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Abstract:

This  explorative  study  focuses  on  young,  university  attending  males  (22-27  years)  and  their 

understanding  and  pratice  of  the  classic  tail  coat.  It  is  based  on  five  qvalitatively  interpreted 

interwievs with a total of six participants, and through open questions regarding individuality and 

identicalness,  limits  and  possibilities  and  inclusion  and  exclusion,  a  masculininty  of  a  less 

contemporary  hue  takes  shape.  These  conversations  have  revealed  the  tail  coats  potential  of 

respresenting a male stereotype that can set a foundational  and minimal standard for inclusion. 

Above  this  layer  these  males  can  then  manifest  and  negotiate  their  masculine  position  in  a 

homosocial hierarchy which decides the amount of passage, privilieges and confirmation of self-

worth received for the wearer. These negotiation is performed by value bearing symbols (such as 

medallions,  cordons and the like) allowed by the wearer and by the actions that systematically 

ensure that the lines of the tail coat are watched and unbroken. This is to preserve the priviliege of 

being allowed to deconstruct the unit of the tail coat, as this would be an absolute indication of 

achievement of the correct masculinity and the surrounding of the right spectators. The guarding of 

the tail coats limits lies within the tendencies of wanting to correct each other with feelings of either 

irritation or sympathy, a practice that seem rather unreflected by these men themselves. This pratice 

could be interpreted as a form of ”subjectfying” performed between these men, collectively and 

systematically (as well as unreflected) ensuring the image of masculinity remains unflawed. 

The tail coat allows the somewhat questioned homosociality to stay vital by forming a third gender 

sphere which is separated from the rules of the public (male) sphere and the private (female), but 

can  still  transcend and interact  with these.  In  a  society that  porgressively have condemned the 

homosocial practice of men choosing and protecting other men in aspects regarding both work and 

domesticity, the third gender sphere becomes a sanctuary which can allow this structure to continue. 

However, these young men also experiences a duality, an awareness of the problems involved with 

gender exclusive contexts which could be a symptom of this homosocial sphere cracking in its 

surface. However, the overall experience of the tail coat and its connected contexts seems to be 

understood  as  fun  and  easy,  neutral  and  uncomplicated,  and  the  tail  coat  itself  as  an  form of 

”pavlovian conditioning” on the pleasantries connected to it.
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1. INLEDNING

Fracken är ett mycket specifikt plagg. Den består av kavaj, byxor, väst, skjorta och fluga – alla med 

det tillhörande och obligatoriska prefixet ”frack”. I etikettböcker beskrivs den som den högsta av 

klädkoder och är i Sverige ofta buren i större, exklusivare och celebrare sammanhang. Den utgör till 

exempel passande klädsel i de rum som Sveriges konung vistas i, något vi vanligen ser på den årliga  

nobelmiddagen.

Inom akademien förekommer den på herrar som ska promoveras till doktor, på baler när en 

rektor ska skiftas och i andra sammanhang som tillskrivs vikt. Den förekommer också på studenter.  

Unga män i frack är en vanlig syn i de äldre studentstäderna i Sverige. De förekommer ensamma 

eller i grupp, av uppenbara anledningar eller till synes helt slumpmässigt. Den bäres i många olika  

sociala, och ceremoniella, sammanhang och förknippas därmed både med formella ritualer och fest. 

Den får ofta stå som själva symbolen för studenten som på något sätt står vid barndomens sista 

utpost, innan den verkliga världen, livet, tar vid som färdigutbildad akademiker. Detta gör den inte 

endast  till  en dräkt  som plikttroget  bäres  för  att  det  påbjuds  i  enlighet  med bestämmelser  och 

stadgar,  utan  den  har  tillskrivits  något  annat,  någonting  mer  sammansatt  och  nyanserat.  I 

studentvärlden verkar fracken utgöra ett fluktuerande undantag, den är en regel som bör och skall 

brytas. 

Ändock står det klart att det finns premisser gällande vilka som får tänja på dessa frackens 

gränser, likaså till vilken grad och i vilka rum det får göras. På många sätt är fracken som symbol en  

paradox eftersom den utåt  sett  gärna  inger  respekt,  signalerar  formalitet  och ger  ett  intryck av 

oklanderlighet medan de som bär den frekvent, ofta har etablerat egna, inte sällan helt motsatta, 

accepterade praktiker för fracken och dess tillhörande sammanhang. Den här studien syftar till att 

undersöka dessa gränser och syna fenomenet frack i sömmarna med fokus på hur den talas om,  

upplevs, och förhandlas kring. I senare delen av uppsatsen problematiseras fenomenet och sätts i 

relation till kön, makt och identitet.

1.1 Syfte

Denna  studies  syfte  är  att  genom  fem  kvalitativa  intervjuer  med  sammanlagt  sex  deltagare 

undersöka hur unga, manliga akademiker upplever, resonerar kring och talar om fracken. Den kan 

sägas utgöra ett nedslag i hur unga män som är akademiker interagerar i, och förhandlar kring, sin 

frack med andra och hur de själva upplever och motiverar sin egen frackpraktik. Detta innebär att  

den inte ämnar att ge en heltäckande bild av hur fracken upplevs eller praktiseras generellt, eller ens 

utav alla som kan sägas hamna inom kategorin ”ung manlig akademiker”, utan varje perspektiv bör 

betraktas som ett exempel i sig. Studien som sådan kan alltså sägas utgöras av flertalet fallstudier 
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där varje person som intervjuas är ett fall. Skillnader och likheter i dessa personers utsago blir sedan 

grunden för en tolkande och tematisk analys. Ambitionen är, utöver att ge möjliga tolkningar på vad 

dessa berättelser beskriver på en djupare, könsteoretisk nivå, också att hos läsaren väcka tankar 

kring detta specifika plagg och vad det egentligen betyder och gör anspråk på. Projektet är alltså att 

undersöka  unga,  frackbärande  mäns  eget  perspektiv  på  fracken  och  ställa  de  teman  som 

framkommer i deras berättelser mot aktuell genusvetenskaplig teoribildning.

