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ABSTRACT 
Today our physical appearance is more important than before. The way 
we physically present ourselves is how many of us would like to be seen. 
By acting a certain way, dressing a certain way or spend time with a 
certain social group we identify ourselves. A certain style that an 
individual presents can say something about what that individual are 
interested in and how the person spends his or her time. Today many 
complement their physical appearance with a physical attribute like a 
beard. Beard is seen as something that is trendy and masculine. Many 
men identify themselves with their beard, even thou it is only a part of 
the male physical appearance. In Sweden there is a beard contest called 
“En Karl Med Skägg” this is an event with an audience that nominates 
Sweden’s best beard of ten final contestants. Men all over the country 
apply for the contest. A jury then selects ten men that will be the final 
contestants for the best beard of Sweden. 
 
This thesis is going to analyze the social meeting that the participants 
create while participating in the contest and the importance of that 
meeting to them. While participating in the event, participants give the 
place of the event a meaning and the place of the event also got a 
meaning to the participants both socially and geographically. These men 
create a social place that is time-stretched with an importance to them. 
This thesis is also going to examine how this type of event symbolizes 
modern culture and how the male gaze is of higher importance than 
before historically. The thesis is going to analyze the connection between 
the male self-identification and participating in a social meeting between 
others, by appearance similar individuals. 
 
Keywords: Beard, Culture, Male gaze, Self-identification, Social place.  
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1.0 INLEDNING 
I den moderna kulturen har den fysiska självidentifieringen ökat. Sättet 
som vi presenterar oss själva bland andra och hur andra uppfattar oss 
har blivit viktigare. Social tillhörighet, kön, utseende med andra faktorer 
påverkar hur vi ser oss själva och hur andra ser på oss som individer 
(Giddens 1991). Det har blivit viktigt för individer att ge en bild av sig 
själva som ska vara representativ för ens intressen och status (Giddens 
1991). Genom att klä sig på ett visst sätt, umgås med social grupp eller 
delta i någon form av evenemang förmedlar vi en bild av oss själva till 
andra.  
 
Idag har fysiska attribut blivit viktigare i vårt utseende. Denna uppsats 
kommer ta upp skägg hos män som exempel. Allt fler män med skägg 
som fysiskt attribut syns och blir en del av vår moderna kultur. Trenden 
är starkt uppmärksammad på olika typer av media. Även fast denna 
trend är biologisk uteslutande av den större delen av befolkningen har 
trenden ändå blivit omdebatterad och uppmärksammad, detta kan också 
ha bidragit till trendens exklusivitet. De sociala medierna förmedlar 
skägg som något som är trendigt och även något som är manligt 
(Thomsson 2016). Vad som är manlig är en fråga som de flesta skulle 
besvara olika men många ser ett skägg som någonting manligt och är 
positivt identitetsfrämjande. Trender och andra fysiska attribut är något 
som är individuellt och är en del av en persons fysiska utseende. Precis 
som en frisyr eller en klädstil så kan skägget ge en förutfattad mening om 
en individ. Skägg kan bli sett som en symbol som kompletterar en mans 
fysiska utseende. Skägg liksom andra fysiska attribut är endast en del av 
en persons fysiska attribut, dock finns det dem som talar om sitt skägg 
som en förlängning av sin personlighet (Cöster 2011). 
 
Evenemanget ”En Karl Med Skägg” (EKMS) är en tävling där Sveriges 
bästa skägg årligen utses, evenemanget har ägt rum i Malmö år 2014 och 
Göteborg år 2015. EKMS marknadsförs och uppmärksammas via sociala 
medier där även potentiella deltagare hittar evenemanget. Genom att 
marknadsföra evenemanget via sociala medier uppstår en exklusivitet 
och deltagarna får vara med och synas samt bli förknippade med EKMS. 
Tävlingen lockar även åskådare som betalar för att se tävlingen. Från alla 
dem som ansöker till tävlingen utses årligen tio män som går till final, 
dessa tio finalister träffar varandra i samband med tävlingen. 
Evenemangsplatsen är under detta tillfälle geografiskt bunden och 
tidsbestämd. Evenemanget skapar en plats och ger platsen en betydelse 
under evenemangstiden. Tillsammans skapar dessa män tillfälligt en 
homogen grupp, homogen grupp innebär en likartad grupp (National 
Encyklopedi 2016). I analysens sammanhang är en homogen grupp en 
grupp individer som alla deltar i samma evenemang och delar detta 
fysiska attribut som evenemanget representerar. Denna kandidatuppsats 
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ska analysera evenemangsplatsen, samt analysera platsens påverkan på 
dessa män i form av social tillhörighet och självidentifiering.  
 
Evenemangsplatsen är både geografiskt placerad och socialt skapad av de 
deltagande männen i evenemanget. En plats kan vara mer än en 
geografiskt bunden plats. Platser skapar sin identitet av vad som sker på 
platsen i form av aktivitet och individer på platsen (Massey 1994). Med 
en ökad globalisering blir platsbegrepp något som till viss del blir 
abstrakt, individer är mer mobila och det sociala har blivit viktigare i vad 
som identifierar en plats (Massey 1994). Under detta tillfälle skapas en 
plats på grund av den sociala interaktionen mellan männen som deltar. I 
analysens sammanhang är betydelsen av platsen till viss del bunden till 
det geografiska området men analysens fokus är på den plats som skapas 
genom en social interaktion mellan dessa individer. Sex respondenter 
inkluderas i denna analys i form av individuella intervjuer. Alla sex 
respondenter har deltagit som finalister av evenemanget EKMS från 
både år 2014 och år 2015.  

1.1 Syfte 
I samband med detta evenemang skapar dessa män en homogen grupp 
baserat på ett gemensamt fysiskt attribut. Syftet med denna uppsats är 
att analysera mötet som dessa män skapar tillsammans i samband med 
evenemanget och vilken betydelse som platsen har fysiskt och socialt för 
dem. Syftet är även att analysera hur dessa män identifierar sig med den 
sociala gruppen som uppstår i samband med evenemanget och vilken 
påverkan som evenemanget har på männens individuella 
självidentifiering. Utifrån syftet kan följande frågeställningar härledas. 
 

• Hur beskriver de deltagande männen evenemangsplatsen fysiskt 
och socialt?  
 

• Hur påverkar evenemanget deltagarnas relation till varandra?  
 

• Vilken påverkan har evenemanget på deltagarnas 
grupptillhörighet och självidentifiering? 

1.2 Avgränsningar 
Detta evenemang blev intressant för analysen av fler anledningar. 
Evenemanget urskilde sig bland många andra nationella evenemang då 
det är relativt litet till deltagarantal och på så sätt bidrar det till att de 
deltagande männen till viss del blir exklusiva. Storleken på evenemanget 
bidrar även till att deltagarna får en personlig kontakt med varandra i 
samband med evenemanget. EKMS blev även intressant då det lyfter en 
trend och skapar ett evenemang av det. För att förstå den djupa 
betydelsen av mötet mellan en homogen grupp individer har sex män 
som är finalister av evenemanget intervjuats. Denna uppsats ska 
analysera mötet inifrån, utefter männens tankar och erfarenheter. Denna 
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typ av analys ska analysera ett möte mellan en homogen grupp på en 
bestämd plats och vid en bestämd tidpunkt, och vilket påverkan det har 
på deras självidentifikation och grupptillhörighet.  

1.3 Uppsatsen disposition 
Denna uppsats presenterar först analysens teoretiska ramverk där 
tidigare forskning presenteras av ämnet. Det teoretiska ramverket är 
fokuserat på tillfälliga platser, kultur, självidentifiering samt maskulinitet 
i kontrast till kvinnligt. Sedan presenteras uppsatsens metod och 
material. Där presenteras tillvägagångssätt i analysen och vad som 
inkluderats för att ge analysen en vetenskaplig och kvalitativ grund. 
Därefter presenteras en bakgrund av evenemanget som analysen 
kommer baseras på. Bakgrunden ska presentera evenemanget och hur ett 
fysiskt attribut tar plats i det moderna samhället. Resultatet ska sedan 
presentera resultatet från intervjuer med de deltagande männen i en 
narrativ analys. Diskussionen ska redovisa slutsatser som går att 
presentera av resultatet samt presentera det teoretiska ramverket i 
kontrast till resultatet. Avslutningsvis presenteras slutsatser som 
framkommit genom analysen och alternativ för framtida forskning.  

2.0 TEORETISKT RAMVERK 
Detta avsnitt kommer presentera vad som tidigare skrivits i ämnet 
litterärt och teoretiskt. Här presenteras litteratur och teorier om trender 
och kultur, manlighet i kontrast till kvinnligt, platsers betydelse inom 
självidentifiering samt sociala konstruktioner och grupptillhörighet med 
mera. Dessa teoretiska utgångspunkter har inkluderats i uppsatsen för 
att få ett teoretiskt stöd av annan forskning. Det teoretiska ramverket 
innehåller både sociologiska teoretiker samt geografiska teoretiker. 
 
Detta teoretiska ramverk ska redovisa hur kultur uppstår och vad som 
påverkar kultur. I analysens sammanhang är kultur något som är 
ständigt föränderligt och som sprids både geografiskt och socialt. 
Kulturen som analysen behandlar är kultur i form av trender med fokus 
på manlighet. Denna typ av trend sprider sig snabbt med hjälp av ökad 
globalisering och en ökad utseende medvetenhet både bland män och 
kvinnor. Liksom kvinnors förhållningsätt till trender och kultur har varit 
en stor del av sociala strukturer har även mäns förhållningssätt till 
trender och kultur blivit viktigt bland sociala strukturer, på detta sätt 
påverkar trender och sociala strukturer kultur. Platsen i analysens 
sammanhang är skapad genom en social interaktion på en geografiskt 
bunden plats. Platsens betydelse är påverkat av vad som sker på platsen 
socialt av de deltagande männen. Identitet är även ett begrepp som är 
centralt i det teoretiska ramverket. Identitet i analysens sammanhang är 
något som liksom kultur är föränderligt och individuellt bland individer, 
genom fysiskt presentation kan identitet skapas likaså genom sociala 
sammanhang där individer deltar. Kultur i analysens sammanhang 
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påverkar individer liksom individer påverkar kultur. Kultur absorberas 
på platser av individer men det är även individerna som skapar kulturen 
på platser.  
 

