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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur debatten kring maskuliniteten har sett ut 

i kinesiska media, om de maskulina och feminina männen presenterades olika samt om 

maskulinitetsdebatten reflekterar Kinas utmaningar. Det har främst diskuterats fem olika 

teman med ämnena: Jämställdhet, hälsa, nationalism, utbildning och populärkultur. De olika 

medierna som diskuterats är Xinhua: New China News Agency, Xinhua tongxunshe 新华通

讯社 och Tencent: Tengxun 腾讯. Det finns några skillnader mellan de olika medierna men 

framförallt finns det många likheter. Slutsatserna är att maskulinitet är något som är befäst i 

samhället, där det maskulina kan förklaras vara positivt för hälsan, utbildningen och även 

jämställdheten. Maskulinitet är inte nödvändigtvis bara applicerbar på män, utan maskulinitet 

är tillämpad för ens individuella personlighet. De maskulina och feminina männen har därför 

en tydlig hierarkisk ordning där den maskuline är att föredra framför den feminine, vilket 

tydligt kan ses i debatten angående populärkulturen. Slutligen så är denna debatt väldigt 

kopplad till en debatt om nationens framtid där maskuliniteten anses vara det som ska lägga 

grunden till att förverkliga Kinas stora ambitioner. 

Nyckelord: Maskulinitet, kinesisk maskulinitet, Kina, feminisering, falska kvinnor, Xinhua, 

Tencent, nationalism, jämställdhet, kinesisk populärkultur 

Abstract 

The purpose of this essay has been to see how the debate about masculinity has taken place in 

Chinese media, if the masculine and feminine men were represented differently and if you 

could see Chinas different struggles discussed in the masculinity debate. There have been 

primarily five different themes that has been discussed: Equality, health, nationalism, 

education, and popular culture. The different media outlets discussed are Xinhua: New China 

News Agency, Xinhua tongxunshe 新华通讯社 and Tencent: Tengxun 腾讯. There has been 

found to be some differences between the two outlets but there are even more similarities. The 

results show masculinity is something that is woven into society and it is shown that it is 

positive for many different subjects such as health, education and even equality. It does not 

have to be applied on men to work; masculinity is mainly part of one’s personality. Therefore, 

the masculine man is preferred over the feminine since the masculine man have more positive 

traits, which is clearly shown in the debate about popular culture. Lastly this debate is closely 

tied to the nation’s future, where masculinity is seen as the driving force to achieve Chinas 

great ambitions.  

Keywords: Masculinity, Chinese masculinity, China, feminization, false women, Xinhua, 

Tencent, nationalism, equality, Chinese popular culture  
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1. Inledning 
Det som anses som något oproblematiskt i västvärlden är i Kina ett stort problem som behöver 

lösas. Krisen över maskulinitet i Kina har debatterats i varierande grad. Ett exempel på ett 

problem var när många kinesiska gymnasieskolor inte kunde hitta tillräckligt många spelare 

till sina fotbollslag. Problemet blev alltså att det fanns pojkar, men pojkarna hade istället för 

att engagera sig i sport blivit mer som k-popstjärnor och på så sätt uttryckt mycket mer 

feminina egenskaper. I juni 2019 påpekades detta av Si Zefu, ledamot av Ständiga kommittén 

för den trettonde kinesiska folkets politiska rådgivande konferens och ordförande för Harbin 

Electric Company. Han varnade att Kinas unga män hade blivit svaga, blygsamma och 

självbaserade. Det han menade var att om unga män inte väljer att spela fotboll eller vilja vara 

en del av armén, överlag bete sig mera macho, så är det oundvikligen en del av Kinas förfall. 

Eftersom det skulle äventyra hela den kinesiska nationens överlevnad och utveckling om det 

fortsatte i samma spår. En feminisering av befolkningen är något som tagits upp tidigare i och 

med det brittiska imperiets förfall och nu kanske det amerikanska.1 

Denna åsikt är något som delas av regeringen. I december 2020 publicerade 

utbildningsministeriet ett policydokument som ämnade att motverka feminiseringen av unga 

män. I dokumentet så diskuteras hur skolan behöver fler manliga lärare som ska fungera som 

förebilder eftersom det är ungefär 4 av 5 lärare som är kvinnor, men även utveckla 

deltagandet i sporter för pojkarna. Allt detta för att utveckla elevernas maskulinitet eftersom 

många kvinnor medför att pojkar tar efter en mer feminin förebild. Detta togs därför upp utav 

nyhetsbyrån Xinhua som höll med om problematisering av för feminina män. Något som det 

tydligt fanns stöd för på olika sociala medier och uppfattningen om att maskulinitet är 

grunden för militär styrka. Dock fanns det andra uppfattningar om denna fråga där vissa 

tolkade det som att det var en attack mot feminisering i samhället överlag och där fanns en 

klar opposition mot regeringens åsikter. Där till och med Folkets dagblad publicerade en 

artikel som menade att mångfald och tolerans bör uppmuntras för både maskulina och 

feminina män.2  

I ett annat sammanhang då Kinas kommunistparti firade 100 år den 1 juli 2021 så höll Xi 

Jinping ett hyllande tal till partiet och hur det på många sätt har tagit tillbaka Kinas rättmätiga 

plats i världen. Han berättade om Kinas historia och hur viktigt det var att komma ihåg dess 

rika innehåll, däribland även viktiga lärdomar. En av dem var att Kina efter opiumkrigen var 

 
1 Dyer, Gwynne. The Portugal News. 2021-02-19.  
2 Ibid. 
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ett rike i förfall och denna period anses som en av de mörkaste perioderna för Kina där det var 

väldigt instabilt och hade en svag ställning i världen. Inte fören Kommunistpartiets intåg i 

historien så kunde detta lösas. Därför kan det sägas, enligt Xi, att Kina är i framkant i världen 

på grund av Kommunistpartiets olika reformer och hur de har styrt landet i mer än 70 år. Han 

förklarar att utan Kommunistpartiets vägledning så hade Kina inte kunnat bli så framgångsrikt 

som det är idag. Nu när Kinas ekonomi och militära makt har blivit betydligt starkare och det 

tack vare ett behov att försvara Kinas intressen, där ett starkt land behöver en stark militär. 

För att kunna vara starka så behöver befolkningen även vara stark och redo. I avslutningen av 

talet säger han att folket ska ha en stark tillit till partiet och förstå att partiet, i vått och torrt, 

har jobbat och kommer alltid att jobba för hela det kinesiska folkets välmående, även 

minoriteternas.3  

Kommunistpartiet har varit ledande när det kommer till samhällsreformer och har flertalet 

gånger tagit initiativ till att förändra Kina för att på så vis haft en vilja att göra det bättre för 

alla. Enbarnspolitiken är en policy som har blivit väldigt omtalad och är ett exempel på en 

sådan reform som haft en enorm påverkan på folket. När det då kommer till att stärka landets 

säkerhet så kan det vara mycket fokus på vilka som ska försvara landet och hur de ska 

försvara det. Nyheter om hur Kina motarbetar feminina drag hos män kan därför ses som en 

del i ett aktivt arbete att stärka landet och på sätt undvika eventuella problem som för 

feminina och passiva män förväntas ge med sig. 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att studera hur det kinesiska samhället och olika aktörer vill förändra 

den moderna kinesiska maskuliniteten och varför de anser att den nuvarande normen bland 

män är problematisk. Kanske är det så att det finns delade uppfattningar i media, eller inte. 