1.2 Problemformulering

Hur upplever och praktiserar unga, akademiska män fracken idag och hur resonerar de kring vad 

som är centralt, utmärkande och acceptabelt gällande frackbärande med tillhörande kontexter?

1.3 Frågeställningar

Frågeställningarna som ligger till grund för studien är:

– Hur reflekterar unga, manliga akademiker över fracken och de kontexter den förekommer i?

– Hur talar de om kön, identitet och makt i relation till fracken och bärandet av den?

– Vilka könsstrukturella problematiker återspeglas i det som sägs?

1.4 Metod och Material

Den här  studien är  genomförd  med en tolkande metod kallad  IPA som fokuserar  på den levda 

upplevelsen. IPA står för Interpretative Phenomenological Analysis och är utformad för att besvara 

frågor gällande just upplevelse, meningsskapande och förståelse. (Smith m. fl. 2005) Jag har valt 

denna metod för att syftet med studien är att undersöka hur en frack upplevs, förhandlas om och 

reageras på snarare än hur den ska vara eller inte vara. IPA som metod går att applicera på många 

olika  typer  av  material  men  används  vanligen  till  kvalitativa,  tolkande  intervjustudier  där 

informantens upplevelse och förståelsen av denna är central. En annan motivering till att jag valt att  

fokusera på den levda erfarenheten är för att jag betraktar fracken och dess praktik som social och 

ser dess historiska och framtida betydelser som kontingent; i sin innebörd föränderlig. Regler och 

konventioner är lika säkert som de står tryckta och formulerade också alltid i pågående förhandling. 

Processer  som  kan  påverka  denna  konstruktion  är  i  konstant  rörelse  och  därför  är  frackens 

förändring, såväl som statiskhet, intressant ur ett upplevelsebaserat perspektiv.

 Jag har valt en klassisk intervjuform med enskilda informanter för att jag önskar separera de 

olika  perspektiven,  alltså  informanterna,  och  låta  dem  vara  opåverkade  av  varandra.  En 

gruppintervju  skulle  förvisso  innebära  mindre  materialhantering  och  kan  ibland  hjälpa 
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informanterna med att gemensamt resonera kring ämnet. Det sägs också vara gynnsamt om ämnet 

är känsligt eftersom informanten känner en större säkerhet om den upplever att den inte är ensam 

om  sina  erfarenheter  tillsammans  med  en,  ofta  okänd,  intervjuare.  (Esaiasson  2012,  s.  320) 

Eftersom  fracken  upplevs  som  okontroversiell  kommer  denna  studie  dra  fler  fördelar  av  att 

informanterna  får  ge  sin  bild  enskilt  och  utan  inbördes  påverkan  av  varandra  i  själva 

intervjusituationen. Jag har dock inkluderat en intervju med två personer, eftersom dessa två hade 

mycket lika relation till fracken i och med att de både sjöng i samma kör och var med i samma 

herrsällskap, vilket båda är frackrelevanta sammanhang.

Enligt Smith m.fl. (2005, s 79-102) bör man när man utför en tolkande analys av den här 

formen hantera sitt material i sex steg. För att beskriva den rekommenderade processen i korthet går 

den till som följer: 

Initialt transkriberas den första intervjun i sin helhet och läses noggrant ett flertal gånger. 

Eftersom det huvudsakligen är innehållet i materialet, alltså det som faktiskt sägs och inte primärt  

det underliggande, som ska ligga till grund för analysen har intervjun endast transkriberats på en 

relativt detaljerad nivå. Detta kan till exempel innebära att längden på pauser eller emfaser på ord 

inte så noggrant specificeras eller att  retoriska ljud från intervjuaren eller informanten själv inte 

inkluderas. Jag har även valt att skala bort vissa upprepningar och en del meningar som påbörjats av 

informanten,  men  sedan  ersatts  av  en  annan,  slutgiltig  formulering.  Detta  för  att  göra  texten 

tydligare  både  rent  läsbart  men  även  för  att  det  tolkningsmässigt  ska  bli  enklare  att  urskilja 

informantens faktiska upplevelse, alltså vad den menade att säga snarare än vad den ordagrant sa. I 

de  fall  jag  har  bedömt  att  tveksamhet  och  ordsökande  haft  betydelse  för  tolkningen  har  det 

inkluderats i min transkribering. 

Andra steget involverar att göra anteckningar under genomläsning av transkriberingen med 

reflektioner över till exempel semantiska problematiker, faktorer runt omkring intervjun som man 

minns eller andra beskrivande kommentarer som kan vara relevant för förståelsen av informantens 

utsago.  På  tredje  nivån  ska  förekommande  teman  i  intervjun  urskiljas,  utifrån  innehållet  och 

tolkningar av detsamma. I fjärde ledet ska kopplingar mellan teman undersökas och vilken helhet de  

bildar, och i femte steget upprepas ovanstående process med resterande intervjuer, en och en. 

I den sjätte och sista delen av processen eftersöks mönster, likheter och skillnader, fallen 

emellan. Utifrån denna översikt formuleras sedan mer övergripande och abstrakta teman under vilka 

man kan sortera in återkommande underteman, på vilka man sedan kan applicera teori. Det är först 

efter detta steg som teoretiska ingångar väljes och analysen kan börja ta form.
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1.5 Urval

Mitt urval av informanter har även avgjort avgränsningen för mig uppsats. Jag visste från början att 

jag ville fördjupa mig i fracken som upplevt fenomen men vinkeln var i detta stadium av min studie 

inte fixerad. Initialt var min tanke att fokusera på kvinnor i frack, men bestämde mig sedan för att 

fokusera på män eftersom den kulturellt givna normen tillåter ett bredare perspektiv. Frågan som 

följde var givetvis vilka män som i så fall skulle vara intressanta för min studie. En förutsättning var  

att  de burit  frack av frivilliga skäl  och att  de haft  anledning att  reflektera  över  den för  att  ett 

konstruktivt samtal omkring detta ämne skulle vara möjligt. Önskvärt vore alltså att informanterna 

faktiskt sökte sig till mig i ett intresse att tala om fracken, och jag satte därför breda kriterier för att  

ge utrymme åt flera olika utfall. 