2.1 Trender och kultur 
Patterson & Elliot diskuterar mäns utseende i form av trender kopplat till 
den moderna kulturen. Mäns fysiska utseende blir påverkat av sociala 
strukturer, män har blivit mer intresserade av deras utseende och följer 
nu i högre mån sociala strukturer och trender än tidigare. Detta gör 
utseendefixering till del av den moderna kulturen. Många män liksom 
kvinnor strävar efter homogent utseende, alltså ett likartat utseende till 
andra individer (Patterson & Elliott 2002). Denna del av den moderna 
kulturen påverkar vår syn på andra, våra konsumtionsmönster och 
individers förhållningsätt till varandra. (Patterson & Elliot 2002) 
 
För att förstå sambandet mellan trender och kultur så måste ett samband 
mellan de två identifieras. Trender kring mäns utseende har varit av 
intresse under en längre tid. Patterson & Elliot beskriver ideal kring 
mäns utseende som var aktuellt under år 2002, de diskuterar hur mäns 
kroppsformer var av stort intresse på grund av sociala strukturer då. De 
beskriver hur natur och kultur kombineras med sociala trender. Deras 
artikel är från år 2002 och diskuterar muskulösa män som visar intresse 
för vältränade kroppar och de sociala kraven som ställs på män för att ha 
ett visst utseende och vad sociala normer uppfattar som manligt och 
trendigt. Artikeln förklarar konsumtionsmönstret för män inom en viss 
trend och under denna tid var trenden träning, alltså att framhäva och 
träna sin kropp muskulös. Detta redovisar hur en trend blir en del av en 
social struktur och hur konsumtion starkt blir påverkat av trender. 
Artikeln nämner den ökade fascinationen av kroppar och utseenden som 
något som tydligt växt fram under 1800- talet och något som fortsatt 
växa. Vi som människor har även blivit mer intresserade av våra egna 
utseenden och många följer gärna sociala strukturer och trender vilket 
gör denna utseendefixering till del av vår moderna kultur. (Patterson & 
Elliot 2002,) 
 
Trender och fysiska attribut sprider sig rumsligt (Baos 2015), Baos 
diskuterar geografiska kopplingar i kultur, samt beskriver hur en kultur 
växer fram på grund av geografiska faktorer och hur geografiska platser 
påverkar andra kulturer. Individer blir påverkade av kultur som finns på 
platsen de befinner sig på. Individers absorberande av kultur är påverkat 
av vart individen bor, deras miljö och geografisk plats. (Baos 2015). 
Liksom kultur sprider sig trender och fysiska attribut rumsligt. Både 
Baos och Green trycker på hur stor del av våra samhällen som är socialt 
konstruerade av kultur och hur allt från sociala strukturer till 
förhållningssätt mellan individer är baserade på vår kultur. 
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2.2 Självidentifiering som del av vår kultur. 
Hur vi presenterar oss bland andra individer har blivit viktigare, vi 
uttrycker denna typ av självidentifiering på fler olika sätt. Vi klär oss på 
ett visst sätt, vi umgås i en viss social grupp. Människan har alltid haft 
psykologiska behov av att bli sedda, idag har detta behov utökat och det 
finns fler sätt att synas på (Giddens 1991). Behovet av att själv synas som 
individ är på många sätt kopplat till ett fysiskt utseende. Här blir en 
kropp en del av presentationen av en individ och inte bara ett fysiskt 
objekt. Med att framhäva vårt utseende på ett sätt påverkar det vår 
självidentifiering och hur vi vill bli sedda av andra (Giddens 1991). 
 
Vid interaktion med en social grupp kan individer identifiera sig och det 
kan även vara en del av individers självidentifiering (Giddens 1991). Ett 
”community” som Doreen Massey beskriver är ofta en homogen grupp 
som vid interaktion skapar en plats och mening. Här flätas Masseys och 
Giddens forskning samman då de båda tar upp betydelsen för individer 
att socialisera i homogena grupper och att det finns en betydelse för 
individer att vara en del av en social grupp för självidentifiering och 
grupptillhörighet.  
 
Émile Durkheim (1858-1917) var en teoretiker som likt många andra 
kulturella teoretiker såg på kultur som något holistiskt. Hans teorier 
baserades på sociala band som blivit påverkat av kulturer. Genom olika 
förhållningsätt till kulturen som en individ identifierar sig med påverkar 
de individers förhållningsätt till andra individer i liknande kultur eller 
annan kultur. Våra sociala band till andra är en viktig del av vår 
självidentifiering och har en stark påverkan på vår kultur, alltså blir våra 
sociala band till varandra påverkat av kulturer och trender. En individs 
kultur och självuppfattning baseras på platser och kulturen som uppstår 
på platser. Genom ett holistiskt perspektiv tar kultur hänsyn till allt i 
omgivningen, även människan på en individnivå och människans egna 
synsätt på sig själv. (Green 2008) 
 
Émile Durkheim och Anthony Giddens är båda överens om att vår syn på 
individualism har förändrats i det moderna samhället. Tidigare har 
arbetsmarknaden inte varit lika diversifierad som idag och detta bidrog 
till att individers behov av att diversifiera sig fysiskt och socialt var 
mindre än vad det är idag. Idag är samhället mer diversifierat på 
arbetsmarknaden vilket ger individer utrymme att diversifiera sig från 
andra individer både socialt och fysiskt. Livssituationer bland individer 
skiljer sig mer idag än tidigare historiskt på så sätt har även betydelsen 
för en individs ”jag” ökat. Individer urskiljer sig tydligare idag från 
varandra och individualismen har ökat då samhällen har blivit mer 
diversifierade mellan individer. Genom denna process in till det moderna 
samhället har en betydelse för ”jag” vuxit. (Giddens 1991) 
Självidentifiering är en del av den moderna kulturen, kultur är något som 
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syns mer idag och som är av större betydelse för individualismen bland 
individer. Kultur på platser formar individer och individer påverkar 
kulturer på platser. Ett samhälle formar sin kultur utefter individer på 
plats (Green 2008). 

2.3 Maskulinitet som symboliskt attribut kontra kvinnligt 
Historiskt sett har manlighet varit definierat utefter könens roll till 
varandra. Ojämställdheten mellan män och kvinnor tidigare historiskt 
har definierat manligt som den parten med makten och kvinnligt som en 
underlydnad. Denna typ av definiering av manligt och kvinnligt fanns då 
i de flesta geografiska områden vilken skapade ett tydligt ramverk för 
manligt och kvinnlig. Sent under 1900-talet förändrades synen på 
manligt och kvinnligt då kvinnor fick mer rättigheter och rollerna mellan 
männen och kvinnorna inte längre var lika bundna och påtagliga som 
tidigare. Med ojämn utveckling av jämställdhet på platser blev manligt 
och kvinnligt något som var olika på olika platser. Idag är fysiska 
attribut, personlighet och kultur vad som definierar manlighet då 
könsrollerna inte längre är lika påtagliga. En persons fysiska attribut och 
personlighet har blivit av vikt vid definitionen av manligt på grund av 
kvinnans nya roll i det moderna samhället (Berg & Longhurst 2003) 
 
En manlig person har fysiska och psykiska attribut som tillsammans 
definierar manlighet (Berg & Longhurst 2003). För att någon ska vara 
manligt ska attribut skiljas från kvinnliga attribut. Manlighet tar 
utrymme fysiskt, i personlighet och i kultur, precis som kvinnlighet 
definieras utefter samma faktorer. Vad som är manligt och kvinnligt är 
föränderligt och är både tillfälligt och geografiskt, manlighet är alltså 
något som är till viss del ovisst. Manlighet är något som är ständigt 
föränderligt och attributen för manlighet är tillfälliga och kan bli 
definierat i kontrast till kvinnligt. Kvinnligt och manligt är något som är 
en del av en individs självidentifiering (Berg & Longhurst 2003). Dessa 
män i evenemanget blir betraktade utifrån sina symboliska attribut för 
manlighet i evenemanget. Deras fysiska attribut bidrar till deras 
manlighet vid betraktande av andra.  
 
Mäns trender och fysiska attribut kan liknas vid kvinnors trender och 
fysiska attribut. Längden på en kvinnas kjol eller klänning har förändrats 
under tid. Längden anpassas även till en kvinnas fysiska längd. Mannens 
skägg har historiskt sätt följt en liknande våg (Robinson 2002). Skägg 
som trend är något återkommande precis som kvinnligt mode. Liksom en 
del klädesplagg för kvinnor inte passar alla former av kvinnor fysiskt 
passar inte ansiktsbehåring alla män och alla män kan inte odla 
ansiktsbehåring. Liksom kvinnor som blir påverkade av trender och 
mode påverkas även män (Robinson 2002) 
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2.4 Tillfällig platser och kultur 
Platser omges och skapas bland annat av kultur, kultur omger oss i allt 
och är även centralt i skapandet av en plats (Green 2008). Kultur formas 
av platser och miljön på platser som individer befinner sig på. Det finns 
ingen ”renodlad” kultur då alla kulturer har blivit påverkade av andra 
kulturer, olika kulturers egenskaper påverkar varandra och influerar 
varandra. Kulturella grupper som ger ut kultur ser sig själva som en 
samlad grupp och skiljer sig från andra kulturella grupper. En individs 
kultur blir påverkat av platsen och kultur i närområdet uppbyggt av 
andra individer. Miljö och plats skapar kultur bland individer då det är 
där som individer absorberar kultur. (Baos 2015) 
 
Enligt forskaren Anna Green är kultur något som omger oss i allt. Varje 
dag tar vi in kultur på platsen vi befinner oss på. Vi som individer utgör 
en del av en plats kultur. Alla sociala trender och strukturer bland 
individer och i samhällen är konstruerade av kultur. Enligt Green formar 
vi oss själva efter kultur och plats både socialt och utseendemässigt. 
Kultur är dock något som inte går att totalt definiera då det har olika 
betydelse för individer och grupper (Gren, 2008). Kultur har en påverkan 
på vårt utseende och hur vi presenterar oss själva, även i äldre 
vetenskapliga artiklar diskuteras utseende påverkat av kultur. Segall.m,fl 
diskuteras hur relevant kultur är inom vår uppfattning av andra och hur 
det påverkar hur vi presenterar oss. Kulturer skiljer sig geografiskt men 
även med ett lång geografiskt avstånd kan kulturer likna varandra. 
Exempel på detta skulle kunna vara europeiska kulturer och den 
amerikanska kulturen (Segall,m.fl 1966). 
 