Det som därför blir intressant är att se hur detta diskuteras och vilka argument som framförs 

så att man får en tydligare bild av situationen. 

En annan aspekt som kan tänkas vara aktuell är om detta på något sätt kan kopplas till något 

större och då till vad. Man kan tänka sig att indikationer till en starkare manlig befolkning ofta 

har att göra med att landet vill visa sig starka. Det som skulle kunna vara fallet är att 

maskulinitet står för något större för landets bild utåt i världen. Om denna argumentation finns 

 
3 Timsit, Annabelle. 
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med i media kan det visa på att samhället och andra aktörer tar det som en seriös fråga. Några 

frågeställningar som hjälper mig besvara detta är följande: 

Hur diskuteras kinesisk maskulinitet i media och är åsikterna enhetliga eller ej? 

Hur jämförs maskulina män och icke-maskulina män?  

På vilket sätt diskuteras maskulinitet i Kina relaterat till samhällets utmaningar? 

3. Bakgrund 

3.1 Mannen, fadersrollen och konfucianismen  

Ett kinesiskt manlighetsideal har funnits genom den kinesiska historien och kan sägas ha en 

längre historia än den västerländska. Trots det har den inte uppmärksammats lika mycket i 

forskningen. På senaste år har den däremot tagits upp igen, särskilt eftersom den 

västerländska har blivit mycket omdebatterad. För att beskriva hur manligheten i Kina 

traditionellt har sett ut kan man kort sammanfatta att den följer konfucianismens tankesätt. 

Fadersrollen för konfucianismen innebär att mannen har auktoritet över familjen och hans 

uppgift är därför att förse familjen ekonomiskt, ta hand om familjens ekonomi och att fatta de 

viktiga besluten. Fadern ska därför till skillnad från modern, som ska vara känslig och vårda 

barnet, vara hård och disciplinera det. Han agerar på detta sätt för att moderns kärlek anses 

göra barnet bortskämt och ett sätt som mannen ska motverka detta är genom att vara 

känslokall. Här är det alltså inte mannens uppgift att vårda barnet utan snarare så att modern 

tar hand om barnet från att det föds tills det blivit tillräckligt gammalt, först då börjar mannen 

att engagera sig i dess uppfostring.4 

Det kinesiska samhället är i även stort byggt på sonlig vördnad, xiao 孝, vilket innebär att 

man respekterar sina föräldrar, förfäder och i förlängningen landet och dess ledare. Det är 

därför mannen i många fall ses som den solklara ledaren och den som ska kontrollera familjen 

eller positioner i samhället. Det är deras uppgift ända tills de kan lämna över rollen till en son 

som ska föra arvet vidare. Ett kinesiskt ordspråk är: “it is the father’s fault if he just raises his 

children but does not educate them.”5. Detta belyser vad som egentligen kan anses vara 

uppgiften för mannen i familjen och förlängningen samhället. Han ska vara en form av 

förebild och därför måste han bete sig utefter de givna goda normerna som finns. Uppträder 

 
4 Long, Mario, 2007, Chinese Fatherhood, Gender and Family, s.14. 
5 Ibid, s.43. 
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han moraliskt fel som att bli alkoholist, inte göra det han ska, hålla på med hasardspel, vara 

olydig eller något annat fel så kan han därför tappa sin fromhet och respekt.6 

3.2 Maskulinitet och dess utveckling i Kina 

Idén om maskulina och feminina män har funnits i Kina sedan de traditionella perioderna. 

Den feminina mannen kom i uttryck i Pekingoperan och Kabukiteatern där de feminina 

pojkarna sjöng och spelade kvinnoroller. Där kan det sägas att dessa män objektifierades av 

de välbärgade manliga åskådarna.7 I den kinesiska kulturen nämner man ofta yin-yang dyaden 

som två motsatser där yang är det maskulina och yin är det feminina. Den fungerar som ett 

ramverk för att beskriva det maskulina och det feminina men den beskriver inte manlighet och 

det maskulina tillräckligt bra, menar Kam Louie. Han har därför utvecklat wen-wu 文武 som 

representerar olika delar av traditionellt maskulina drag, wen för det litterära och wu det 

fysiska.8 Två bra exempel på detta är Mei Chang Su från tv-serien Nirvana in Fire, Lang Ya 

Bang 琅琊榜 och Leng Feng från filmen Wolf Warrior, Zhan lang 战狼. Mei Chang Su är en 

karaktär som tappat sin förmåga att slåss och får helt förlita sig på sin visdom och list för att 

besegra sina fiender, detta visar uttryck av wen-maskulinitet.9 Leng Feng är nästan raka 

motsatsen där han uppfattas som dum men väldigt modig och där han tar saken i egna händer 

med hjälp av våld för att besegra sina fiender, detta visar uttryck av wu-maskulinitet.10  

Det som hänt genom den kinesiska historien är att wen och wu har haft perioder där den ena är 

viktigare än den andra. När till exempel Mongolerna regerade Kina så var wu-maskuliniteten 

premierad framför wen och när Kina var stabilt och fredligt var det ofta tvärt om där det 

behövdes män för att hålla koll på all byråkrati.11 I dag uppfattas män ofta vara mer wen-

orienterade där det ofta är mer fokus på männens position snarare än deras sätt att slåss. 

Utseendet för män har även anpassats till att man ska se vacker ut och därför använda sig mer 

av skönhetsprodukter. Normen för medelklassmän blir därför att man ska se vacker ut men 

samtidigt vara tävlingsinriktad och hård. Däremot har en mer feminin man utvecklats utifrån 

populärkulturen från bland annat Japans manga och Sydkoreas K-pop. I den japanska mangan 

har till exempel en tjejig manlighet växt fram där en man kan, även fast han är lång och cool, 

ha ett intresse för mer feminina saker som att läsa kvinnliga romaner, gilla söta glittriga saker, 

 
6 Long, Mario. s.43-44. 
7 Kam, Louie. Chinese Masculinities in a Globalizing World. s.125. 
8 Ibid. s.2–3. 
9 Hai, Yan. Nirvana in Fire. 2015. 
10 Wu, Jing. Wolf Warrior. 2015. 
11  Kam, Louie. 2015. s.131. 
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sy eller laga mat.12 För K-popen gäller detsamma där mannen ofta uppfattas som snäll, ung 

och söt vilket kan ses som feminint.13 

4. Teori och tidigare forskning 
Det finns en del forskning vad gäller hur kinesisk manlighet med inslag av konfucianism ser 

ut och ett av verken är av Kam Louie med Chinese Masculinities in a Globalizing World. Han 

kommer fram till att den kinesiska mannen i modern tid är mycket formad av flera faktorer. 

Hur mannen förhåller sig till kvinnan, den ekonomiska situationen och den moderna 

populärkulturens påverkan på män. Det han beskriver som nyckeln för att beskriva hur mäns 

olika karaktärsdrag inom den kinesiska kulturen kan beskrivas är wen-wu idealet. Wen 

representerar det intellektuella och det som är viktigt i samhället som status, social makt osv. 

wu representerar istället den fysiska makten och hur mannen uppträder fysiskt. Han menar att 

denna manlighet som finns i modern tid inte nödvändigtvis är enbart kinesisk utan att den har 

utvecklats i andra länder som Japan och Sydkorea. Han menar på att populärkulturen i 

samtliga länder har varit väldigt likartad och därför har även trender för män utvecklats på ett 

likartat sätt. Men detta beror även på invandring, handel med andra länder, internet, och 

kulturella utbyten med västvärlden som pågått under en längre period. Utav detta, precis som i 

Japan och Sydkorea, har Kina anammat globala normer för hur man beter sig och ser ut. 