Jag satte  upp anslag (se bilaga 1) på tavlor runt  om i den universitetsstad som då blev 

kontexten för min studie. Dessa hamnade både på campus, bibliotek, allmänna anslagstavlor samt 

alla studentnationer1 (utom en). Jag informerade även i sociala medier att jag sökte informanter och 

bad  vänner  och  bekanta  som jag  visste  rörde  sig  i  fracktäta  kretsar  att  posta  min  förfrågan  i 

relevanta  (virtuella)  forum för  att  jag skulle  kunna hitta  lämpliga  kandidater  utanför  min egen 

omedelbara bekantskapskrets. Efter några nervösa dagar utan någon respons började ett antal män 

erbjuda  sig att  delta.  Dessa  var,  föga förvånande,  samtliga  studenter  utom en som var  nyligen 

examinerad, men ännu arbetslös. Åldersmässigt skiljde det fem år från den yngsta (22 år) till den 

äldsta (27 år) och de kom från ganska olika universitetsdiscipliner, såväl humanistiska och juridiska 

som medicinska, och de var alla medlem i en studentnation. 

När jag valde mina informanter avböjde jag intresseanmälan från personer jag redan hade en 

relation  till.  Detta  eftersom det  skulle  påverka  min  förmåga att  göra  en  god analys  och deras 

möjligheter att ge förutsättningslösa svar. (Thomsson 2010, s. 125-132) Utöver dessa inkom sju 

svar varav ett bestod av en hel manskör som önskade anmäla sig. Jag bad att få tala med en eller två 

män ur denna. De två övriga som valdes bort hade också varit relevanta för mitt urval, men på 

grund av bristande tid att ses för den ena och att jag ansåg jag redan fyllt min kvot för den andra  

gjordes inga intervjuer med dessa. 

Jag utförde sedan fem intervjuer varav en hade två deltagare och jag har således sex olika 

personliga upplevelser att ta i betraktelse i denna studie. Av dessa sex män har alla sökt upp mig 

förutom en herre som jag tillfrågade på en rekommendation av en vän. Jag kände inte till någon av 

dessa  herrar  innan jag  utförde  intervjuerna  och mig  veterligen  har  de  heller  ingen relation  till  

varandra, förutom i fallet med parintervjun.

Enligt Smith m.fl. (2005, s. 48-50) ska en studie utförd med IPA baseras på ett homogent 

1 Vidare definition och förklaring av studentnation finns under rubriken Frackens historik på sidan 15.
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urval vilket givetvis kan vara ett komplicerat ställningstagande att göra. Hur höga krav man ska 

ställa på likheten beror givetvis på den forskningsfråga som formulerats. Jag har bedömt att min 

grupp av informanter är homogen nog på grundval av att de motsvarar samma kriterium gällande 

kön och ålder, att de samtliga är, eller har nyligen varit, studenter samt har ett intresse av fracken. 

Detta  innebär  att  jag  bedömt  andra  faktorer,  såsom  till  exempel  sexuell  läggning,  etnicitet, 

funktionalitet, vilket akademiskt ämne som studeras eller vilken nationstillhörighet mannen ifråga 

har, som irrelevanta i mitt urval. I efterhand kan man dessutom konstatera att de liknade varandra på  

fler sätt, såsom att de alla var etniskt svenska och kom från liknande socioekonomisk bakgrund men 

det var som sagt inte ett krav jag ställde. Jag tog heller inte i förväg ställning till vilken relation till  

fracken som dessa informanter önskvärt skulle ha utan detta fick informanterna själva redogöra för i 

början av varje intervju, och detta satte sedan agendan för resterande samtal. Jag lade alltså inte 

någon värdering i att vara positivt respektive negativt inställd till fracken i mina anslag eller i de 

samtal som föranledde våra intervjuer. 

1.6 Intervjuprocessen och positionering

Som tidigare nämnts utfördes till denna studie fyra individuella intervjuer samt en parintervju som 

alla blev ungefär en timme långa. De spelades alla in med informanternas medgivande och samtliga 

har i efterhand fått läsa transkriberingen av den intervju de själva deltog i. Dessa fem intervjuer 

utgick alla ifrån liknande frågor som, i  enlighet  med studiens syfte  att  undersöka informantens 

personliga meningsskapande och upplevelser, var utformade på ett öppet sätt för att ge utrymme för 

informanten att göra längre, sammanhängande utläggningar, utan att påverkas av intervjuarens egna 

uppfattningar och intentioner. (Smith m.fl 2009, s. 47-48) Med tanke på att det så gott som alltid är 

första gången man träffar denna person, och det finns naturliga anledningar till att vara nervös för 

både  informant  och intervjuare,  är  detta  på flera  nivåer  en kritisk process.  (ibid,  s.  64-65)  Jag 

upplever att jag gjorde det jag kunde för att informanterna skulle känna sig fria att uttrycka sin egen 

mening.  En  bekräftelse  på  detta  är  att  samtliga  av  mina  informanter  beskrev  upplevelsen  som 

intressant, rolig och bekväm när jag efteråt frågade hur de upplevt intervjusituationen.