De sociala och de rumsliga är två aspekter som är sammanflätade med 
varandra på en plats. Inom den marxistiska geografin kan sociala 
faktorer och agerande av individer bli påverkade av rummet (Gren & 
Hallin 2003). En social förändring eller påverkan på en plats kan ge 
platsen ett annat socialt utfall. Vad som är socialt och rumsligt är svårt 
att separera då de båda är nära varandra och ständigt påverkar varandra. 
Rum är konstruerade av människor och samhälle. Människan skapar 
rum och uppfattningar kring platser, även människors handlingar är 
rumsligt bundna för att vara socialt praktiska. (Gren & Hallin, 2003) 
 
Med en ökad globalisering blir platsbegrepp bland individer mer diffust. 
Vår föreställning av platser är idag inte vad det tidigare varit då 
samhällen inte längre är uppbyggda av kulturellt homogena grupper. 
Idag är individer på platser olika och följer inte samma homogena 
mönster som tidigare (Massey 1994). Doreen Massey är en geograf som 
ifrågasätter vårt platsbegrepp då det inte endast behöver vara en 
geografiskt bunden plats. En plats blir påverkad av tid och rum och kan 
vara progressiv, en social interaktion på en odefinierad plats kan skapa 
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platsens mening och betydelse. Platser kan bli skapade i tidsenliga och 
sociala sammanhang av individer. 
 
Ett ”community” är en grupp individer, dessa ofta homogena individer 
skapar tillsammans detta ”community” och kan också tillsammans skapa 
en plats där deras interaktion uppstår. (Massey 1994) En plats skapas i 
samband med sociala aktiviteter som sker på platsen. De sociala 
aktiviteterna som sker på en plats skapar även betydelsen av platsen. När 
dessa deltagande män möts i samband med evenemanget skapar de en 
tillfälligt tidsbunden och en geografiskt obunden plats. Denna plats har 
en påverkan på männen och männen har under detta tillfälle även en 
påverkan på platsen. 

3.0 METOD OCH MATERIAL 
I denna intervjubaserade analys tillämpas blandad litteratur. För att 
förstå manliga trender och fysiska attributs betydelse för mäns utseende i 
modern tid har artiklar från dags och kvällspress inkluderats. För att ge 
händelsen och det sociala mötet en vetenskaplig grund har vetenskaplig 
litteratur inkluderats. Dessa två typer av litteratur kombinerat ska ge en 
vetenskaplig och grundlig förståelse för mötet som skapas i samband 
med evenemanget. 
 
Denna uppsats är baserad på intervjuer med sex deltagande män av 
evenemanget. Analysen presenterar narrativa fragment av de olika 
respondenterna, alltså citat från respondenterna av de olika 
intervjufrågorna. De narrativa fragmenten ska återge deras berättande 
om deras upplevelse i samband med evenemanget och vilken påverkan 
som evenemanget hade på dem. Analysen ska baseras på de deltagande 
männens erfarenheter och tankar kring det sociala möte som de 
tillsammans skapat på evenemangsplatsen och påverkan på deras 
identitet. På detta sätt ska evenemangsplatsen och mötet på platsen 
analyseras ur ett holistiskt perspektiv och inifrån mötet. Denna uppsats 
kommer vara baserad och analyserad genom telefonintervjuer. Intervjuer 
ger en tydlig beskrivande uppfattning om evenemanget och mötet som 
sker på evenemangsplatsen. För bakgrundsinformation av evenemanget 
har information från ett föredrag med arrangören från EKMS Madeleine 
Carlsson inkluderats. Med de sex respondenterna har telefonintervjuer 
genomförts. Intervjuformen var semistrukturerad, semistrukturerad 
innebär att forskaren har kärnfrågor som hen följer med utrymme för 
följdfrågor eller tilläggsfrågor (Denscombe 2009). Inför denna analys har 
fler typer av litteratur inkluderats. Vetenskapliga artiklar och annan 
vetenskaplig litteratur användes för att redovisa ett teoretiskt ramverk.  
Artiklar ur dags och kvällspress inkluderades för att få ett 
helhetsperspektiv på skägg som fysiskt attribut och trend, samt hur 
fysiska attribut tar plats i vår media.	
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3.1 Kvalitativ ansats 
Genom en kvalitativ ansats och narrativ analys framkommer en djupare 
förståelse för data, det är då av större vikt för forskaren att tolka data 
som framkommit och även återupprepa respondenternas svar och hitta 
djupare mening i respondenternas svar (Denscome 2009). Intervjuerna 
analyseras, transkriberas och kategoriseras, därefter sattes de i 
perspektiv till varandra. Syftet med en kvalitativ ansats är att förstå hur 
individer upplever en händelse och en plats under ett specifikt tillfälle. 
Genom en kvalitativ ansats kunde en känsla och fördjupning för data 
uppstå och en forskare kan även ”läsa mellan raderna” och på så sätt 
hitta en djupare förklaring (Denscombe 2009). Genom att låta 
respondenter återberätta deras upplevelse i samband med evenemanget 
formas deras berättelser utefter deras uppfattning, de kan även 
presentera sin identitet i samband med berättandet då narrativ kan 
konstruera identitet (Somers 1994). Genom att inkludera detaljerade 
berättelser blir platsens betydelse presenterat utefter hur respondera 
svarar kring intervjufrågor om platsen och hur situationen på platsen 
påverkade dem (Wiles m.fl).  

3.2 Datainsamling 
Kvalitativ data ska ge en beskrivande bild av individens verklighet. 
Datamaterialet kan även lämna utrymme för alternativa förklaringar då 
det ligger hos forskaren att analysera och utvärdera resultatet från 
datainsamlingen. Detta gör att det finns utrymme för mer än en 
förklaring kring ett ämne. För att få kontakt med relevanta respondenter 
har evenemangsarrangören hänvisat till deltagare av evenemanget. 
Evenemangsarrangören kontaktade alla deltagare som gått till final 
under år 2014 och år 2015 och informerade dem om analysen och på sätt 
kunde deltagare som var intresserade bli intervjuade. Intervjuerna 
spelades in och blev därefter transkriberade. Intervjuerna var baserade 
på frågor kring avståndet och deltagandet på evenemangsplatsen, hur de 
upplevde det sociala mötet på platsen i samband med evenemanget, hur 
de identifierande sig med gruppen och vad ett fysiskt attribut som skägg 
har för betydelse för dem. Genom en semistrukturerad intervjuform blev 
flödet i intervjuerna bra då det fanns tilläggsfrågor som kunde hjälpa 
flödet av intervjuerna så fler detaljer kunde framkomma.  
 
3.2.1 Intervjuer som forskningsform 
För att få en förståelse av hur andra individer upplever en händelse eller 
en plats är intervjuer ett bra metodval. Med intervjuer kan åsikter 
framkomma, det kan vara information som forskaren inte skulle fått via 
ett frågeformulär. Genom en semistrukturerad intervjuform fanns det 
utrymme för följdfrågor för att få tydligt svar på intervjufrågorna. På 
detta sätt kan forskaren kontrollera intervjun så att intervjun återgår till 
ämnet om respondentens svar inte är fullständiga. Semistrukturerad 
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intervjuform var passande för att utveckla svar på intervjufrågor och för 
att alla svar skulle bli ungefär lika utförliga. 
 
Telefonintervjuerna med respondenterna blev inspelade och därefter 
transkriberade. Transkribering innebär att forskaren skriver ner det som 
sagts i intervjuerna för att kunna inkludera alla relevanta detaljer. Sedan 
kodades intervjuerna, resultatet av kodningarna sattes i perspektiv till 
varandra för att hitta kopplingar och skillnader, genom kodning kunde 
återkommande ämnen och tankar framkomma mellan de olika 
respondenterna. Telefonintervjuer är en forskningsmetod som tillämpas 
bra när respondenterna befinner sig på olika platser geografiskt. En 
telefonintervju är relativt personlig då forskaren talar direkt till 
respondenten. 
 
3.2.2 Urval och design 
De deltagande respondenterna har alla deltagit och kommit till final i 
evenemanget ”En Karl Med Skägg” på detta sätt blev samplet relevant. 
De sex männen är relevanta för mötet som skapades på platsen under 
tiden av evenemanget. Om alla finalisterna från år 2014 och år 2015 hade 
deltagit i analysen hade det vart tjugo stycken respondenter sammanlagt, 
det skulle kunna påverka resultatet i uppsatsen på så sätt att avvikande 
mönster skulle kunna framkomma hos någon av deltagarna eller 
ytterligare detaljer. Denna analys inkluderar tre deltagare från år 2014 
och ytterligare tre deltagare från evenemanget år 2015. Sex respondenter 
är tillräckligt många för att analysera ett mönster och sammanhang samt 
göra teorin empiriskt mättad. Empiriskt mättad innebär att forskaren 
uppfattar forskningsfrågan som besvarad och att analysen har tillräckligt 
med material för att kunna dra slutsatser. Empiriskt mättad innebär 
även att forskaren kan uppfatta att mer material inte kommer ha en 
större påverkan på resultatet av analysen (Bryman 2011). Med ett mindre 
urval kan analysen gå djupare hos respondenterna och ge en djupare 
analys av deras tankar, känslor och erfarenheter. 
Tabell 1 redovisar kärnfrågorna i intervjumallen. 
 
Tabell	1	Intervjufrågor	

1. Vad fick dig att delta i evenemanget? 
2. Hade avståndet till evenemangsplatsen någon påverkan på ditt 
deltagande? 
3. Hur upplevde du bemötandet av de andra deltagande på platsen? 
4. Vilka sociala aktiviteter utförde ni tillsammans och hur upplevde du 
dem? 
5. När evenemanget var klart och du åkt hem, behöll du någon kontakt 
med resterande deltagare? 
6. Hur identifierade du dig själv till gruppen av andra deltagare? 
7. Vad betyder ditt fysiska attribut för dig? 
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3.2.3 Etniska överväganden 
Av de deltagande respondenterna har ingen av respondenterna önskat 
anonymitet vid förfrågan. Detta gör att alla respondenter är nämnda vid 
namn i uppsatsens referensavsnitt. Analysens har inte som syfte att 
förhålla sig kritiskt till evenemanget eller resultatet av intervjuerna, på så 
sätt ansåg inte respondenterna att de ville vara anonyma i analysen. 
Respondenterna hänvisas till respondent 1-6 i resultatet och vid 
referensavsnittet namnges de. De hänvisas till ”respondent” i resultatet 
för att fokus inte ska ligga på dem utan deras svar i kontrast till varandra. 
Jag har valt att beskriva dem som respondenter i mitt resultat för att jag 
anser att resultatet blir tydligare och då ligger inte fokus på enskilda 
respondenter.  