Kinesiska kulturen eller Konfucianismens kultur är dock djupt rotad i folket och många 

kineser utomlands har därför kvar samma värderingar som i hemlandet. Något som står i 

konflikt med hur den moderna kinesiska mannen uppträder och ser ut.14 

Hans slutsats blir att konsumenternas kraft blir det som avgör i slutändan för hur manligheten 

utformas. Det kan sägas att när fler olika grupper i samhället får större ekonomisk frihet så 

förändras dynamiken I samhället. En av aspekterna är att det är flera som fått tillgång till 

internet och därför kunnat upptäcka annat. Så när unga och kvinnor får mer att säga till om så 

är det många män som anpassar sig efter vad kvinnor uppfattar som attraktivt. Därför kan ofta 

deras utseenden uppfattas som feminina eftersom kvinnor i högre grad är intresserade av 

sminkade och välklädda män. Han menar att normen för vad som är manligt har skiftat till där 

män börjat gilla mer kvinnliga saker och därför blir mer feminin i jämförelse med den 

 
12  Kam, Louie. s.124–126. 
13 Ibid. s.132. 
14 Ibid. s.121-123. 
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traditionella mannen. Det blir alltså så att män och kvinnor närmar sig varandra på flera plan 

och blir mer likartade med färre skillnader.15  

En annan teori om varför manlighet är så viktigt för ett imperium eller stark nation är från 

Theodore Roosevelt och hans tal “The Strenuous Life”. I det så talar han om hur en nations 

ambitioner och befolkningens styrka är starkt sammankopplade. Han menar att en befolkning 

som har ambitioner inte kan sträva efter fred eftersom fred är ett tillstånd där man är passiv. 

Det som man istället bör göra är att förbereda alla män på att alltid se möjligheter snarare än 

att vara passiva och ge upp inför svårigheter, man bör vara maskulin snarare än feminin. 

Vikten läggs vid att Amerika ska bli ett imperium och för att bibehålla den statusen så bör 

männen visa mod, självsäkerhet, kampvilja och virilitet. I sitt tal nämner även Roosevelt att 

man inte vill bli som Kina som under den här perioden var ett i många avseenden svagt land 

som inte alls hade samma ambitioner som Amerika. Han menar att Kina fokuserat på dessa 

svaga ideal såsom att inte bry sig om vad som sker i världen för länge. Man hade inte dessa 

ambitioner inte enbart för sin egen vinning utan man hade som tanke att eftersom Amerika var 

den överlägsna civilisationen så skulle man hjälpa de civilisationer som var lägre stående 

genom att vägleda dem på rätt väg.16 Varför detta är viktigt för Kina idag är att landet kan 

tänkas ha en liknande utveckling som Amerika hade under den tiden Roosevelt hade sitt tal. 

Det som blir intressant att se är om argumentationen i artiklarna är liknande när det gäller 

maskuliniteten och om den anses problematisk. 

5. Metod, begrepp och kategorisering 
Min metod för uppsatsen kommer vara kvalitativ innehållsanalys. Den har för syfte att 

försöka analysera en större mängd data och genom det kunna tolka vad texten menar med dess 

innehåll. Det som därför är viktigt är att man analyserar och tolkar texten så att den innehar 

någon form av giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Därför är det viktigt att beskriva 

olika variationer i texten genom att identifiera skillnader och likheter i innehållet.17 

Mitt tillvägagångssätt för att undersöka detta med en kvalitativ analys baseras på följande 

begrepp: Analysenhet, domäner, meningsenheter, kondensering, koder, kategorier och teman. 

Min analysenhet kommer främst vara media av två olika typer, den statligt drivna och den 

fristående. Dem domäner som kommer fokuseras på är hur de texterna beskriver maskulinitet, 

 
15 Kam, Louie. s.131-132. 
16 Roosevelt, Theodore. 1904. 
17 Lundman & Hällgren Graneheim. Kvalitativ innehållsanalys. 2008. s.159–161. 
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manlighet och mansrollen. Mina meningsenheter kommer försöka avgränsas till stycken i 

texten som nämner just det jag ska undersöka för att sedan kondensera innehållet till mindre 

stycken som kan tolkas till koder. Dessa koder kommer därefter kategoriseras så att man kan 

försöka se en trend i innehållet som gör det tydligare för vad som har analyserats. För att ännu 

förtydliga detta kommer det till sist att skapas teman som binder de olika kategorierna till ett 

större sammanhang för att se skillnader och likheter.18  

Den här metoden har även en kvantitativ utgångspunkt där man går igenom en större mängd 

material för att hitta mönster och på så sätt kunna stärka sitt resultat via kvantitet snarare än 

kvalitet. Det som dessvärre gör det svårt för mig att tillämpa denna kvantitativa 

innehållsanalys är att mitt material är begränsat då jag enbart lyckats hitta ett tiotal artiklar 

som diskuterar ämnet. Därför blir den kvalitativa innehållsanalysen mer lämplig att använda 

eftersom den går igenom ett mindre antal källor men har som mål att få ett likadant resultat.    

De teman som används för att strukturera analysen är för Xinhuas artiklar: Jämställdhet, hälsa, 

nationalism, utbildning och populärkultur. För Tencents artiklar är teman följande: Hälsa, 

nationalism, utbildning och populärkultur.  

6. Material 
Mitt material kommer att utgå ifrån artiklar huvudsakligen från Kina efter december 2020. 

Detta eftersom styrdokumentet från kinesiska utbildningsministeriet släpptes vid den här tiden 

och artiklarna har mycket fokus på detta dokument. Främst två källor kommer att användas, 

en som står för den officiella kinesiska rapporteringen och en som står för vad fristående 

aktörer tycker. Med fristående aktörer menas det att dessa inte nödvändigtvis står under 

staten, men dessa källor har likväl som allt annat material i Kina passerat censuren så på något 

sätt kan de stödjas av staten. Det finns flera artiklar publicerade på en nyhetssida vid namn 

New China News Agency, Xinhua Tongxunshe 新华通讯社. Denna nyhetssida är en statligt 

driven nyhetsbyrå för partiets intressen. Därför blir det intressant att ta vad de säger i sina 

artiklar för att få ett mer officiellt uttalande från staten, men att även ha en annan källa som 

kan bekräfta eller motsäga materialet i tidningen kommer användas.  

En nyhetssida vid namn Tencent 腾讯 är en decentraliserad mediaplattform som 

betecknas ”we-media”. Via internet så syftar den till att ge olika aktörer utrymme att publicera 

material på deras hemsidor, dock inte utan censur. Eftersom mer och mer människor söker sig 

 
18 Ibid. s.162–164. 
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bort från de traditionella medierna så växer användandet av dessa medier. Det som därför blir 

till fördel för min undersökning är att materialet har ett större genomslag inom vissa 

målgrupper som unga män och kvinnor. Så här blir användandet av denna media inte 

problematiskt för det jag ska undersöka. Däremot kan man säga att denna media inte alls har 

samma tillförlitlighet som Xinhua har eftersom denna media är till stor del driven av 

fristående aktörer och ofta utan redaktörer. Så här blir materialet mer en spegling av vad som 

hade kunnat uttryckts och på så sätt en kontrast till vad Xinhua säger i sina artiklar.  