Ovanstående är rekommendationerna som ges för att samla in ett material som lämpar sig 

för en IPA-studie enligt Smith m.fl., men jag har dessutom i intervjuprocessen eftersträvat att arbeta 

med en medvetenhet om min egen position i förhållande till fenomenet jag närmar mig och att jag 

medverkar  i,  och  därmed påverkar,  en  kunskapsskapande  process.  Detta  är  något  som överlag 

uppmuntras i god genusvetenskaplig forskningstradition eftersom en konstant kritisk blick är en 

förutsättning  för  att  kunna  bedriva  studier  gällande  sociala  strukturer  som vi  alla  deltar  i  och 

producerar, och reproducerar, dagligen. (Haraway 1988) Helen Thomsson (2010) har preciserat hur 

8



denna medvetenhet bör omsättas när man hanterar och tolkar kvalitativa intervjustudier. Hon menar 

att man bör ha ett reflexivt förhållningssätt genom att hela tiden problematisera omkringliggande 

faktorer runt intervjuerna och tolkningen av dessa, eftersom det ofrånkomligen påverkar dess utfall  

och resultat. Detta kan innebära att fråga sig själv hur ens befintliga förståelse, eller förförståelse, av 

fenomenet man ställer frågor om influerar hur intervjun styrs eller på vilket sätt den information 

som informanterna får innan intervjun påverkar de svar de sedan ger. (ibid, s. 45-50) Vad mina 

informanter fick veta i förväg var att intervjun skulle utgöra materialet till en genusvetenskaplig 

studie med fracken och deras relation till den i fokus, och att de inte behövde förbereda sig på något 

sätt. Många beskrev i efterhand att det var nyfikenhet som drivit dem att svara på mina anslag och 

det är givetvis så att jag, som både kvinna och genusvetare, måste vara medveten om att jag har en 

ganska okonventionell relation till just fracken och dess tillhörande kontexter. Detta kan i någon 

mån givetvis ha påverkat mina informanters svar när vi talat om fenomen som jag i egenskap av  

mitt kön faktiskt inte har personlig tillgång till, men i vilken utsträckning är naturligtvis svårt att  

bedöma. Dock så har jag till  stor del ändå ett perspektiv inifrån eftersom jag rör mig mycket i 

periferin av sammanhangen de talar om.

Förutom den egna positionen är också platsen som intervjun utförs på viktig att fundera över 

enligt Thomsson. Rum som är bekanta för intervjuaren men främmande för informanten kan göra 

denna osäker, och även störande eller på annat sätt hindrande miljöer bör undvikas för att kunna 

genomföra givande intervjuer. Som Thomsson rekommenderar har jag i den mån det varit möjligt  

låtit  informanten  välja  platsen,  men i  de  fall  som detta  inte  har  varit  ett  alternativ  så  har  jag 

föreslagit en plats. Samtliga intervjuer har utförts i allmänna men ostörda rum och har sannolikt i 

liten mån kunnat påverka intervjuerna. (ibid, s. 79-84)

Samtalen hölls med hjälp av en intervjuguide där tre teman av ganska öppen karaktär låg 

nedtecknade på ett papper mellan informanten och mig själv (se bilaga 2), vilket gör det till en så  

kallad semistrukturerad intervju. Att intervjuformen som används inte är stängd är en förutsättning 

för en IPA-studie och att välja den semistrukturerade formen har fördelen att det är lättare att föra 

tillbaka samtalet om informantens berättelser skulle ta vändningar som inte är relevanta för studien 

genom att hänvisa till dessa teman. (Smith m.fl 2009, s. 57-62) De teman jag valde inför intervjun 

var ”Intryck och uttryck”, ”Gränser och begränsningar” samt ”Gemenskap och exkludering”. Jag 

förde ett fåtal anteckningar under intervjuerna och hade till min hjälp ungefär tio öppna frågor med 

tillhörande följdfrågor, dolda för informanten, som jag använde när jag kände att jag behövde rikta 

samtalet, utan att för den skull leda informanten i sitt svar (se bilaga 3).
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1.7 Etiska reflektioner

När man arbetar  med personliga narrativ  på  det  här  sättet  krävs  viss  reflektion  över  de etiska 

aspekterna  med att  hantera  ett  levande  material.  (Smith  m.fl  2009,  s.  53-54)  För  mig  har  det 

genomgående i processen varit viktigt att ingen informant skulle, vid läsning av min uppsats, känna 

att  hans uttalande ryckts ur sin kontext på ett sätt som inte speglade hans egentliga ståndpunkt. 

Därför har jag i processen från transkribering till tolkning hela tiden försökt behandla mitt material 

hermeneutiskt, genom att reflektera över både de separata delarna och helheten parallellt genom att,  

till  exempel,  skriva  ner  ett  referat  av  varje  informants  berättelser  för  att  få  en  övergripande 

uppfattning om deras berättelse, åsikter och känslor. (ibid 2009, s. 21-29)

Eftersom jag inte i efterhand vill riskera att en informant blir igenkänd har jag valt att ge 

dem fingerade initialer när jag refererar till deras uttalanden i den löpande texten. Dessa är helt  

orelaterade till deras egentliga namn. Tanken med att ge dem initialer istället för att ersätta deras 

namn med ett annat är att jag när jag själv läst intervjustudier märkt att de namn intervjuaren väljer 

ofta reflekterar personen i övrigt. Detta kan i vissa fall möjligen vara önskvärt för studiens syfte 

men jag ser ingen anledning att göra det i denna. Initialer är också, i större utsträckning än siffror,  

något som man som läsare kan relatera till som en fullgod ersättning för ett namn.

Av  samma  anledningar  har  jag  valt  att,  i  den  mån  det  varit  möjligt,  censurera  de 

sammanhang som informanten talar om ifall dessa är specifika och relaterade till informanten själv. 

Detta  gäller  namn  på  till  exempel  studentnationer,  herrsällskap  eller  andra  namnspecifika 

sammanhang som uppkommit under vårat samtal. Detta har också som syfte att demonstrera mitt 

ställningstagande  att  den  här  studien  inte  gäller  specifika  kontexter  utan  möjliga  gemensamma 

nämnare inom en struktur utifrån ett kvalitativt antal upplevelser. 