3.3 Analys 
Denna uppsats är baserad på narrativ analys, analysen inkluderar 
fragment av narrativ analys i form av citat från hur respondenterna 
upplevde evenemangsplatsen och mötet på platsen. Fragment av narrativ 
analys blev relevant i analysen då analysen behandlar sociala 
sammanhang samt identitet bland respondenterna. Narrativ analys 
innebär att respondenter ger berättelser som analyseras och återberättas 
av forskaren. Här hittar forskaren återkommande teman av 
respondenterna och identifierar dem. I detta fall har teman tagits ut ur 
respondenternas svar till intervjufrågorna och kopplats till 
frågeställningen. Återkommande teman framkom i respondenternas 
förhållningssätt till platsen och deras fysiska attribut med mera. Dessa 
teman utgör de narrativa fragment av resultatet i form av citat. Genom 
att låta respondenter återberätta händelser i berättandeform får 
berättelserna ett djup och respondenternas tankar kring händelserna kan 
då analyserar utefter bra eller sämre upplevelser. Berättelserna kan 
återge tankar, erfarenheter kring en situation eller presentera livsstilar 
(Åkerlund 2013). Forskaren kan även förstå innebörden av platser och 
sociala möten med narrativa analyser.  
Respondenterna i analysen beskriver hur de identifierar sig själva med 
den sociala gruppen som skapas i samband med evenemanget och på så 
sätt kan en situation analyseras, även respondenternas olika 
förhållningssätt till situationen och den sociala gruppen. Här blir 
narrativ analys central i respondenternas sociala tillhörighet och 
personliga plats i sammanhanget (Kraus 2006) 
	

3.4 Metoddiskussion 
Med en kvalitativ ansatts kunde händelsen analyseras baserat på 
respondenters tankar och erfarenheter. Genom en kvalitativ ansats 
kunde en djup förståelse uppstå för hur respondenterna upplevde ett 
möte. Genom att intervjua fler olika deltagare om samma händelser gick 
det även att läsa mellan raderna, alltså hitta djupare förklaringar och 
finna djupare förståelse i respondenternas svar på intervjufrågorna. 
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Nackdelar med kvalitativ analys är att forskaren ofta får ett personligt 
förhållningssätt till data vilket kan göra det svårt för forskaren att vara 
kritisk (Denscombe 2009), detta var både en fördel och nackdel. 
Fördelen var att förståelsen för respondenternas resonemang blev 
djupare, nackdelen men kvalitativ analys var att kunna ställa sig kritiskt 
till respondenternas svar och avgöra respondenterna sanningsenlighet 
vid beskrivandet av mötet. En kvalitativ ansats kan även ge förenklade 
förklaringar till en analys som nödvändigtvis inte är kompletta 
(Denscombe 2009). Detta lämnar dock utrymme för ytterligare forskning 
inom möten mellan homogena grupper samt möten inom evenemang 
och tävlingar. Denna analys behandlar endast ett mindre evenemang 
med ett begränsat deltagarantal. Då detta är en mindre fallstudie går det 
inte att generalisera analysens slutsats på andra homogena gruppers 
möte. Denna analys bidrar dock till forskningsområdet kring manlighet 
och manifestation kring individers fysiska utseende. 
 
Intervjuer var den form av analys som uppsatsen blev baserad på då 
forskningsfrågan blev djupare. Frågorna som respondenterna skulle 
besvara behövde intervjuer då det inte är enkla svar till intervjufrågorna. 
Många av intervjufrågorna till respondenterna utvecklades och 
semistruktureringen gjorde att specifika svar tillkom utefter 
frågeställningen. På grund av geografisk distans till respondenterna blev 
telefonintervjuer den relevanta intervjuformen. Genom en 
telefonintervju uppstår inte en visuell kontakt och forskaren kan inte 
analysera fysiska rörelser vilket var en nackdel. Med personliga 
intervjuer skulle en personlig kontakt uppstå och forskaren skulle kunna 
läsa av kroppsspråk. Telefonintervjuer blev dock bra då intervjuerna blev 
flexibla och alla respondenterna gick att nå via telefon. Genom kodning 
av de transkriberade intervjuerna kunde respondenternas svar lättare 
sättas i perspektiv till varandra. 
 
Urvalet är inte komplett för analysen, respondenterna är sex av tjugo 
sammanlagda finalister från år 2014 och år 2015. Alla deltagande 
respondenter ställde inte upp i evenemanget samma år vilket gör att de 
beskriver deras erfarenheter av evenemanget vid två olika tillfällen. 
Konceptet är detsamma för båda åren och processen ser detsamma ut 
men en del beskriver mötet år 2014 och en del beskriver mötet för år 
2015. Hade alla deltagare ställt upp i analysen skulle fler detaljer kunna 
tillkomma eller så skulle avvikande mönster kunna framkomma, dock så 
skulle analysen med stor sannolikhet få samma utfall. Att ha i åtanke är 
att alla dessa män som inkluderats i analysen har gått vidare i tävlingen 
och har positiva erfarenheter och tankar av evenemanget. Analysen har 
inte inkluderat någon som är skeptisk till evenemanget eller någon som 
ansökt som inte gått vidare till evenemanget, hade andra individer 
inkluderats kunde resultatet fått ett anat utfall med fler 
meningsskiljaktigheter. 
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Med narrativ analys kunde evenemangsplatsen analyseras och en 
djupare förståelse för platsen uppstod då i samband med narrativ analys, 
då respondenterna gav berättelser om hur de upplevde platsen och 
mötet. De olika förhållningssätten som deltagarna hade till platsen och 
hur de återberättade situationen blev viktigt för analysen. Narrativ analys 
blev även relevant när respondenterna besvarade intervjufrågor 
angående deras identitet och deras förhållningsätt till den sociala 
gruppen som skapades på platsen. Eftersom studien tar upp ett socialt 
möte under en bestämd tid och på en bestämd plats inkluderas fragment 
av narrativ analys då respondenterna endast skulle berätta om sina 
erfarenheter och tankar kring evenemanget och inte deras om deras liv. 
 
3.4.1 Jag som forskare 
Jag själv är en kvinna och har inte tagit del av evenemanget eller varit 
involverad i evenemanget. På grund av att jag är en kvinna och även 
biologiskt utesluten ur denna typ av evenemang kan jag förhålla mig 
objektivt till resultatet av intervjuerna då jag inte har egna erfarenheter 
av evenemanget som kan påverka analysen.  Denna analys är baserad på 
respondenternas erfarenheter och tankar, resultatet presenteras därför 
utifrån deras perspektiv. Som ung kvinna kan jag relatera till betydelsen 
av fysiskt presentation och hur sociala strukturer påverkar hur vi 
presenterar oss bland andra fysiskt, detta speglas till viss del bland mina 
teoretiska utgångspunkter och bland mina slutsatser.  

4.0 BAKGRUND 
Detta avsnitt av uppsatsen presenteras bakgrunden till analysen. Skägget 
som fenomen presenteras och vilken plats det tar i ett fysiskt utseende. 
Sedan presenteras evenemanget ”En Karl Med Skägg” där processen av 
tävlingen presenteras och hur denna typ av evenemang skapades och 
varför. Informationen om evenemanget kommer från 
evenemangsarrangören Madeleine Carlsson vid ett föredrag på 
evenemangsmässan i Stockholm. Här presenteras det sociala mötet 
mellan deltagarna av evenemanget och hur det sociala mötet skapar en 
plats. 

4.1 Skägg som fysiskt attribut 
Skägg är ett ämne som är väl debatterat kring medier idag. Skägg 
framstår som något som ligger i tiden och anses av många som något 
trendigt (Liljeman 2005). Det talas positivt om skägg i olika typer av 
medier, skägg är ett ämne med hög media vakning och diskuteras flitigt 
bland bloggare och på sociala medier. Från denna framväxande trend 
kom evenemanget ”En Karl Med Skägg” fram. Idag är det för många män 
ett skägg som är trendigt. Skägget står i stort fokus i en mans fysiska 
utseende och män kan även identifiera sig själva med deras skägg (Cöster 
2011). Cöster citerar en man som hävdar sitt skägg som en förlängning av 
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sin egen personlighet. Han diskuterar hur män kan ha skägg för att det är 
trendigt men även för att det kan komplettera en mans personlighet. 
Detta indikerar på en strukturell och social del av vår kultur och kan 
sättas i kontrast till ”en vältränad man” från tidigt under 2000-talet 
(Patterson & Elliot 2002). Då som nu verkar konsumtionsmönster och 
den fysiska presentationen bland män vara tydligt kopplat till trender 
bland män. 
 
Den första lördagen i september är den internationella skäggdagen varje 
år (Thomsson 2015). Detta indikerar på att detta fysiska attribut är mer 
än ett fysiskt komplement för många. Under denna dag hyllas skägg över 
hela världen vilket redovisar hur omtalad och uppmärksammad denna 
trend är och betydelsen av den för många män över hela världen. 
Skägget är för många endast en kroppsbehåring och på så sätt diskuteras 
det om skägg kan vara en trend. En kvinnas hår på kroppen liksom en 
mans skägg kräver ofta uppmärksamhet och omvårdnad för styla och blir 
en del av den individuella presentationen, detta indikerar på att precis 
som en frisyr kan vara en trend kan även ett skägg vara en trend 
(Lindholm 2014). 