Min metod för att hitta materialet har varit att söka på följande sökord: nanren 男人 som 

betyder man, yanggang 阳刚 som betyder maskulinitet, nansheng 男生 som betyder pojke, 

niangpao 娘炮 som betyder feminin man och nüxinghua 女性化 som betyder feminisering. 

Dessa har jag sökt på bland annat Googles sökmotor, New China News Agencys och 

Tencents respektive egna sökfunktioner. Dessa begrepp har sedan varit till hjälp för att 

undersöka materialet där jag sökt på dessa ord i artiklarna för att kunna hitta relevanta 

meningar att översätta som grund för min undersökning. 

7. Undersökning 

7.1 New China News Agency, Xinhua Tongxunshe 新华通讯社 

Hur maskulinitet diskuteras i artiklarna kan främst kategoriseras i fem olika teman. 

Jämställdhet, hälsa, nationalism, utbildning och populärkultur. Jämställdhetsdebatten har 

fokuserat på att visa att maskulinitet inte enbart kan appliceras på män utan också på kvinnor i 

form att det är egenskaper som gör en maskulin, snarare än könet. Hälsa i sammanhanget 

fokuserar på när en man har brist på maskulinitet och därför utvecklar mer feminina 

egenskaper som gör han på ett personligt plan mindre benägen att möta svårigheter. 

Nationalism kan främst sägas vara att flera anser att när bristen på maskulinitet uppstår så 

uppstår det även problem för nationens olika sätt att försvara sig själva mot yttre och inre hot. 

Främst eftersom en svag man som inte bryr sig om att slåss för någonting kan inte tänkas 

försvara landet. Utbildningen är idag väldigt tävlingsinriktad och det är ofta familjer vill det 

bästa för sina barn, men den är inte enbart sluten till skolan utan också hur familjer i sig 

uppfostrar sina barn. Populärkulturen i Kina kritiseras med att vara för feminin och därför ses 

den som ett hot mot maskuliniteten men den har sina förklaringar också.19 

 
19 Artikel x1; Artikel x2; Artikel x3; Artikel x4; Artikel x5. Artikel x6. 
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Det första temat om jämställdhet menar de flesta att genom att lägga ett så stort fokus på det 

maskulina så blir det ofta en negativ association till det feminina. För maskulinitet associeras 

till positiva egenskaper som ansvar och pliktkänsla medan feminism associeras till negativa 

egenskaper som passivitet och lågt självförtroende. Det som istället vill läggas fokus på är att 

dessa egenskaper ska kunna vara både för män och kvinnor. Problemet är därför att man har 

för mycket fokus på pojkarna istället för att vara tydligt med att det gäller båda könen. Det 

krävs därför en mer tydlig problemformulering för att kunna lösa dessa problem och nedan 

kommer exempel på hur det har diskuterats i media. 

Feng Jiyou 冯继有, expert på könsjämlikhetsutbildningen för låg- och mellanstadieskolor 

organiserad av Women and Children Working Committee of the State Council och chef för 

forskarsdepartementet vid staden Zhongzhan i Guangdong provinsen. Han tror att denna idé 

om pojkars feminisering är fel och saknar grund och beskriver det såhär: 

"Pojkars föreställning om 'kvinnliga egenskaper' saknar genusmedvetenhet. De tror att 

könsegenskaper är stereotypa, och att manligt maskulint och kvinnligt feminint är naturligt och 

normalt." Han säger att genom att klassificera "kvinnligt" som "vekt, underlägset och blygt" är det 

ett sätt att se ned på kvinnor. "Könsegenskaper är ett mångsidigt spektrum. Det finns ingen enkel 

och fast pojkighet, och en helt annan tjejighet." 

“男孩‘女性气质化’的观念缺乏社会性别意识，以为性别气质是刻板的两极，觉得男

阳刚、女阴柔才自然、正常”。他表示，将“柔弱、自卑、胆怯”等归为“女性气质”，

是对女性的贬低。“性别气质是一道多样化的光谱，不存在简单固定的男孩样，和与之

完全不同的女孩样。”20 

En annan forskare vid namn Professor Liu Wenli 刘文利, chef för Children’s Sex Education 

Research Group of Beijing Normal University menar att detta också gör att 

jämställdhetsarbetet i Kina förhalas när man så tydligt försöker stärka manliga och kvinnliga 

stereotyper. Såhär beskriver han det: 

”"Vi borde inse att ”skillnaden mellan män och kvinnor" är ett tillägg till det fysiska könet, men 

också det sociala könet som konstrueras av samhället och kulturen." Feng Jiyou föreslog att 

samhället och skolor inte borde predika att "pojkar är som pojkar och flickor är som flickor." 

Implementera en ytterligare genusideologisk upplysning och öka allmänhetens genusmedvetenhet, 

så att människor kan upprätthålla den korrekta genusmedvetenheten: könsegenskaper är 

mångsidiga, flickor kan vara stela, men pojkar kan också vara flexibla.” 

 
20 Artikel x3. 
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“我们应该认识到‘男女有别’除了生理性别，还有社会文化构建的社会性别”，冯继

有建议，社会、学校等不应宣扬“男孩有男孩样，女孩有女孩样”，而应进一步实施性

别思想启蒙，提高公众的社会性别意识，让人们都能秉持正确的性别意识：性别气质是

多样化的，女孩可以刚，男孩也可以柔。21 

Både Feng Jiyou och Liu Wenli anser att maskulinitet inte enbart ska riktas mot män. Så när 

man diskuterar ökad fysisk aktivitet och starkare män, ska fysisk aktivitet även vara till fördel 

för kvinnor. 

”Både Feng Jiyou och Liu Wenli anser att om "manlighet" betraktas som utmärkta egenskaper 

som att "våga vara först, stark och ansvarsfull", så borde detta inte vara exklusivt för pojkar, flickor 

borde också ha det.” 

冯继有和刘文利均认为，如果将“阳刚之气”视为“敢于为先、坚强、担当”等优秀品

质，那么这不应该是男孩专属，女孩同样应该具有。22 

Det andra temat om hälsa är det temat som är mest frekvent, dels för att den är rätt så bred, 

dels för att det är tydligt att maskulinitet och hälsa hör ihop. Vad som gör den bred är att man 

skulle kunna säga att genom att träna och få en hälsosammare kropp så blir hälsan bättre och 

du ser mer maskulin ut. Det skulle också kunna vara att genom att få sundare egenskaper så 

kommer livet bli bättre och därför kommer också hälsan bli bättre. Nedan kommer exempel 

på hur detta har diskuterats. 

Vad är "maskulint"? Betyder det att främja "maskulinitet" hos elever också att betona 

könsidentiteten? Utbildningsexperterna som intervjuats av reportern menar att "maskulint" inte 

betonar mäns och kvinnors kön, utan en sund och stark fysik på utsidan samt en solig och tuff 

karaktär på insidan. 