1.8 Frackavgränsning

När  man  studerar  något  så  kontextuellt  som  fenomenet  frack  krävs  även  vissa  klargöranden 

gällande  var  fokus  ligger.  Fracken  finns  trots  allt  i  mångas  garderober  av  väldigt  varierande 

anledningar. Även om det är ett plagg som förekommer i en relativt homogen kultur eftersom den 

främst figurerar i västerländska (och västerländskt influerade) sammanhang, så har den inom denna 

kontext många olika betydelser och syften. Jag vill därför återigen specificera att den här studien 

fokuserar  som  tidigare  nämnts  på  en  särskild  frack,  nämligen  den  frack  som  förekommer  på 

studenter i anslutning till svenska, äldre universitet. Jag vill också poängtera att studenter som ofta 

vistas i fracksammanhang fortsätter sannolikt att röra sig i dylika sammanhang även i vuxen ålder 

efter  att  de  avslutat  sina  universitetsstudier,  eftersom  de  som  blir  invalda  i  till  exempel 
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ordenssällskap ofta blir det på livstid2. Detta medför att denna frackpraktik i samhället har ganska 

mycket större spridning än man initialt tänker sig eftersom dessa män sedan lämnar universitetet 

och hamnar på många olika arbetsplatser och i många andra sociala sammanhang.

Eftersom  fracken  möjliggör  sina  kontexter  lika  mycket  som  den  formas  och 

betydelsebetingas av dem är även dessa självklara föremål för min studie. Fracken kan inte till fullo 

förstås varken utan de rum den förekommer i, de kroppar som den omsluter eller de föremål och 

accessoarer som den kompletteras med. På samma sätt är rum fracken inte får vara i, kroppar som 

inte bär frack och ting som tillsammans med frack är oacceptabelt intressanta för min analys. 

1.9 Teori och begrepp

I  enlighet  med IPA-metodens utformning valdes  studiens teoretiska  ingångar  först  efter  att  jag 

bekantat mig väl med mitt material och organiserat det i intressanta och återkommande teman. Jag 

har  funnit  ett  antal  teorier  värdefulla  för  mina  studie  men  kommer  här  endast  redogöra  för 

huvudteorierna,  samt  redogöra  för  centrala  begrepp  som kommer  att  användas.  Övriga  teorier 

redogörs för, och refereras till, i den löpande texten. Jag har i min studie upplevt att fracken är ett 

uttryck för maskulinitet och kommer att applicera teorier rörande detta på min analys. 

Initialt bör nämnas att forskningen om män har i likhet med kvinnoforskningen omvandlats 

och utökats. Intresset för kvinnoforskningen, som senare blev genusvetenskapen, har någonstans på 

vägen förgrenat sig i ett intresse att undersöka mannen som könad varelse. Detta är något som i 

praktiken kan vara en något obekväm tanke eftersom mannen gärna framställs som det generella, 

det okönade (intellektet), medan kvinnan är det specifika, den könade (kroppen). Överhuvudtaget 

har manskroppen varit en negligerad forskningsgren till skillnad från kvinnan vars kropp, och då 

implicita kön, anses ha implikationer på ett annat sätt än mannens och ha en större påverkan på hur  

hon är och hur hon uppfattas. (Norberg & Mörck 2007)

Viktigt är även att påpeka att det kan finnas anledning att distingera mansforskning från 

maskulinitetsforskning, även om meningar ibland går isär gällande detta. Medan mansforskning 

fokuserar  på  män  som  grupp  och  det  som  omgärdar  innebörden  av  att  vara  man  så  har 

maskulinitetsforskningen mer abstrakta  och överskridande möjligheter  att  fokusera även på den 

maskulinitet som utövas av andra, mindre stereotypa kroppar och identiteter, och även bristen av 

densamma kan vara av intresse inom grupper som annars förväntas ha den. (ibid 2007) I mitt fall 

skulle det kunna tänkas att jag bedriver lite av båda, eftersom jag har undersökt meningsskapande 

hos uteslutande män men med fokus på gränser och begränsningar som är mer benäget att falla 

inom maskulinitetsforskning. Vad maskulinitetsforskare konstaterat i sina ambitioner att kartlägga 

2 Mer om dessa sällskap under rubriken Fracken historik på sidan 15.
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maskuliniteten  som  genusformerande  process  är  att  den  som  fenomen  betraktat  är  extremt 

sammansatt. 

De teoretiker jag funnit relevanta är R. W. Connell med sin teori om multipla maskuliniteter 

i konstant konkurrens såsom han beskriver dem i  Maskuliniteter (2002). Jag har också funnit att 

George L. Mosses resonemang om den stereotypa maskuliniteten som  beskrivs i boken The Image 

of  Man  –  the  making  of  modern  masculinity (1996)  är  värdefullt  för  min  tolkning  av  den 

maskulinitet som förekommer i samtalen.

R.W. Connell har som teoretiker formulerat den kanske mest klassiska teoribildningen inom 

maskulinitetsteori.  Han  beskriver  ett  komplext,  socialt  system  där  multipla  maskuliniteter 

konkurrerar i en ambition att uppnå positionen som den ideala maskuliniteten som Connell har valt 

att benämna hegemonisk maskulinitet. Detta är en adaption av Anthony Gramscis teori om hur olika 

ekonomiska klasser kan samexistera i ett system av förtryck utan att det ifrågasätts av föremålet för  

det, nämligen arbetarklassen. Detta för att de själva deltar i sitt eget förtryck eftersom de varken har 

medel, verktyg eller språk att protestera mot det, eller att de helt enkelt är oförmögna att föreställa 

sig hur det kan utmanas. Förtrycket är osynligt i sitt outtalade men självklara tolkningsföreträde. 