4.2 Evenemanget ”En Karl Med Skägg” 

	
Figur	1	Evenemangsbild av EKMS år 2015 (www.madeleinecarlsson.com)	

EKMS är svenskt evenemang som ska samla män med skägg för att 
årligen utse det bästa skägget av de deltagande männen. Arrangören 
hänvisar till evenemanget som ett evenemang med god marknad här i 
Sverige, en arena var de skäggiga männen får ta plats och 
uppmärksammas.  Män ansöker då till evenemanget, en jury väljer ut tio 
finalister som då får tävla om Sveriges bästa skägg. Detta evenemang 
lockar åskådare som betalar för att se tävlingen. Huvudsyftet med ”En 
Karl Med Skägg” är att årligen utse Sveriges bästa skägg enligt Madeleine 
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Carlsson. Potentiella deltagare runt om i Sverige får anmäla intresse för 
att vara med i tävlingen. Sedan utser en jury vilka tio som ska gå vidare 
till den slutgiltiga finalen i ”Sveriges bästa skägg” Juryn består av 
blandade deltagare, både barberare samt andra som anses vara experter 
inom ämnet enligt evenemanget. Kriterier för att vinna evenemanget är 
inte strikta eller tydliga, omvårdnaden och hur männen bär upp skägget 
framstår centralt i nomineringen av vinnaren.  
 
Madeleine Carlsson är grundaren och ansvarig för evenemanget ”En Karl 
Med Skägg” Hon beskriver idén som en idé som kom till henne när hon 
hade i uppgift att konstruera ett fiktivt evenemang på sin utbildning i 
Åre. Hon beskrev hur idén kom ur en egen fascination av skägg och hur 
den geografiska platsen hon levde på under denna tid gjorde att hon blev 
inspirerad till att anordna en skäggtävling. Skäggtävlingar fanns redan 
men den pågående skäggtävlingen i Sverige var inte särskilt omtalad eller 
stor till deltagarantal. Den dåvarande skäggtävlingen som skulle ta plats 
det året blev inställd. Då bestämde sig Madeleine Carlsson för att göra 
hennes fiktiva evenemang till ett riktigt evenemang. Enligt Madeleine 
Carlsson växte evenemanget fram för att det ligger rätt i tiden. Hon 
beskriver hur denna typ av trend utvecklats i vårt samhälle och i vår 
kultur. Det finns idag fler barberare än tidigare och på fler platser runt 
om i Sverige och utbudet av skäggprodukter expanderar på marknaden. 
Hon beskriver hur män nu tar större plats inom skönhetsindustrin och 
på så sätt finna det en marknad att arbeta med. 
 
För att locka deltagare till evenemanget använde Madeleine Carlsson 
sociala medier så som Instagram och Facebook. Genom sociala medier 
kunde hon avgöra vilken målgrupp som skulle vara mottaglig för denna 
typ av evenemang. Hon riktade sig till män i åldrarna 25 år till 35 år då 
det var där hon såg en potentiell marknad. Denna marknad utgjordes av 
män som var aktiva på sociala medier och som själva följde andra 
skäggrelaterade användare på sociala medier. Hon använde sig av 
Facebook och Instagram för att nå ut till dem och kontakta dem. Hon 
använde även Facebook och Instagram för att marknadsföra 
evenemanget i form av inlägg på sociala medier vid klockslag där många 
skulle vara aktiva, planerade inlägg med ett syfte. Hon använde även de 
sociala medierna som informationsbärare då social media ger mycket 
information om individer och deras intressen. 
 
År 2014 anordnades ”En Karl Med Skägg” för första gången. 
Evenemanget ägde rum på Viktoria Teatern i Malmö. Under detta år var 
publiken med och röstade på vem som de tyckte skulle vinna tävlingen 
med hjälp av publikkort. År 2015 genomgick evenemanget en förändring 
där evenemangets jury fick en högre påverkan i bedömningen av Sveriges 
bästa skägg. Publiken på plats hade inte längre samma påverkan på vem 
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som skulle vinna tävlingen. Juryn fick på så sätt högre makt i 
utnämningen av Sveriges bästa skägg. 
 
Evenemanget har blivit omtalat och haft medial vakning där Madeleine 
Carlsson samt deltagarna blivit intervjuade i många olika typer av media. 
Bland dem som har intervjuat dem är TV4, Aftonbladet och Radio P3. 
Denna typ av medial uppmärksamhet har även bidragit till evenemangets 
marknadsföring. Madeleine Carlsson gör en uppskattning på flera 
hundra tusen kronor i markandsföringsvärde tack vare sociala medier 
samt andra medier som väljer att uppmärksamma evenemanget. 
 
Denna typ av evenemang har bidragit till några av deltagarnas karriärer. 
En del av dem blir då modeller eller blir sponsrade för företag då de fått 
många följare via sociala medier. Evenemanget kan ge nya möjligheter 
och nya karriärer för männen som ställer upp via deras sociala medier 
konton. År 2015 kom en man vid namn Filip Malmqvist två i 
evenemanget EKMS. I ett föredrag på evenemangsmässan i Stockholm 
presenterade Madeleine Carlsson ett citat av Filip Malmqvist. Med detta 
citat beskriver han skägg i ett modernt perspektiv och vad denna typ av 
trend har för betydelse för honom. 
 
”- Normer och ideal har förändrats. Med dagens sociala medier finns 
det även en vinning för enskilda individer att sticka ut och att vara 
unika, att själva bli ett varumärke. Skägget är ett av alla sätt som vuxit 
fram för att uppnå det.” 
 
- Filip Malmqvist. (PowerPoint av Madeleine Carlsson) 
 
Madeleine Carlsson beskriver en gemenskap som skapas mellan de 
tävlande som en vänskaplig krets där de blir introducerade för varandra 
och skapar en kontakt. Deras personliga möten mellan varandra som 
sker på privat tid handlar inte bara om skägg enligt Madeleine Carlsson. 
Hon beskriver det som en fördom och hur dessa män har ett socialt 
intresse av varandra och hur de söker gemenskapen som uppstår genom 
evenemanget. 
 
På marknaden har hon idag fått konkurrens med andra evenemang och 
tävlingar som sker både på sociala medier och andra plattformar. Hon 
beskriver hur det blev en negativt laddad utmaning till en början men 
hur det sedan bidrog till att hon utvecklade evenemanget till något större 
och bättre. Hon beskriver hur hennes fokus och mål förändrades med 
konkurrenter på marknaden. År 2016 kommer evenemanget med stor 
sannolikhet äga rum i Göteborg i oktober månad. I framtiden vill hon 
även se att evenemanget ska ta plats i Stockholm. 
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Figur	2.	Evenemangsbild	av	EKMS	år	2015	(www.madeleinecarlsson.com)	

5.0 RESULTAT 
Detta avsnitt ska presentera resultatet från intervjuerna med 
respondenterna. Intervjuerna ska sättas i perspektiv till varandra och ge 
ett detaljerat och fördjupat svar på uppsatsens frågeställning. Första 
delen av resultatet ska redovisa betydelsen av den fysiska platsen som 
evenemanget är lokaliserat på. Andra delen ska redovisa den sociala 
betydelsen av platsen, här redovisas även respondenternas 
förhållningsätt till platsen socialt under och efter tiden av evenemanget. I 
den tredje delen av resultatet presenteras respondenternas 
förhållningsätt till deras fysiska attribut och vilken betydelse som 
attributet har för dem. Syftet med detta resultat är att inifrån männens 
erfarenheter besvara frågeställningen och presentera en djup förståelse 
för mötet som de tillsammans skapat och vilken påverkan evenemanget 
har på deras självidentifiering och hur de identifierar sig med varandra i 
den sociala gruppen som skapats på evenemanget.  

5.1 Fysisk plats spelar roll 
Avståndet till evenemangsplatsen skiljer sig bland deltagarna, en del får 
resa långt och en del bor nära arrangörsorten. För att männen ska ta sig 
till platsen där evenemanget sker indikerar på ett behov och önskan att 
träffa andra liknande individer eller att delta i denna typ av evenemang. 
Platsen och arrangörsorten har haft en påverkan på en del av 
respondenternas deltagande medan andra respondenter hade deltagit 
även om evenemanget hade ägt rum på en annan geografisk plats med ett 
längre avstånd från deras hemort. Evenemanget ägde rum i Malmö år 
2014 och i Göteborg år 2015, två städer med relativt bra förbindelser till 
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övriga Sverige vilket underlättar för fler olika färdsätt till 
evenemangsplatsen för de deltagare som bodde längre bort geografiskt. 
Respondenterna 5 och 6 var två av männen som delvis ställde upp i 
evenemanget på grund av platsen som evenemanget var lokaliserat på. 
Respondenten 6 bor i Eskilstuna och hade därför relativt långt till 
evenemanget i kontrast till många av de andra deltagarna, dock hade 
respondenten personliga kontakter i staden vilket påverkade 
respondentens deltagande. 
 

- ”Jag vet inte om jag hade ställt upp om det var på en annan plats. Malmö 
lockade och jag har en del kompisar där” (Respondent 5) 
 

- ”Jag tvekade till en början på grund av avståndet, men jag har släkt i 
Malmö och sedan var även resan billig, jag flög” (Respondent 6) 

 
Respondent 4 ansåg också att hans deltagande var påverkat av platsen 
som evenemanget var lokaliserat på. Respondenten visste inte var 
evenemanget var lokaliserat och hans deltagande var påverkat av det 
geografiska avståndet. Respondenten bodde relativt nära evenemanget 
och hade på så sätt lätt att delta, han medger att om evenemanget till 
exempel hade ägt rum i Norrland hade han inte deltagit. 
 

- ”Jag visste inte vart det skulle hållas först, skoj och se vart man hamnade, 
sen insåg jag att jag gått till final, då var det bara att köra. Jag bodde 
nära så det var lätt för mig att delta, men hade det varit i Norrland hade 
jag nog inte deltagit”. (Respondent 4) 

 
Avståndet för respondent 1 hade inte en påverkan. Nu var evenemanget 
geografiskt nära men respondenten anser att han med stor sannolikhet 
hade deltagit även om evenemanget hade ägt rum på en annan geografisk 
plats. Även respondent 3 ansåg sig att de hade deltagit även om det var 
på en annan geografisk plats. 
 

- ”Hade evenemanget varit på en annan plats och jag hade gått till final 
hade jag ändå ställt upp” (Respondent 1) 

 
- ”Jag hade deltagit i evenemanget om det var på en annan plats också. 

