersrollen som en utvecklingsprocess för fadern och            

barnet som blir en del av det personliga livsprojektet (Hagström 1999 82). Vilka val man               

väljer att göra och hur man tänker kring uppfostran har till stor del med din uppväxtmiljö att                 

göra, vilken klasstillhörighet du tillhör och vilken social bakgrund du har, andra situationer             

som också kan ses som avgörande faktorer är etniska bakgrunder, religiös tillhörighet och             

ålder (Hagström 1999, 83f). Så varför tycks det finnas en slags förväntan på fäderna att bli                

pappor och hur de blir delaktiga i processen än hur mammor presterar inom det              

sammanhanget? På grund av att mamman anses redan från barnets födsel ha naturliga             

inlärningar om hur hon ska ta hand om barnet, lära känna barnets behov, empati och fallenhet                

är det för fäderna oftast svårare och annorlunda. Från ett samhälleligt håll krävs det av               

fäderna att de visar mer ansvar, omsorg och delaktighet inom barnets uppfostran. Män ska ta               

föräldraledighet och ha en bättre anknytning med sina barn enligt direktiv och lagstiftningen             

(Hagström 1999, 244). Detta kan vi även koppla tillbaka till informanternas svar när dem              

uttrycker sin roll som far i barnens uppfostran, att de själva håller med om att dessa uppgifter                 

bör upprätthållas för att sonen ska se att pappan är lika delaktig som mamman. 
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Det finns alltid något tidigare att relatera till, andra förhållningssätt maskulinitettyper och            

ideal inom olika sociala, kulturella och historiska miljöer samt andra villkor och värderingar             

(Hagström 1999 246f). Dessa står alltid i relation till den normativa maskuliniteten, och är              

utifrån denna ordning som de kan bedömas. I den normativa maskuliniteten är det             

föreställningen om den rätta mannen, hur en bra man är och vad han gör. Men det är viktigt                  

att komma ihåg att detta skiftar mellan historiska kontext, något som kan vara bra och rätt i                 

en annan tid kan vara dåligt och fel i en annan. På samma sätt följer ordningar i vad man                   

väljer att upprätthålla och ta avstånd från, i samma relation till vad man väljer att framföra                

och uppfostra.  

Även om många egenskaper kan dela på hegemonisk maskulinitet inom faderskapet så går             

den inte före barnen och familjens kompetenser (Hagström 1999 247). Därför blir det extra              

viktigt för mina informanter i vad de väljer att framföra till deras söner och hur de gör det, då                   

de vill att deras söner ser dem som förebilder och väljer att gå i samma riktning. Så den                  

slutsatsen man kan dra är att maskulinitet är normativa berättelser som skapar hierarkier där              

vissa mansideal är mer inflytande än andra och utifrån vilka maskuliniteter som samhället,             

ens uppväxt eller ens kulturella bakgrund förhåller sig till blir den normativa diskursen för              

dessa män och den normativa föreställningen för maskulinitetens roller. Att man tar ansvar,             

visar engagemang och är tillgängliga är viktiga beståndsdelar för vad fadern vill uttrycka för              

deras söner att en riktig man gör för att motstrida den hegemoniska maskuliniteten som finns.  
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