Gällande  hegemonisk  maskulinitet  är  det  dock  kvinnor  och  marginaliserade  män  som  är 

underordnade.  (Connell 2002, s. 115) Det är dock förhållandevis få män i befolkningen som är 

bärare av denna hegemoniska maskulinitet men den är ändå något alla män måste förhålla sig till. 3 

George  L.  Mosses  perspektiv  på  manlighet  ger  möjligen  en  mer  polariserad  bild  av 

maskulinitet då han menar att människor, inklusive män, kategoriseras i grupper. För att tillhöra en 

grupp måste man likna en diffus avbild eller stereotyp som står som modell för normen. Han menar 

att ”stereotyp” som begrepp ofta konnoteras negativt, men att man bör tänka på stereotyper i en 

positiv bemärkelse som förståelsebas för skapandet av en modern maskulinitet (och femininitet, i 

kvinnans  fall).  Hans  teorier  baseras  alltså  på  att  samma  processer  som  skapar  negativa 

generaliserade  uppfattningar,  eller  stereotyper,  också på  samma sätt  skapar  positiva. På  ett  sätt 

påminner hans teorier om Connells i och med att han menar att alla män eftersträvar att likna en 

maskulinitet som betraktas vara den högsta. De som inte lyckas likna detta högsta, i Mosses ord 

stereotypa, ideal uppfattas som kontratyper. Kvinnor hör inte hit eftersom dessa, enligt Mosse, har 

egna stereo- och kontratyper att jämföras med. Kontratypa individer blir sedan i egenskap av sin 

avvikelse systematiskt misstänkliggjorda, motarbetade och exkluderade. Mosse beskriver också en 

seghet  och nästan en fördröjning i  maskulinitetens förändring vilken jag ser i  mina studier om 

fracken, som ju har varit i det närmaste identiskt utformad under en extremt lång tidsperiod. Mosse 

3 Ett relevant tillägg är att Connell i stor utsträckning behandar maskulinitet enligt Pierre Bourdieus teorier om sociala 
kapital, och menar att den i sig är en valuta (som i samhället står högre i kurs än femininitet) med vilken individen 
kan köpa sig kulturell tillhörighet, passage och priviligier. (Skeggs 2000)
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menar  att  denna moderna och långsamt  förändrande  bild  av  (västerländsk)  stereotyp manlighet 

uppstod och fixerades någonstans mellan 1700-talets andra hälft och början av 1800-talet. (Mosse 

1996, s. 5) Det är också under denna tidsperiod som den moderna fracken etablerades som standard, 

och jag ser  på så  sätt  fracken som en del  i  ett  större  uttryck för  just  denna moderna manliga  

stereotyp och kopplar mina informanters önskan att utgöra en homogen grupp till denna.  

Jag kommer även utgå från teorier kring homosocialitet vilket är ett uttryck som myntades 

av Jean Lipman-Blumen i den numera klassiska texten ”Toward a Homosocial Theory of Sex Roles: 

An Explanation of the Sex Segregation of Social Institutions” som redogör för hur män ofta söker 

kontakt, bekräftelse, stöd och tillgodoseende av andra sociala (och möjligen även sexuella) behov 

inbördes av varandra istället för att göra det hos kvinnor. (Lipman-Blumen 1976) Eftersom det i 

mina studier framkommit att frackbärande ofta sker i könshomogena grupper är den i sig något av 

en homosocial praktik, även om  det givetvis inte uteslutande är så.

När  det  kommer  till  fracken  som  klädkod  finns  det  en  väldigt  explicit  etikettsbunden 

könsförväntning. Det står ordagrant i etikettexperten Magdalena Ribbings bok, som ska ge ”raka 

råd och enkla regler”, att det är olämpligt att som kvinna komma i frack till en tillställning med 

klädkod frack eller högtidsdräkt eftersom hon då riskerar att se utklädd ut. (Ribbing 2005, s. 181) 

Dylika överträdelser betraktas som bristande respekt mot värden och andra gäster (mäns eventuella 

klänningsbärande  behandlas  dock  inte).  Eftersom  jag  upplevt  en  viss  försiktighet  gällande 

könsetikett och frack från mina informanter också (även om ingen ren polemik förekom) tycker jag 

att  det  är  relevant  att  sätta  fracken i  relation  till  Tiina  Rosenbergs  begrepp  heteronormativitet.  

Fracken befinner sig inom, och förstärker, en uppfattning om att män och kvinnor är varandras 

motsatser, och att de ska leva inom ramen för ett förväntat genusuttryck och en kompatibel och 

homogen sexualitet, nämligen heterosexualitet. (Rosenberg 2002, s. 100-102)

Heteronormativitet är ett teorem som bygger på Judith Butlers syn på genus/kön som socialt 

konstruerat och skapat performativt i gestaltade upprepningar utifrån ett system hon uppkallat den 

heterosexuella matrisen. Jag utgår ifrån denna definition av kön och genus i denna studie. (Butler 

2005, s.  296)  För  att  närmare definiera performativitet  inom den heterosexuella  matrisen  är  en 

möjlig beskrivning att de sociala interaktioner som dagligen sker människor emellan, i vilka uttryck 

för genus (och kön) skapas, bygger på en ”kollektiv” vilja att uppnå begriplighet vilket resulterar i 

att avvikelser eller nya uttryck får konsekvenser på individnivå och därmed ”frivilligt” väljs bort. 

Detta cementerar sedan skillnader och reproducerar praktiker som är kopierade utifrån ett original 

som  inte  finns  (och  aldrig  funnits)  och  bildar  en  osynlig  struktur.  Denna  struktur  påverkar 

systematiskt  att  olika  individers  uttryck  för  kön  och  genus  blir  liknande,  och  då  i  form  av 

heterosexualitet  som  ska  praktiseras  inom  ramen  för  en  monogam  tvåsamhet.  Inom  dessa 
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upprepningar skapas också makt och förutsättningar för densamma.