Jag visste inte om evenemangsplatsen innan jag ansökte. Platsen hade 
inte spelat någon roll, hade vart kul ändå. Inom Sverige kan man ta sig 
förhållandevis billigt och enkelt till andra platser, det blir roligare om det 
är på en annan plats enligt mig.” (Respondent 3) 

 
Inom deltagandet har deltagarna från år 2015 fått mer information om 
evenemanget då många av dem följt evenemanget år 2014 via sociala 
medier, deltagit i publiken eller varit en del av evenemanget på något 
annat sätt. Detta har även påverkat deras benägenhet att delta i 
evenemanget. Deltagarna år 2014 har haft mindre information angående 
hur evenemangsprocessen ser ut har därför inte haft samma 
förväntningar på evenemanget som respondenterna från år 2015 hade. 
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Deltagarna år 2014 var också mer påverkade av avståndet till 
evenemangsplatsen än deltagarna från år 2015, detta kan vara på grund 
av att de inte haft ett tidigare evenemang att se tillbaka på och se hur 
evenemangsprocessen tidigare har sett ut. 

5.2 Platsens sociala betydelse 
Betydelsen för deltagandet av evenemanget har skiljt sig bland 
respondenterna. De flesta av dem är överens om att det var roligt för dem 
att delta och många av dem var intresserade av sociala medier och 
utseende vilket gjorde att de blev intresserade av evenemanget. En del av 
dem som sökte in hade varit i kontakt med evenemanget tidigare genom 
bekanta eller genom arbete. Andra deltagare hade tidigare inte varit i 
kontakt med evenemanget men ansökte ändå till tävlingen. 
 
Respondent 1 beskriver hur han och arrangören är vänner sedan innan, 
hon uppmanade även honom att ansöka. År 2014 deltog han i 
evenemanget som åskådare och han beskriver hur evenemanget på så 
sätt växt i hans ögon. Han skickade in en bild som ansökan utan större 
förväntningar. Även respondent 5 var i kontakt med arrangören innan 
vilket fick honom att delta i evenemanget, likaså med respondent 2. Här 
har respondenternas deltagande varit påverkat av tidigare kontakt till 
arrangören och evenemanget vilket har påverkat deras deltagande i 
evenemanget. 
 

- “Jag var där som åskådare först, det var trevligt. Jag är en 
tävlingsmänniska. Jag skickade in en bild på mig själv året därpå, Jag 
kände sig manad och utvald. Tanken av det var häftig och jag fick en 
tävlingskänsla, det var roligt. Helt plötsligt fick jag mycket 
uppmärksamhet för hur jag såg ut.” (Respondent 1) 
 

- ”Madeleine (Arrangören) hörde av sig till mig. Hon tyckte att jag skulle 
ställa upp, efter lite övervägande så bestämde jag mig för att göra det.” 
(Respondent 5) 

 
Respondent 2 hade tidigare varit i kontakt med evenemanget i form av 
tidigare fotografering för evenemanget år 2014, år 2015 ansökte han själv 
till tävlingen. 
 

- ”Jag har gjort reklam, film och liknande tidigare. Jag var med i 
fotograferingen för tävling år 2014 men deltog inte. År 2015 hade jag 
precis flyttat till Malmö. Sen när tävlingen var aktuell skickade jag in ett 
kort på mig själv som en kul grej.” (Respondent 2) 

 
Respondent 3 var en av de deltagarna som blivit informerad om 
evenemanget via media. Han hade planerat att delta i evenemanget efter 
han hört om evenemanget år 2014. Både respondent 3, 4 och 5 var 
deltagare av evenemanget som ställde upp på grund av att de hört talats 
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om evenemanget via social media eller annan media och ville vara med 
och tävla i deras fysiska attribut. 

 
- ”Jag deltog för egot tror jag (Skrattar) det är tycke och smak, kul grej för 

mig. Många kommenterar mitt skägg, Jag skickar in och kollar tänkte 
jag, trodde inte jag skulle bli finalist. Den morgonen jag kom på att det 
var tävlingen så hade brorsan redan anmält mig”. (Respondent 3) 

 
- ”Jag är en tävlingsmänniska, jag gillar att tävla, och jag har ett rejält 

skägg. Då ställde jag upp, skoj att se hur långt jag skulle komma”. 
(Respondent 4) 

 
- ”Jag taggade mig själv i en bild på sociala medier, efter det blev jag 

meddelad om jag var en av de tio som gått vidare till tävlingen, det var 
kul.” (Respondent 6) 

 
Många av männen hänvisar till att de är tävlingsmänniskor, att de kände 
sig manade, att de plötsligt fick uppmärksamhet för hur de såg ut, eller 
att de deltog för egot. Här blir evenemangsplatsen en plats var dessa män 
får synas och får uppmärksamhet för ett fysiskt attribut. Detta bidrar till 
betydelsen av platsen som en plats där män får synas och visa sitt fysiska 
attribut vilket ger evenemangsplatsen både en platsbunden betydelse och 
en social betydelse. 

5.3 En plats där de i grupp känner tillhörighet 
Detta avsnitt av resultatet ska presentera männens förhållningsätt till 
gruppen av deltagare och hur de identifierar sig med varandra. Inför 
detta avsnitt har respondenterna fått svara på frågor angående hur de 
upplevde den sociala gruppen i samband med evenemanget och vad de 
upplevde att de hade gemensamt med de andra deltagarna. I den andra 
delen av detta avsnitt kommer respondenternas förhållningssätt till den 
sociala gruppen efter evenemanget presenteras. 
 
Männen identifierar sig olika till den sociala gruppen som skapats. De 
har olika yrken och olika egna sociala situationer. Många av männen är 
nära varandra i ålder vilket gör att en del av dem naturligt har liknande 
livssituationer eller intressen. Mycket av männens samtalsämnen 
handlar om sociala medier samt deras fysiska attribut. En del av männen 
har även deltagit i olika typer av fotograferingar i samband med deras 
fysiska attribut vilket även blev ett gemensamt intresse bland deltagarna. 
De har olika liv och olika personliga värderingar men under denna tid 
och på evenemangsplatsen delar många av dem liknande intressen och 
de möts kring utseende, sociala medier och att de alla är del av ett 
evenemang. Respondent 4, 5 och 6 deltog i evenemanget år 2014, På så 
sätt kan inte de respondenterna hänvisa till samma sociala möte som 
deltagarna från år 2015. Beskrivandet av det sociala mötet år 2014 skiljer 
sig från mötet mellan deltagarna år 2015, alla respondenter har positiva 
erfarenheter av de sociala grupperna som skapats från de båda åren. 
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Respondent 4 beskriver hur det gemensamma intresset mellan 
deltagarna till stor del var deras fysiska attribut, respondent 5 beskrev 
detsamma.  
 

- ”Vi är olika privat men ytligt är vi alla lika, alla som var med är måna om 
sitt utseende.” (Respondent 1) 
 

- ”Mycket ytligt snack om intressen, grabbar i 30 års ålder har många 
gemensamma intressen så vi hade mycket att prata om (Respondent 3) 
 

- ”Det enda som jag egentligen hade gemensamt med de andra var väl 
skägget” (Respondent 4) 

 
- ”Vi kanske inte hade liknande intressen men skägget band ihop oss, det var 

det som var så kul. Det är människor från alla håll och kanter med olika 
bakgrund och så vidare vilket gjorde det intressant, att en sådan banal sak 
som skägg kan föra folk samman och ha trevligt” (Respondent 5) 

 
Männens förhållningssätt till varandra under denna tid framstår vara 
socialt praktiskt. De diskuterar ämnen som de har gemensamt och som 
respondent 3 nämner är många av dem i liknande ålder och har på så sätt 
en del gemensamma intressen med varandra. Gren & Hallin beskriver 
hur rum kan påverka sociala utfall. I detta fall blir de i form av 
konversationer i gruppen där många av deltagarna kan möta varandra, så 
som sociala medier, fysiskt attribut och liknande. Denna typ av 
evenemang påverkar deltagarnas sociala tillhörighet i grupp. Då det var 
en mindre grupp deltagare av sammanlagt tio stycken deltagare per år 
för år 2014 och 2015 fanns det utrymme för alla deltagare att hälsa på 
varandra och socialisera med resterande deltagare.  
 
De flesta av respondenterna beskriver en vänskaplig relation som 
skapades vid introduktionen av de andra deltagarna. Många av dem hade 
skapat kontakt med varandra i samband med evenemanget innan via 
sociala medier. Männen år 2015 hade i samband med tävlingen skapat en 
gemensam chat på internet för att dela deras involvering i evenemanget 
och få information angående evenemanget. Detta framstår ha en 
påverkan på deras möte och deras inställning till varandra vid mötet på 
evenemangplatsen. Detta kan även vara anledningen till att mötet mellan 
deltagare år 2015 skiljde sig från mötet år 2014. Denna gemensamma 
chat gav deltagarna en föraning om varandra och deras bemötande av 
varandra var väntat.  
 

- ”Jag hade lite hum om de andra deltagarna innan evenemanget. 
Uppfattningen av dem var jättetrevliga och snälla, ingen direkt 
tävlingsstämning” (Respondent 3) 

 
- ”Det var bland de roligaste jag gjort, bra gemenskap, inga konstigheter, vi 

blev snabbt som en liten familj” (Respondent 2) 
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- ”Bemötandet av de andra deltagarna var fantastiskt, det var ”friends at first 
sight”. Skön stämning och alla var jättetrevliga. Alla hade rätt inställning, 
det var ingen som uttalade att de ville vinna.” (Respondent 5) 

 
- ”Att träffa alla var skoj, det var bara klapp och kram! inga problem, inte 

från min sida då jag är väldigt social och jag är inte rädd för att träffa nytt 
folk. En del var väl lite avvikande eller inte jätte på, de kom igång sen” 
(respondent 6) 

 
Respondenterna har alla varit finalister av evenemanget både från år 
2014 och år 2015. Tillsammans umgås de och förbereder sig för 
evenemanget. En del av deltagarna har även tidigare kontakt med 
arrangören där de får vara med i planeringen med åsikter och önskemål. 
På detta sätt skapas en relation till evenemanget tidigt. De sociala 
aktiviteterna de utförde tillsammans i samband med evenemanget ser 
annorlunda ut för de båda åren. År 2015 genomförde deltagarna fler 
aktiviteter tillsammans så som en gemensam middag dagen innan 
evenemanget, en gemensam fotografering samt gemensamt firande när 
evenemanget var klart. År 2014 hade männen inte gjort samma sociala 
aktiviteter tillsammans och det var till exempel inte en gemensam 
middag innan evenemanget där de lärde känna varandra. Respondent 5 
berättade att de bekantade sig med varandra i loungen på evenemanget, 
samt hade de ett gemensamt firande av vinnaren efter evenemanget. 
 