什么是“阳刚之气”？培养学生的“阳刚之气”是否意味着强调性别特点？记者采访的

教育专家认为，“阳刚”强调的不是男女性别，而是外有健康强壮的体魄，内有阳光坚

韧的品格，受得了艰难挫折、扛得起责任担当。23 

 

 

 

 
21 Artikel x3. 
22 Artikel x3. 
23 Artikel x1. 
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"Jag tycker att det finns en del tonåringar runt omkring som inte har någon "manlighet". Till 

exempel är en del mellanstadieelever beroende av onlinespel och kan inte frigöra sig från det. När 

de stöter på motgångar blir de försvagade. De drar sig tillbaka och krymper ihop när de gör misstag, 

och de har inte andan att ta ansvar."... tycker att tonåringar, ska vara soliga, starka, friska, 

optimistiska, toleranta och flitiga. 

“我觉得周围有一些青少年，没什么‘阳刚之气’。比如说，一些中学生沉迷于网络游

戏不能自拔，遇到挫折就萎靡不振，犯了错误就抵赖退缩，没有担当精神。”… 觉得，

青少年应该是阳光、坚强、健康、乐观、包容、好学的。24 

För tonåringar som saknar "maskulinitet", 75,6 % av de tillfrågade tror att det kommer att försvaga 

deras personlighet och få dem att sakna ansvarskänsla. 58,7 % av de tillfrågade känner att de är 

lätt psykiskt sårbara och mentalt förvirrade, barns beteende och utseende är mer "kvinnligt". 46,7 % 

av de tillfrågade tror att det kommer att leda till att unga människor kommer sträva efter 

egenvinning. 35,8 % av de tillfrågade tror att det kommer att få unga människor att ägna för 

mycket uppmärksamhet åt yttre skönhet och påverka deras studier. 

青少年缺少“阳刚之气”，75.6%的受访者认为会使青少年性格变得柔弱，缺失责任感，

58.7%的受访者觉得容易心理脆弱、精神迷茫，51.7%的受访者认为会让男孩子的行为外

貌较为“阴柔”，46.7%的受访者觉得会导致青少年追求精致利己，35.8%的受访者认为

会使青少年过于注重外在美，影响学业。25 

"Barn behöver umgås med sina kamrater och ges fler möjligheter att gå ut och leka. Nu har många 

barn inga kamrater och spelar bara spel hemma, tränar inte sina lemmar och deras personlighet 

blir mer feminin." 

“孩子需要和同伴交往，要让孩子有更多出去玩的机会。现在很多孩子没什么小伙伴，

只在家里玩游戏，不运动四肢，性格也会更阴柔一些。”26 

En av slutsatserna som dras utav detta är att barn är påverkade av sitt samhälle och om 

samhället inte kan hjälpa barnen så blir det problematiskt för deras hälsa. Detta beror mycket 

på att samhället har vissa förutsättningar för hur en hälsosam person beter sig och det leder till 

att man ser maskulinitet som något positivt. Främst eftersom en god hälsa är något som trots 

allt är viktigt för alla delar av samhället. 

 
24 Artikel x5. 
25 Artikel x5. 
26 Artikel x5. 
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Det tredje temat som handlar om nationalism kan förklaras med att argumenten för att främja 

maskulinitet är för att stärka landet. Så här pratar man inte enbart om att stärka hälsan eller 

dylikt utan att också rädda landet mot en säker undergång. Eftersom feminisering av män är 

ett sätt att försvaga landet.  

Sun Yunxiao 孙云晓, ledande expert på familjeutbildning vid China Youth Research center 

och vice vd vid Family Education Guidance Committee of the Ministry of Education. Han tror 

att om man arbetar mot en ökad maskulinitet i samhället så får det många positiva 

konsekvenser, även för nationen.  

Sun Yunxiao anser att det är korrekt av utbildningsministeriet att aktivt vidta åtgärder för att stärka 

fysisk träning. Detta är behovet av elevers fysiska och mentala hälsa och behovet av en stark 

nationalitet och en stark nation. Genom åren har ignorering av sport lett till en trend med svaga 

litterära män, detta måste ändras.  

孙云晓认为，教育部积极采取措施加强体育锻炼是正确的，这是学生身心健康的需要，

也是民族强悍国家强盛的需要。多年来忽视体育已经导致文弱之风，这是必须改变的。27 

Så tidigt som för mer än 120 år sedan föreslog Liang Qichao att Kina är starkt när unga människor 

är starka. Enligt denna logik, vad kommer att hända med den unga "feminine"? Det är oroande. 

早在 120多年前，梁启超先生就提出，少年强则中国强。按照这种逻辑推演，少年“娘”

会怎样？不免令人忧虑。28 

Zhang Shuhua 张树华, medlem av the National Committee of the Chinese People’s Political 

Consultative Conference och direktör vid Institute of Political Science of the Chinese 

Academy of Social Science har nedan kommenterat hur han känner inför att feminiseringen 

fått fäste i landet. Han framför inte en positiv syn utav det och det är tydligt att han kopplar 

det till nationens överlevnad och i längden nationalism. 

Vi är inne i en ny era och ett magnifikt land närmar sig världsarenans centrum. Egenskaper hos 

unga människor i den nya eran ska vara passion och heroism, en framåtsträvande anda, känslan 

att vilja svälja berg och floder samt att vara full av positiv energi. 

我们处在新时代，一个泱泱大国正在走近世界舞台的中央，新时代青少年的气质应是激

情豪迈，昂扬阔步，气吞山河，充满积极向上的正能量。29 

 
27 Artikel x3. 
28 Artikel x2. 
29 Artikel x4. 
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När väl "falska unga kvinnor" blir huvudfåran i samhällets opinionsbildning, och om den tillåts 

sprida sig, kommer den att sluka modet från en nation, påskynda förändringen av 

befolkningsstrukturen och kasta en skugga över landets framtid. 

一旦“伪娘”成为社会崇尚的主流，任其蔓延开来，就会吞噬掉一个民族的血性，加速

改变人口结构，给国家前途蒙上阴影。30 

Slutsatsen av de argumenten om varför maskulinitet är viktigt för nationen påminner mycket 

av det Roosevelt säger att män inte får bli feminina och svaga för att undvika få de passiva 

männen som inte har några ambitioner.31 Så när det framförs att männen ska vara 

passionerade och heroiska så är det kanske främst i samband med att vilja använda dessa män 

för nationens bästa. Det blir därför inte konstigt att argumenten för att vilja motverka 

feminisering är så allvarliga som att feminiseringen kommer sluka modet från nationen. 

Främst eftersom Kina som land har långtgående ambitioner och dessa kanske inte kan 

genomföras om man inte har en befolkning som vill sträva efter dessa ambitioner.   

Det fjärde temat är utbildningen och hur man anser att maskulinitet uppmuntras inom 

utbildning på grund av dess positiva effekter. Utbildning behöver däremot inte vara enbart 

från skolan och här är det flera gånger så att man vill att alla delar i samhället ska hjälpa till 

att forma varje person. Hemmet blir därför en central del i hur uppfostringen sker men även 

vilka förebilder unga har.  

Omfattande åtgärder måste vidtas och familjen, skolan, samt samhället måste samarbeta nära för 

att säkerställa en sund tillväxt av manliga tonåringar för att skapa en bra miljö för dem. Ta 

familjeutbildningen som ett exempel, hur upptagen en pappa än är kan han inte låta sin fru ta hand 

om barnen ensam. Särskilt i utbildningen av pojkar måste fäder delta mera och lära pojken att bli 

en mer kvalificerad man. 