Makt är ett begrepp jag kommer återkommande använda och utgår då från Michael Foucault 

teorier om makt som diskursiv, föränderlig och verkande i alla riktningar, mellan alla sociala skikt 

och inom alla relationer. Makt har ingen central eller kärna utan finns överallt, samtidigt, men är för 

den sakens skull  inte  omslutande utan snarare  kontinuerligt  skapad i  varje  ögonblick.  Foucault 

menar att spänningen mellan olika enheter av makt gör att  strukturer kontinuerligt utmanas och 

makten potentiellt kan skiftas från en person, institution eller praktik, till en annan. Där det finns 

makt finns också potential till motstånd vilket Foucault benämner motmakt. (Foucault 2002)

1.10 Tidigare forskning

Fracken  i  sig  bär  på  en  spännande  symbolik  och är  i  den  historiska  forskningen  relativt  unik 

eftersom den praktiskt taget gått från att vara vardagsplagg till högtidsdräkt. (Peacock 1996) Den 

har troligen etablerat den monokroma dominansen som tvingade färgprakt och organiska mönster 

ner till  en mindre respektingivande och feminin nivå. Färg och prålighet var tidigare tecken på 

maskulinitet och inflytande och således också makt. (Norberg & Mörck 2007) Fracken har till viss 

del figurerat i dräkthistorisk forskning, men några upplevelsebaserade studier har inte bedrivits.4 

Något  som  är  vanligt  förekommande  inom  forskning  om  mode  och  maskulinitet  är  däremot 

kostymen som betydelsebärare och symbol. Denna forskning kan ofta med fördel appliceras även på 

fracken, även om det inte går att direkt översätta i och med att det handlar om en yrkesrelaterad 

miljö  kontra  sociala,  eller  möjligtvis  rituella,  sammanhang.  Ett  exempel  på  denna 

maskulinitetsforskning är projektet  Den dekorerade mannen som sammanställdes vid Göteborgs 

universitet och som undersökte maskulina praktiker hos män vilka rörde sig i bolagsstämmor och 

dylika sammanhang. (Mörck & Tullberg 2004, s. 2)

En annan intressant aspekt av fracken är att dess yttersta formalitetsanspråk har gjort den till 

en tacksam symbol att ta ur sin kontext för att uppnå en effekt. Detta blir tydligt när vi ser fracken  

på till exempel kvinnor såsom Marlene Dietrich, som det finns skrivet en del om (Bemmann 2000), 

eller om man ser på en klassisk cabaretdansös som uppträder i frackjacka kompletterad med kanske 

nätstrumpor eller en mindre kjol.

Gällande  forskning  om  akademin  har  problematiker  såsom  systematisk  exkludering  av 

kvinnor och kvinnor som ett  upplevt hot mot den givna maktordningen bland manliga kollegor 

uppmärksammats,  men detta har  främst varit  i  akademin som en yrkesarena.  (Andersson 2007; 

Eduards 2012) Den här studien är liksom dessa kopplad till  akademiska könspraktiker men har 

fokuserat på det omkringliggande, det sociala, och specifikt på fracken som gemensam nämnare. 

4 Utifrån de sökningar jag gjort i sökmotorer, databaser och bibliotek (med assistans av en utbildad bibliotekarie).
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Den fokuserar  på  förhandlingen  omkring  denna  klädkod  som ofta  är  förknippade  med väldigt 

traditionstyngda sammanhang. Dessa är ofta svårproblematiserade eftersom de vilar på en grund av 

inneboende maktstrukturer ofta försvaras av dem som gynnas av dess kulturella betydelser. 
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2. DISPOSITION OCH BAKGRUND

I det här avsnittet kommer jag gå in på mer om studiens utformning och upplägg, men också ge en 

bild av frackens historiska bakgrunder, kulturella betydelser och om hur den har varit att forska 

omkring. Detta för att sätta den kommande analysen i ett historiskt sammanhang och för att att ge 

en bild av hur fracken inte bara blir en symbol för maskulinitet på en manskropp utan hur den i sig 

själv förmedlar och i viss mån kulturellt betyder maskulinitet. 

2.1 Upplägg

Jag har i min tolkningsprocess upplevt att fracken som fenomen har tre lager (som formats, men 

inte avgjorts, av min intervjuguide, se bilaga 2). Dessa lager verkade i varierande grad vara något 

som informanterna själva tänkt kring och reflekterat över. Det första lagret som jag upplevde att de 

var mest medvetna om gällde allt som rör det som bärs till fracken; medaljer, band, knappar och 

dylikt. Om dessa symboler och praktiker fanns mycket färdiga och formulerade resonemang som 

flödade  utan  avbrott  eller  tveksamhet.  Nästa  lager  gällde  frackens  regler,  gränser  och 

överskridanden vilket  verkade  vara  ett  område som informanterna  ägnat  mindre  tankar  åt.  Här 

framträdde oftare olika uttryck för osäkerhet och även mer motsägelsefulla resonemang. Det sista 

lagret som verkade vara ett för informanterna delvis oreflekterat ämne är frackens gemenskaps- och 

exkluderingspotential, vilket i en del fall verkade generera vissa defensiva känslor. Jag har således 

lagt upp min analys i enlighet med detta och kallat de respektive avsnitten Det lika och det unika,  

Att dekonstruera en frack  och  En akademisk grabbighet. Jag har i samtliga avsnitt inlett med ett 

citat från mina intervjuer som är kopplat till de kommande resonemangen och dessa citat har sedan 

ofta kompletterats med fler uttalanden i den löpande texten. Genom att jobba textnära vill jag ge en 

bättre förankring i  materialet  för läsaren, och detta görs lämpligen genom att  vara kontinuerligt 

generös med citat. Innan den tematiska delen av analysen ska jag som ett preludium tala lite mer 

specifikt om frackens dåtid och mer exakt på vilket sätt fracken som symbol är könad samt sätta den  

i relation till mina intervjuer.

2.2 Frackens historik

Om man bläddrar i en bok med bilder på välklädda europeiska gentlemän mellan 1778 till 1995 kan 

man konstatera  att  herrmodet  har tonats  ner  en hel  del  under  de gångna 200 åren.  Från börjar 

liknade många dräkter frack; dagdräkter, sportdräkter och kvällsdräkter kunde alla vara försedda 

med  frackens  karaktäristiska  skört  och  ha  samma  konstruktion  som  fracken,  men  kunde  ha 

allehanda  färger  och  mönster.  Det  är  den  brittiska,  ridande  gentlemannens  dräkt  som  är 
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föregångaren till dagens moderna kostym, och som på vägen förgrenades sig och formade fracken.5 

(Peacock 1996) Överlag är det dock svårt att hitta en uttömmande kronologi om föregångaren till 

det som idag blivit den högtidsdräkt som är avsedd för män, kanske för att den i sitt ursprung har så 

många olika funktioner och utföranden. I nationalencyklopedin står det att fracken ”togs även upp 

inom militären och diplomatkåren” innan den slutgiltigt blev högtidsdräkt. I slutet på artikeln står 

det också att läsa att ”vid akademiska högtider och vid begravning kan svart  väst bäras, vilket, 

liksom svart fluga, även förekommer då frackkostym är yrkesdräkt, inom t.ex. restaurangvärlden.” 