5.3.1 Tillhörighet till grupp efter evenemanget 
De flesta av deltagarna har haft en kontinuerlig kontakt via deras 
gemensamma chat på internet som gruppen skapat, och genom andra 
typer av sociala medier. Det är några av deltagarna som inte behöll 
kontakt med de andra deltagarna efter evenemanget. En del av dem har 
individuell kontakt med varandra och ser varandra om de bor nära 
varandra geografiskt, eller besöker städer där andra deltagare finns. De 
flesta av dem är dock överens om att de hälsar om de träffar varandra 
och att det skulle vara ett positivt möte. Respondent 4 är en av männen 
som fortfarande har kontakt med en del av deltagarna från år 2014. Han 
beskriver hur han kan springa på någon av dem eller pratar med dem om 
de lägger upp bilder på sociala medier. 
 

- ”Hade jag sprungit på någon tror jag att vi skulle hälsa, det hade varit en 
glad stämning. Vi har ju upplevt något roligt tillsammans” (Respondent 3) 
 

- ”Jag har kontakt med ett par stycken, En del springer man på och en del 
snackar jag med om de har lagt upp nya bilder” (Respondent 4) 
 

- ”Jadå vi är alla vänner på Instagram och Facebook, en del tyckte det var för 
mycket uppmärksamhet och är inte lika aktiva”	(Respondent 6)	
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5.4 Betydelsen och symboliken av ett fysiskt attribut 
Männens fysiska attribut är något som gör dem till viss del unika och det 
fysiska attributet är även anledningen till att de träffar varandra för detta 
evenemang. De alla har blivit uppmärksammade på olika sätt på grund 
av deras fysiska attribut och för en del av dessa män har skägget gett dem 
mycket i form av jobberbjudande och även bidragit till deras personliga 
varumärke. De flesta av respondenterna anser att deras skägg är viktigt 
för dem och betyder mycket. Männens självidentifiering utåt bland andra 
individer har blivit påverkat av deras fysiska attribut. Bland de flesta 
respondenter framstår de att deras fysiska attribut har fått en ökad 
betydelse efter evenemanget då det lett till ökad uppmärksamhet av 
deras fysiska attribut.  
 
Respondent 1 beskriver hur skägg blev en del av hans fysik då han var 
mer bekväm med att inte raka sig då det tog tid och var obekvämt. Han 
beskriver hur det nu idag bidrar till att göra honom utseendemässigt 
unik men att det inte betyder allt för mycket. Respondenterna har olika 
erfarenheter kring vad deras fysiska attribut gett. En del av respondenter 
har fått jobberbjudande och anser att skägget är en del av deras 
personliga varumärke utåt. Dock är de respondenter med en enklare syn 
på deras fysiska attribut så som respondent 1 och 3.  
 

- ”Det gör mig utseendemässigt unik men skägget har inte en större betydelse 
för mig.” (Respondent 1) 
 

- ”Det är en stor del av mitt utseende, människor känner igen mig på grund av 
det, på så sätt har det blivit varumärkes byggande” (Respondent 2) 
 

- ”Jag har inte ett varumärke att bygga på, jag är inte modell, jag är inte 
heller ett ansikte utåt, mitt skägg är inte en avgörande faktor på något sätt. 
Jag har mitt skägg för jag tycker det ser bra ut. För mig är det inte en ”big 
deal”, jag ser bättre ut med skägget än utan, utan ser jag ut att vara fjorton 
år” (Respondent 3) 

 
- ”Mitt skägg betyder väldigt mycket, inte från början men det har blivit en 

social status med skägg med. Det betyder en del, det har blivit mitt 
varumärke” (Respondent 4) 

 
- ”Det betyder mycket men jag kan inte sätta fingret på varför, brukar tro att 

det kanske inte betyder någonting men när jag får för mig att raka av det 
betyder det plötsligt väldigt mycket. Om man liknar det till en tjej med långt 
hår, så kanske hon inte vill klippa det. Sen har det gett mig mycket rent 
socialt så som vänner, lösa kontakter samt jobberbjudande som jag inte fått 
utan skägget” (Respondent 5) 

 
- ”Mitt skägg betyder mycket för mig. Jag vårdar det med skäggvård varje 

dag. Jag har blivit fotat några gånger, sedan är mitt skägg avvikande från 
andra skägg för att det är vitt” (Respondent 6) 
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En del av männen förklarar hur deras skägg påverkar deras fysiska 
utseende positivt och det är därför de har det fysiska attributet. Patterson 
& Elliot diskuterat hur trender blir del av vår kultur och hur mäns 
utseende har blivit av högre betydelse. Idag har mäns utseende och 
förhållningssätt till trender blivit mer omdebatterat och tar större plats 
inom sociala strukturer. En del av männen blir igenkända av andra 
individer genom sitt skägg och ser sitt skägg som del av deras personliga 
varumärke. 	  
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6.0 DISKUSSION 
Detta avsnitt ska diskutera resultatet och presentera slutsatser som går 
att dra från det teoretiska ramverket och resultatet. Här presenteras 
platsens betydelse för deltagarna kopplat till teorier, hur en plats kan 
skapas genom ett möte i en homogen grupp individer.  Här presenteras 
även deltagarnas förhållningssätt till gruppen och deras fysiska attribut 
kopplat till teorier.  

6.1 Betydelsen av platsen och evenemanget. 
Den geografiska platsen hade en betydelse för en del av deltagarna och 
deras deltagande i evenemanget. Städerna Göteborg och Malmö där 
evenemanget har ägt rum har varit platser dit respondenterna är 
benägna att åka, många av respondenterna medger att de inte deltagit 
om evenemanget var lokaliserat i en Norrländsk stad. Tillsammans 
skapade dessa deltagande män i evenemanget en social plats på ett 
evenemang i Göteborg eller i Malmö. Under denna period av 
evenemanget hade platsen som de skapat en betydelse för dem. De 
påverkade även betydelsen av platsen under tiden av deras deltagande i 
evenemanget.  
 
Evenemanget har gett platsen en betydelse för deltagarna av 
evenemanget. En del av dessa män får resa långt från deras hemort till 
arrangörsorten av evenemanget. Platsens är inte till en början förknippat 
med evenemang för fysiska attribut men under denna tid blir platsen det 
genom det sociala mötet mellan evenemangets deltagare på platsen. 
Platser kan skapas av aktivitet och sociala möten som sker på platsen 
(Massey 1994). Tillsammans skapar dessa män en tillfällig plats som är 
platsbegränsad och tidsbegränsad. Massey ifrågasätter vårt platsbegrepp 
då platser är uppbyggda av de sociala aktiviteterna som sker på platsen 
(Massey 1994). Under denna tid äger ett evenemang rum på denna plats 
vilket skapar en betydelse och ett ”community” bland de deltagande på 
platsen. Platsen och mötet som männen skapat tillsammans har en 
betydelse för många av dem. En del av dem behåller kontakt med andra 
deltagare efter evenemanget, vilket visar på att de tillsammans skapat en 
plats med en betydelse. Många av männen delar typer av intressen, här 
möts de på en plats på grund av deras intressen. Detta community är 
tillfälligt där den sociala gruppen delar någonting som de har gemensamt 
(Massey 1994).  
 
Detta sociala möte som skapats i samband med evenemanget skiljer sig 
från år 2014 och år 2015. I beskrivandet av evenemanget och 
evenemangsplatsen skiljer sig respondenternas svar beroende på vilket 
år de deltog i evenemanget. Respondent 4, 5 och 6 uppfattning om 
evenemanget och det sociala mötet skiljer sig då från de andra 
respondenternas uppfattning från år 2015. Respondenterna från år 2015 
ger en detaljerad beskrivning av det sociala mötet och alla 
respondenterna från år 2015 ser tillbaka på evenemanget och förknippar 
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evenemanget snabbt till de andra deltagarna och de sociala aktiviteterna 
som de utförde tillsammans. Respondenterna från 2014 framstår mer se 
tillbaka på evenemanget och tävlingen och inte det sociala mötet som 
skapats, även fast alla respondenter ansåg att det sociala mötet var det 
mest uppskattade från evenemanget. Detta kan bero på den 
gemensamma chatten som deltagarna år 2015 hade innan evenemanget 
och de sociala aktiviteterna som de utförde tillsammans. Vad som även 
framstår bidragit till betydelsen av det sociala mötet är att 
respondenterna från år 2015 hade mer kunskap om evenemanget då 
evenemanget hade ägt rum ett år innan, på så sätt hade deltagarna från 
år 2015 en föraning om evenemangsprocessen från år 2014.  
 
De deltagande männen i evenemanget träffar varandra för första gången 
i samband med evenemanget på arrangörsorten. På platsen bekantar sig 
deltagarna med varandra och skapar en social tillfällig grupp. Detta 
”community” som skapar denna plats har olika betydelse bland de 
deltagande männen. Denna sociala grupp som de tillsammans skapar 
väljer en del av deltagarna att fortsätta hålla kontakt med medan vissa 
inte behåller kontakten efter evenemanget. För de männen som väljer att 
hålla kontakten med andra deltagare visar på betydelsen av det sociala 
mötet som skapats. 

6.2 Männens tillhörighet till gruppen av deltagare 
I detta möte som de skapar i samband med evenemanget blir även 
männen socialt praktiska och får ett speciellt förhållningssätt till 
varandra. Genom att diskutera ämnen som de troligtvis kommer ha 
gemensamt ser de även att de har en del gemensamt. En av männen 
beskrev deras sociala konversationer som något som många män har 
gemensamt då de är i liknande ålder, även deras fysiska attribut var 
något som diskuterades som de tydligt hade gemensamt. Detta stämmer 
överens med Gren & Hallin som beskriver hur rum påverkar sociala 
utfall. Dessa män ligger nära varandra kulturellt då alla deltar i samma 
evenemang och alla bor i Sverige. Detta främjar även männens 
uppfattning om varandra till något positivt då de delar kultur och trender 
mellan varandra (Gren 2008). 
 