必须综合施策，家庭、学校、社会三方密切配合，为男性青少年健康成长创造一个良好

的环境。就拿家庭教育来说，父亲再忙，也不能让妻子一个人管孩子。尤其是男孩子教

育，做父亲的一定要多参与，教他成为一位合格的男子汉。32 

 

 
30 Artikel x4. 
31 Roosevelt, Theodore, 1899. s.7. 
32 Artikel x2. 
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Xu Chenchen menar att familjevägledning är mycket viktig för att utveckla tonåringars karaktär. 

Föräldrar måste delta i utvecklingen av sina barn, särskilt fäder som följer med sina barn. Stanna 

inte alltid i klassrummet när du är i skolan, gå ut och lek mer, var inte för återhållsam. 

徐晨晨认为，青少年的性格养成过程中，家庭的引导很重要，父母都要参与孩子的成长，

尤其是爸爸要多陪陪孩子。在学校时不要总拘着在教室里读书，要多出去玩，不要太压

抑。33 

Det finns däremot de som har ett annat perspektiv på hur utbildning och fostran ska ske. Där 

uttrycks ett perspektiv som syftar till att låta barnen få en androgyn uppfostran där det inte är 

för stort fokus på just vilket kön de har. Detta är därför något som strider mot traditionell tro 

och något som är baserat på forskning i ämnet. Såhär uttrycks det: 

Faktum är att vissa studier har kommit med svar som strider mot traditionell tro. Enligt Sun 

Yunxiao har psykologen Sandra Bem bekräftat detta genom forskning med det "androgyna testet". 

Där är en intersexuell personlighet bättre för barn jämfört med en enkönad personlighet, särskilt 

när det gäller social anpassningsförmåga och framtida prestationer. 

事实上，一些研究得出了与传统观念相反的答案。据孙云晓介绍，心理学家桑德拉·贝

姆曾通过“双性化测验”研究证实，双性化人格在社会适应性、未来成就等方面要好于

单一性别化的孩子。 

”Många studier har visat att en mer öppen familjeutbildningsmetod som inte medvetet uppfostrar 

barn efter kön är mer gynnsam för barns övergripande utveckling.” 

“很多研究表明，更加开放的、不刻意分性别教养孩子的家教方式，更有利于孩子的全

面发展”。 

Det femte och sista temat är hur populärkulturen skildras. Det anses vara en av 

huvudorsakerna till att unga blivit mer feminina och det är därför viktigt att förändra på hur 

populärkulturen får agera. De anses i många fall vara förebilder och därför får mycket av det 

de gör ett stort genomslag bland unga och det ger de även mera ansvar. Såhär ser kritiken 

främst ut: 

 

 

 

 
33 Artikel x5. 
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Zhang Shuhua: Förekomsten av "falska unga kvinnor" kommer att påverka eller till och med förvränga 

ungdomars värderingar och standarder. Det första är att förmedla felaktiga standarder och värderingar. Under de 

senaste tio åren har vissa media- och nöjeskretsar drivit på den "falska unga kvinnan" och det lilla färska köttet. 

Med stolthet har dem feminiserat män och väglett unga män att bli "feminina". Detta förvränger tonåringars 

normala könsorientering och kulturella värderingar i viss utsträckning, förstör kinesiska kulturtraditioner och 

bidrar inte till att odla nya socialistiska människor.  

张树华：“伪娘”之风盛行，会影响甚至会扭曲青少年价值观、审美观。一是传递错误

审美观和价值观。最近十几年来，部分媒体和娱乐圈力推“伪娘”小鲜肉，以男性的女

性化为荣，引导青少年男性趋向“阴柔”。这在一定程度上扭曲青少年正常性别取向和

文化价值观，破坏中华文化传统，不利于培育社会主义新人。34 

Zhang Shuhua: Det rekommenderas att vidta åtgärder utifrån följande tre aspekter. Först, begränsa 

vissa media- och underhållningskretsar från att främja och publicera "falska unga kvinnor"-

estetiken i olika former. Ansvariga avdelningar på alla nivåer bör vara mer försiktiga med att 

granska och godkänna propaganda, program och annonser relaterade till "falska unga kvinnor". 

张树华：建议从以下三个方面采取措施。首先，限制部分媒体和娱乐圈以各种形式推广、

宣传“伪娘”审美观。各级主管部门在涉及“伪娘”的相关宣传、节目和广告等内容的

审批时应更加谨慎。35 

I observation av Guo Min, en gymnasielärare i Zhenjiang som har undervisat i mer än 20 år, finns 

det verkligen fler pojkar som tydligt visar "feminina" egenskaper de senaste åren. En del pojkar 

spenderar mycket pengar på hudvårdsprodukter och detta på grund av internetkändisarna i sociala 

medierna. 

在从教 20 多年的镇江一高中老师郭敏观察中，近些年确实有更多的男孩明显表现出“女

性化”特质，少数男孩花了不少零花钱在护肤品等上面，她分析或许与现在一些社交媒

体上的“网红”有关。36 

Anledningen till att det har blivit såhär förklaras som i Kam Louie’s slutsats om att 

konsumentkraften har skiftats mera åt kvinnor under de senaste åren.37 Därför så har många 

av männen ändrat sin stil för att passa den ändrade sociala dynamiken. Det förklaras tydligt av 

detta citat. 

 

 
34 Artikel x4. 
35 Artikel x4. 
36 Artikel x6. 
37 Kam, Louie. s.131–132. 
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Det är ofta nödvändigt att stödja män som är mer "prydliga", vilket är lämpligt för behoven hos 

konsumentgrupper inom modebranschen. Kapital tenderar därför att tillgodose denna efterfrågan. 

"När jag diskuterade med min man sa han: Varför gillar utövare inom film- och tv-branschen alltid 

att skriva de här sakerna? Om ingen betalar räkningen kommer sådant innehåll inte att få 

produktionsfinansiering, och det är omöjligt att synas i inför allmänheten." 

往往都需要代言男性比较“精致”，这适合时尚产业消费群体的需求，资本也就趋向于

迎合这种需求。“我跟我老公讨论时，他说为什么影视行业从业者老爱写这些东西啊？

如果背后没有人买单，那这样的内容是不会得到制作经费，是不可能出现在大众眼前

的。”38 

7.2 Tencent, Tengxun 腾讯 

Precis som Xinhua så ser även artiklarna i Tencent problem med en minskad maskulinitet och 

de teman som tas upp är likartade. Det finns istället fyra teman där jämställdhet uteblir 

eftersom det inte riktigt förekommer i artiklarna från Tencent. Hälsa, nationalism, utbildning 

och populärkultur. Som innan så diskuteras hälsoaspekterna av maskulinitet men inte riktigt 

på samma sätt där det nu handlar mer om de negativa aspekterna av femininitet. Nationalism 

diskuteras här också där maskulinitet i befolkningen anses som något centralt för landets 

överlevnad. Utbildning diskuteras också ifrån flera olika synvinklar och inte enbart att skolan 

ska lösa alla problem. Populärkulturen är däremot något som både får kritik och några 

positiva omnämningar beroende på hur maskulint det är.39  

När det kommer till hur det första temat hälsa diskuteras så är det mera kortfattat och det 

handlar mycket om att bygga karaktär via maskuliniteten samtidigt som träning är viktigt. 

Däremot är det inte så stort fokus på just hälsoaspekten i artiklarna men det finns med. Det är 

alltså den fysiska maskuliniteten som anses viktig för författaren. 

Att älska sport är inte att älska våld. Vad det lär oss är tapperhet, visdom och respekt, så vänligen 

respektera sporten och befäst ditt val. 

爱运动不是暴力的定义，它教会我们的是勇敢、智慧和尊重，请尊重这项运动，坚定你

的选择。40 

 

 
38 Artikel x6. 
39 Artikel t1; Artikel t2; Artikel t3; Artikel t4; Artikel t5. 
40 Artikel t1. 
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Följ med honom i sport, bli hälsosammare, bli starkare och utveckla en typ av mognad med hjälp 

av självdisciplin. 

在运动中陪伴他，收获健康，收获坚强，收获一种磨练中的成长。41 

Det andra temat som är nationalism så är det stort fokus på just problemen en brist på 

maskulinitet medför. Precis som i Xinhua så diskuteras detta med landets bästa i tanken 

eftersom slutsatsen är att det kommer gå illa om maskuliniteten inte bevaras.  

Unga människor är landets framtid och ungas värderingar kommer att påverka landets 

värdegrund. 年轻人是国家未来，年轻人的价值取向，会影响到国家的价值尺度。42 

Om en person vill sträva efter svaghet, är det dennes frihet, men när den "feminina mannen" väl 

blir mainstream kommer den att svälja modet från denna nation.  

一个人要去追求柔弱，那是他的自由，但是一旦“娘炮”成为主流，就会吞噬掉这个民

族的血性。43 

Här följer alltså nationalismdebatten ett liknande mönster som Xinhuas artiklar gjorde där i 

princip samma formulering om att den feminine mannen kommer svälja modet från nationen. 

Så det verkar som att denna idé om att femininitet som ett allvarligt problem är något som 

artikeln vill förmedla. Slutsatsen skulle kunna vara att det är en folkligt förankrad idé om att 

vara patriotisk och samtidigt därför vara för nationens bästa, där maskulinitet är att föredra 

över femininitet.  

Det tredje temat som gäller utbildning är inte lika omdebatterad i dessa artiklar utan fokuset 

ligger på att belysa vissa problem med skolan men också belysa problem i samhället.  En 

tydlig bild man får är att det är viktigt att lära sig den rätta vägen. Här diskuteras bland annat 

konfucianismens tankesätt på maskulinitet: 

Gentlemannen, familjen är platsen som verkligen formar honom. 一个君子，真正造就他的

地方是家庭。44I en artikel diskuteras det även hur män gör sämre ifrån sig än kvinnor när det 

gäller utbildning på vissa områden. Detta kan dels kopplas till en ökad psykisk ohälsa bland 

män, dels till att kvinnor presterar bättre.45 

 
41 Artikel t1. 
42 Artikel t1. 
43 Artikel t1. 
44 Artikel t5. 
45 Artikel t4. 
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Det är annorlunda för män. Om en man inte började jobba innan han fyllde 30 år hade några av 

hans klasskamrater kanske köpt 3 sviter och haft en årslön på flera hundra tusen. Tänk vilken press 

han har! 

对于男生则不同。假如一个男生读到 30 岁才开始工作，他的同学中，可能都有人买了 3

套房，年薪几十万了，你想想他的压力有多大！46 

Det fjärde och sista temat som diskuteras är populärkulturen och det är den mest framträdande 

i dessa artiklar. Det finns både många negativa och positiva exempel som väger upp för 

varandra. Kända profiler och idoler kritiseras för att inte vara tillräckligt maskulina samtidigt 

som vissa hyllas för att visa en tydlig maskulin bild.  

De negativa aspekterna är precis som i Xinhua de feminina pojkarna som präglar vissa delar 

av populärkulturen. Man ser tydligt ner på dessa personer och beskriver dem såhär:  

Många pojkar i Kina ser nu ut som de där koreanska manliga stjärnorna, bär kraftigt smink, ritar 

ögonbryn och eyeliner, applicerar läppstift, klipper dubbla ögonlock och så vidare. 

现在中国很多男孩子都弄得像韩国那些男星一样，化浓妆、描眼眉眼线、涂口红，割双

眼皮，这样那样。47 

Men det mest oacceptabla är att vissa så kallade vackra män, förutom att de framträder med 

mycket smink, låtsas vara svaga, vilket gör att människor vågar stå upp för sina egna svagheter. 

但是最令人接受不了的，还是一些所谓的花美男，除了化着大浓妆出现以外，却还故作

也柔弱，让人看起来有种弱不禁风的既视感。48 

Som offentlig person måste du föregå med gott exempel och därmed för dina fans. Om idolen inte 

gör som han ska är det lätt att de hängivna fansen till och med följer efter i deras spår. 

作为公众人物，本身就要以身作则，更是要为自己的粉丝树立一个良好的榜样，如果偶

像做得不好，很容易把粉丝给带偏，甚至会让粉丝有样学样。49 

 

 

 

 
46 Artikel t4. 
47 Artikel t1. 
48 Artikel t3. 
49 Artikel t3. 
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Det är nödvändigt att stärka granskningen och kontrollen av onlinespelinnehåll, strängt förbjuda 

olagligt och olämpligt innehåll som felaktiga värderingar, obscenitet, blodighet, terror, etcetera. 

Även att resolut motstå dåliga kulturer som tillbedjan av pengar, "feminina män" och "att hänge 

sig åt skönhet". 

要加强网络游戏内容审核把关，严禁含有错误价值取向、淫秽色情、血腥恐怖等违法违

规内容，坚决抵制拜金主义、“娘炮”、“耽美”等不良文化。50 

Det finns också som sagt positiva bilder av kända personer inom populärkulturen och det är 

tydligt att eftersom dessa personer uttrycker maskulina drag, är det personer som är riktiga 

idoler. Dessa kan sägas vara de som man ska se upp till och andra idoler ska se till som 

inspiration. Tre skådespelare är bra exempel på män som inte är så feminina som de männen 

som är i popgrupper bland annat. Wu Jing 吴京, Wu Lei 吴磊 och Yi Yang Qianxi 易烊千玺, 

är alla skådespelare som kan uttryckas i positiva termer på ett maskulint sätt. 

Som när Wu Jing filmade föll han från hästryggen med huvudet nedåt, men han brydde sig inte 

om smärtan. Det först han gjorde när han reste sig var att se till om hästen hade skadat sig. Fallet 

var allvarligt, men Wu Jing tog det inte på allvar. Detta måste sannerligen vara mer manligt än de 

som låtsas vara svaga pojkar? 

就像吴京在拍戏的时候，头朝下从马背上摔下来，但是他对于这些伤痛完全不在乎，反

倒起来的第一时间关心马有没有问题，摔得这么严重，吴京却不当一回事，这不必那些

故作柔弱的男孩子要阳刚多了？51 

Wu Lei var också med om detta under en inspelning och han ramlade av sin häst av misstag på 

grund av en olycka. Men Wu Lei tjatade inte om denna incident, utan skyllde istället sig själv för 

sin dåliga tagning. 