Dessa män urskiljer sig bland många andra män då alla män inte fysiskt 
kan delta i trenden då den är biologiskt uteslutande för många individer. 
Detta bidrar till trendens exklusivitet samt exklusiviteten bland 
deltagarna i evenemanget. Denna trend som evenemanget symboliserar 
är omtalad i media vilket blir intressant då det är en exklusiv trend som 
inte alla individer kan delta i. Detta bidrar till att männen med detta 
fysiska attribut kan stå ur mängden och på så sätt bidrar deras fysiska 
attribut till att de blir relativt unika. Många av männen beskriver hur 
denna typ av fysiskt attribut bidrar till att de blir utseendemässigt unika 
och hur de urskiljer sig bland andra individer. De beskriver även hur de 
blir igenkända på grund av att de har ett relativt unikt attribut. Även fast 



	 27	

alla män inte kan vara med i denna trend har skägg som fysiskt attribut 
blivit vanligare (Thomsson 2015). Här bör trenden ifrågasättas om män 
är del av trenden för att vara utseendemässigt unika och ett sätt för 
individer att urskilja sig fysiskt, eller om det är ett fysiskt attribut som 
spridit sig mellan män då män liksom kvinnor strävar efter homogent 
utseende som Berg & Longhurst talar för. Dessa två teorier talar till viss 
del mot varandra men är ändå applicerbara på resultatet.  
 
Dessa män liksom kvinnor framstår påverkade av sociala strukturer där 
fysiska attribut har blivit en del av deras individuella presentation. Precis 
som kvinnors utseende som kvinnliga trender blivit påverkat av sociala 
strukturer så har även mäns utseende och trender blivit det (Robinson 
2002). En del av männen beskriver hur deras skägg tar en stor del av 
deras utseende och hur andra individer förknippar dem med deras skägg. 
Liksom en del kvinnor strävar efter ett feminint utseende strävar även en 
del män efter ett maskulint utseende som skägg är förknippat med. Berg 
& Longhurst samt Robinson beskriver hur manlighet är något som är 
föränderligt och blir påverkat av hur män presenterar sig själva fysiskt, 
här kan fysiska attribut som ett skägg bidra till hur andra individer 
uppfattar dessa mäns manlighet vid betraktelsen av dem.  
 
Det finns en koppling mellan evenemanget ”En Karl Med Skägg” och 
kultur. Evenemanget speglar vår moderna kultur och hur den 
utseendefixering tar plats som del av våra sociala strukturer.  Kvinnors 
utseende har tidigare varit väl debatterar och deras förhållningssätt till 
deras utseende. Vad som blir intressant med denna kulturella aspekt är 
hur mäns utseende får ta plats liksom kvinnors utseende. Många av 
männen som tar plats i uppsatsen identifierar sig själva mer eller mindre 
med deras skägg. Som Madeleine Carlsson beskriver tar mäns utseende  
plats i ”En Karl Med Skägg” och evenemanget blir en samlingspunkt för 
denna typ av utseendefixering.  

6.3 Självidentifiering genom ett fysiskt attribut 
Många av männen beskriver hur centralt deras skägg som fysiskt attribut 
blivit i deras utseende. En del av männen beskriver sitt skägg som en del 
av deras personliga varumärke, och hur de blir igenkända på grund av 
deras skägg. På så sätt har deras fysiska attribut blivit en viktig del i deras 
fysiska presentation. Giddens diskuterar fysisk presentation som en typ 
av självidentifiering och ett sätt för individer att vara unika. Här blir 
männens fysiska attribut i form av skägg central i hur de presenterar sig 
själva bland andra. En av deltagarna (Filip Malmqvist) beskriver skägg 
som ett sätt för individer att stå ut från mängden då normer och ideal har 
förändrats och att det finns en vinning för enskilda individer att 
utseendemässigt vara unika. Detta stämmer överens med Giddens teorier 
då normer och strukturer förändrats och individers egna fysiska 
presentation då blivit viktigare vid självidentifiering. 
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Eftersom det finns detta evenemang där män i Sverige kan delta 
indikerar på att denna fysiska trend är en pågående trend i Sverige. 
Trender är del av våra sociala strukturer och vår kultur. Kultur är centralt 
i en trend och trender får olika utfall och framväxt i olika kulturer. Dessa 
män som deltar i evenemanget framstår leva i en kultur där skägg som 
fysiskt attribut är väl välkomnat. Baos beskriver hur kultur sprider sig 
rumsligt och hur geografiska faktorer kan påverka individers fysiska 
utseende (Baos 2015). Patterson & Elliot beskriver mäns ökade intresse 
för fysisk presentation och hur trender och kultur även kan påverka 
individers förhållningssätt till varandra. Förhållningssättet som de 
deltagande har till varandra och hur de tillsammans skapar ett socialt 
positivt möte indikerar på hur trender och kultur påverkar sociala rum 
mellan individer. 
 
Bland mina teoretiska utgångspunkter har jag använt Giddens och Émile 
Durkheim och deras syn på självidentifiering. Litteraturen är från år 1991 
och de beskriver hur individer har fått ett ökat intresse av att vara fysiskt 
unika och många vill urskilja sig utseendemässigt från andra individer. 
Giddens beskriver hur individers självidentifiering förändrats i samband 
med förändrad arbetsmarknad och förändrade könsroller. Giddens 
forskning tar inte hänsyn till sociala medier som har blivit ett av sätten 
bland individer att synas på en större marknad av andra individer idag. 
Många av männen beskriver hur de presenterar sig själva i sociala medier 
och hur de genom sociala medier kan bygga på deras personliga 
varumärke. Giddens forskning visar på individers intresse för att synas 
och urskilja sig bland andra individer, men med sociala medier skulle 
Giddens forskning kunna gå längre då självidentifieringen inte endast 
sker i personliga möten utan även på medier och sociala medier.   
 
Detta evenemang som dessa män deltar i symboliserar mer än en tävling 
och evenemang. Evenemanget ”En Karl Med Skägg” har blivit en 
plattform var män med ett fysiskt attribut kan ta plats och där mäns 
utseende lockar åskådare med publik. Detta indikerar på att en mans 
utseende har blivit mer intressant inte bara bland de deltagande männen 
men även för individer som väljer att delta som publik i evenemanget. 
Evenemanget bidrar även till deltagarnas sociala tillhörighet, männen 
talar gott om mötet med de andra deltagarna och många deltar i 
evenemanget på grund av en bra erfarenhet och inte endast för att tävla i 
deras fysiska attribut. 

7.0 SLUTSATSER 
Detta evenemang skulle kunna liknas vid evenemanget ”Fröken Sverige”. 
Fröken Sverige var ett skönhetsevenemang för kvinnor i Sverige där 
kvinnor tävlade i utseende och skönhet. Liksom EKMS hade inte Fröken 
Sverige tydliga kriterier för att vinna och evenemanget liksom EKMS gick 
ut på fysisk presentation. Det manliga förhållningsättet till fysisk 
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presentation har börjat likna det kvinnliga förhållningsättet. Detta 
indikerar på att sociala normer och strukturer har förändrats vilket 
bidrar till att manens utseende tar större plats i moderna samhället än 
tidigare. Dessa män som deltar i EKMS representerar en del av vår kultur 
där mäns utseende får ta plats och även hyllas av publik och andra 
åskådare. 
 
Att socialisera med andra liknade individer kan stärka individers 
förhållningsätt till sin identitet. Identitet har blivit viktigare bland 
individer och vi vill urskilja oss eller tvärt om, likna andra. Betydelsen av 
vårt utseende och vad ett visst utseende representerar har blivit något 
som fler individer har blivit medvetna om. Detta påverkar våra 
konsumtionsmönster, våra förhållningssätt till andra samt hur vi ser oss 
själva som individer och hur andra ser på oss.   
 
Socialt konstruerade platser har alltid funnit men begreppet är relativt 
ungt. Människan umgås gärna i grupp och träffar även gärna andra 
individer. Vi socialiserar oss för egen tillfredsställelse men även för att vi 
kan identifiera oss bland andra individer. En geografiskt bunden plats 
kommer alltid ha en påverkan på individer i form av tillgänglighet och 
miljö. Betydelsen av platser uppstår genom oss som individer. En plats 
skulle vara betydelselös om inte en social interaktion hade skett på 
platsen. Vi som individer väljer ofta att besöka platser på grund av 
platsens betydelse och inte det geografiska läget som platsen är placerad 
på.  
 
Individer påverkar kultur på en plats och kultur påverkar individer på en 
plats. Kultur och individer utgör en stor del av varandra och blir ständigt 
påverkade av sociala faktorer. De båda blir även påverkade av platser 
som både är geografiskt och socialt konstruerade. Figur 3 ska redovisa 
analysens förhållningsätt till kultur och individer.  Som figuren redovisar 
är individer och kultur beroende av varandra. De blir starkt påverkade av 
platser som är geografiskt bundna och socialt konstruerade. De blir även 
starkt påverkade av trender, självidentifiering, identitet med fler sociala 
faktorer. Figuren ska redovisa hur kultur och individer ständigt är 
föränderliga och hur de alltid blir påverkade av olika faktorer, figuren 
visar några av de faktorer som behandlas i analysen. 
 



	 30	

	
Figur	3	Analysens	förhållningsätt	till	individer	och	kultur 

 
7.1 Framtida forskning 
För fortsatt forskning skulle manlig fysiskt presentation framväxt kunna 
undersökas och varför den typen av utseendefixering vuxit fram efter det 
kvinnliga utseendet har varit i fokus. Männens ökade intresse för fysisk 
presentation kan indikera på att det nu har blivit viktigare bland 
individer att presentera sig fysiskt då det finns fler sätt att synas på. 
Detta kan också indikera på en ökad jämställdhet mellan könen i 
samhället då manlighet inte längre definieras utefter männens 
förhållningsätt till kvinnor vilket har påverkat manlighet i fysiskt form. 
 
Även för fortsatt forskning skulle homogena gruppers förhållningsätt till 
varandra analysera och hur de tillsammans skapar ett socialt möte, där 
andra individer som inte liknar denna homogena grupp är exkluderade. 
Vad som hade varit intressant är hur homogena grupper påverkar vårt 
perspektiv på ”vi” och ”dem”. 
 
Även inom evenemang kan fortsatt forskning rekommenderas. 
Evenemang engagerar många och även många identifierar sig med 
gruppen av andra individer som deltar i samma evenemang. Evenemang 
skapar en annorlunda social grupp där individer förs samman på grund 
av ett gemensamt intresse och genom det intresset socialiserar dem. Vad 
har olika evenemang för påverkan på identitetsskapande och 
självidentifiering blir då intressant. 
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