吴磊同样是在拍戏的时候，因为发生意外不小心从马背上摔下来，但是对于这件事情，

吴磊依旧是没有吭声，反倒是责怪自己拍得不好。52 

När Yi Yang Qianxi spelade in "Changjin Lake" var antalet skador han drabbats av oräkneliga, 

men för att inte fördröja inspelningen bet han ihop tänderna och insisterade på att fortsätta, sådana 

idoler kan betraktas som sanna idoler. 

易烊千玺在拍《长津湖》的时候，受过的伤数都数不清了吧，但是为了不耽误拍摄进度，

依旧是咬牙坚持，这样的偶像才算得上是真的偶像。53 

 
50 Artikel t2. 
51 Artikel t3. 
52 Artikel t3. 
53 Artikel t3. 
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Det som är intressant med dessa exempel är att alla män verkar visa på wu-maskulinitet här 

eftersom männen inte verkar visa någon form av intellektuella förmågor. Det männen istället 

visar är mod och tuffhet eftersom det är skador som förmodligen hade gjort att många reagerat 

olika. Citaten visar att den som skrev det är väldigt säker på hur den ser på maskulinitet och 

det är att mannen ska vara hård och inte visa känslor.   

8. Diskussion och slutsats 
Maskuliniteten i media har diskuterats på olika sätt och det är därför intressant att man får 

olika resultat beroende på vem man frågar. Däremot finns det ändå en enhetlig syn att 

maskulina drag är väldigt positiva och bör strävas efter, oavsett om man stödjer en mera 

neutral syn på maskuliniteten eller om en traditionellt manlig syn på den. För att bättre förstå 

detta kommer därför en inblick i media att presenteras nedan. 

När det kommer till hur maskulinitet diskuteras i media kan man säga att den diskuteras i 

främst fem olika teman. Det som har diskuterats är jämställdhet, hälsa, nationalism, utbildning 

och populärkultur. Vad som har diskuterats i de två medierna är lite olika beroende på vilket 

ämne de berört. Tydligaste likheterna är att båda har en likartad syn på nationalism och delvis 

populärkulturen. Nationalismen och maskuliniteten beskrivs som det viktigaste för Kinas 

överlevnad och det är tydligt att det är starkt sammankopplade enligt argumentering om att 

kunna försvara sig med starka män. Populärkulturen diskuteras också liknande där det är 

tydligt att den feminina kulturen som har växt fram är ett hot mot samhället i stort. Det kan 

bero på aspekter som att feminina egenskaper påverkar ungas hälsa men också att idoler är 

dåliga förebilder för de unga. 

Skillnaderna är lite flera och jämställdhet tas endast upp i Xinhua där det beskrivs väldigt 

mycket som en förklaring till varför maskulinitet inte ska misstolkas. Maskulinitet är istället 

en fördel för samhället eftersom den utgör grunden för hur alla bör bete sig, oavsett kön. 

Hälsan diskuteras i större omfång i Xinhua och förklarar mer detta som ett fenomen där fokus 

ligger vid att kunna bli en fullständigare människa. Så båda diskuterar att maskulinitet är bra 

för hälsan, men det är inte lika stort fokus från Tencents artiklar. Utbildningen är också olik i 

hur den bemöts. Xinhua har flera argument för hur utbildning och uppfostran av unga ska ske 

medan Tencents artiklar nämner det kortfattat i andra sammanhang. Det viktiga att ta med är 

att utbildningen från Xinhuas artiklar syftar till att hela samhället ska gynnas av en ökad 

maskulinitet, men också ett annat perspektiv som att en intersexuell uppfostran är den mest 

gynnsamma för speciellt unga. Till sist så är skillnaderna i populärkulturen mer så att Xinhua 
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inte tar upp de positiva exemplen som finns utan enbart har den negativa synen på bland annat 

idolerna. Att Tencent därför tar upp de positiva maskulina männen ger en kontrast om att 

situationen faktiskt inte är så illa som vissa av dessa argument vill få det att låta. Visst finns 

det femininitet i populärkulturen som inte gynnar maskuliniteten, men samtidigt finns det 

maskulina förebilder som utvecklar den och får ta utrymme. 

Hur de maskulina och icke-maskulina presenteras i media så är det väldigt tydliga skillnader 

mellan dem. Den maskuline mannen ses som den mannen som är hälsosam, nationalistisk och 

en bra förebild. Han har egenskaper som självständighet, mod, patriotism och uthållighet. Den 

som inte är maskulin ses mer eller mindre som ohälsosam, ej nationalistisk och en dålig 

förebild. Denna man har egenskaper som hjälplös, passiv, opatriotisk och vek. Det är däremot 

en liten skillnad mellan hur den feminine mannen beskrivs, några beskriver han som en 

förvirrad person och andra ratar han totalt. Men i det stora hela är den feminine mannen inte 

önskvärd, det som är önskvärt är en man som anammar mer maskulina drag. Det är tydligt när 

de som diskuterar jämställdhet inte riktigt fullt ut accepterar feminina män, men samtidigt 

premierar att man som person bör vara mer androgyn och det är åtminstone inte att helt rata 

den feminine mannen. Den maskuline mannen premieras utav de som ser den feminine som 

ett samhällsproblem som kan demoralisera hela samhället och nationen. Den maskuline 

mannen är därför den mannen som presenteras bäst i sammanhanget, även om några vill att 

den maskuline mannen även ska kunna ha några feminina drag.  

När det kommer till hur samhällets utmaningar och en minskad andel maskulina män 

diskuteras, så diskuteras det inte lättsamt eftersom många män som är feminina upplevs vara 

ett problem för rikets säkerhet. Det kanske inte är att de själva utgör ett hot, utan det är deras 

livsstil som ger landet mindre slagkraft i världen eftersom femininitet inte anses kunna 

utkämpa krig eller konflikter. Så när en ökning av feminina män sker blir det problematiskt 

för staten på ett sätt som kan påverka landets plats i världen. Speciellt om det är så som 

Roosevelt beskriver situationen, nämligen att männen är avgörande för landets välgång. Här 

är det därför möjligt att staten kan ha dessa idéer om att maskulinitet är väldigt viktigt för en 

nation, men också ha i åtanke att samhället utvecklas hela tiden och blir mer flexibelt. 

Däremot är det väldigt tydligt att nationalistiska dragningskrafter föredrar det maskulina över 

det feminina, främst kanske på grund av stridsegenskaperna inom det maskulina. Därför är det 

rimligt att dra slutsatsen att maskulinitet kommer vara väldigt viktigt när Kina ska uppnå sina 

långtgående ambitioner för landet.  
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9.  Framtida forskning 
Framtida forskning på ämnet kan vara att undersöka sociala medier och se hur det diskuteras 

där. Weibo, 微博 är ett av Kinas största sociala medier och påminner om en blandning av 

Facebook och Twitter där man kan publicera sina tankar. Däremot finns det en tydlig censur 

av sådant innehåll staten inte vill ha, men det är ändå möjligt att undersöka vad de säger där 

eftersom det finns en debatt om ämnet. 

Det skulle även vara möjligt att se nästa om en större debatt har blommat ut kring detta ämne. 

Stundtals visas mer relevant information om just ämnet så det är inte omöjligt att det kommer 

kunna finnas mycket mer material att undersöka inom en snar framtid. 
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