(NE.se: frack) 

Det sägs att det var Beau Brummell, ofta känd som den första dandyn, som satte standarden 

för den svarta och vita fracken. Detta var en herre som omgavs av mycket oklarheter och mystik  

men det står klart att han under sin levnad var känd för sin arrogans och sin känsla för perfektion i  

klädsel och personlig framtoning. (Moers 1960 s. 17-38)

Fracken  antogs  som  officiell  klädkod  i  anslutning  till  akademiska  ceremonier,  såsom 

doktorspromotioner,  vid  Uppsala  universitet  runt  1839  (Backman  1927)  men  har  även  innan 

figurerat  i  akademiska  kontexter.  Vid  studentnationerna  har  den  till  exempel  varit  (och  är 

fortfarande)  ett  betydande  inslag,  och  nationerna  är  därför  en  viktig  aspekt  av  unga  mäns 

frackanvändande idag precis som förr. Nationerna anordnar fester och bildar sällskap som kanske 

har frack som klädkod och blir på så sätt central för dess förekomst. Dessa refereras ofta till som 

ordenssällskap (eller  fracksällskap).  Studentnationer  är  byggnader,  verksamheter  och föreningar 

som finns i större, svenska universitetsstäder och förknippas med ett av landets större stift. Det var 

fram tills nyligen obligatoriskt att ansluta sig till en sådan som student. (NE.se: nation) Nationerna 

är idag fortfarande starka mötesplatser för studenter och är ofta av stor betydelse för dem eftersom 

de tillhandahåller bostäder och erbjuder ett sammanhang till nyinflyttade studenter. De (frack- eller 

ordens-)  sällskap,  som  bildas  i  anslutning  till  ett  universitet  kan  vara,  men  är  inte  med 

nödvändighet, formerade i anslutning till en studentnation. Dessa sällskap skapades från början ofta 

i parodiskt syfte som en (ironisk) motsvarighet till större hemliga sällskap, vilkas statusanspråk med 

tillhörande medaljer och ritualer förlöjligades och förminskades. (NE.se: ordenssällskap) Dessa är 

en vital del av den unga, manliga akademikerns frackpraktik och kommer att förekomma mycket i  

min studie. 

5 Att fracken också formats av franska influenser är tydligt med tanke på att den på franska heter le frac (eller som 
klädkodsangivelse: habit frac)
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2.3 Fracken – En rakt maskulin motsats

Det är klart, man känner sig ju lite pampig, just det här att man... fracken sitter åt i midjan och så blir den

lite bredare upptill och så ser man väldigt... muskulös ut. Den känslan är ju väldigt rolig givetvis. - C.G.

Fracken har genom historien präglats av roller som ofta förknippas med män och status. Vi ser de 

militära dragen som finns kvar från tiden deras likformade föregångare bars av soldater, men också 

till exempel studenten, professorn, den utbildade mannen i yrkeslivets representativa arenor, den 

borgerliga överklassmannen och hovmästaren (ständigt markerad med den svarta flugan) har alla 

bidragit till den sammansatta association som förknippas till denna seriekopplade enhet av plagg. 

För dagens frackpraktik är denna kulturella inskription ingalunda irrelevant utan påverkar känslan 

och upplevelsen för både bärare och betraktare av fracken. 

Förutom att fracken är ett plagg reserverat för mannen är den på många andra sätt en yta på 

vilken det kulturellt projiceras maskulinitet. Både i dess homogena utförande och i dess monokroma 

färgskala ställer den sig i motsats till kvinnans högtidsdräkt, där det förväntade är variation och 

uppiggande färgprakt. Medan mannen förväntas ha svart och vitt på sig som standard blir kvinnan, i 

alla fall fram tills nyligen, snarare avrådd att ha på sig svart och vitt eftersom svart sägs indikera 

sorg och vitt är reserverat för kvinnan som agerar brud. (Ribbing 2005, s. 182) Därmed väljer hon 

kanske självmant att inte ta detta i anspråk på grund av att denna tankegång kanske fortfarande 

cirkulerar, och synnerligen så i äldre generationer. Det svarta och vita har en helt annan betydelse på  

hennes kropp än det stilrena och auktoritära. Detta gör sig mer begripligt och harmoniserar bättre på 

en manlig kropp som önskar utstråla kontroll, simplicitet, kunskap (eftersom fracken är ett mycket 

tekniskt komplicerat plagg) och disciplin. (Mosse 1996)

Den binära könsuppdelningen begripliggörs ofta genom att könen ställs i varandras motsats, 

eller uppdelas i  dikotomier. (Rosenberg 2002, s. 102) Ser man på kvinnans respektive mannens 

högtidsdräkt  blir  detta  tydligt  eftersom  mannens  dräkt  är  allt  som kvinnan  inte  är;  fracken  är 

bestående,  monokrom,  generell  och  strikt  medan  en  balklänning  oftast  är  föränderlig,  gärna 

färgglad, ska gärna vara unik på festen samt ofta utformad flödande och organiskt. Fracken och 

klänningen definieras i relation till varandra, och agerar tillsammans en kulturell metafor för den 

binära  könsuppdelningens  ytterligheter;  maskulinitet  och  femininitet.  I  kommande  tre  tematiskt 

indelade kapitel kommer jag att  exemplifiera hur denna maskulinitet tar sig uttryck i praktiken.
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3. DET LIKA OCH DET UNIKA

(...) som herre vill man väldigt gärna, i alla fall som jag upplever det, sticka ut även om man bär frack, 

men man vill sticka ut enligt reglerna. - A.J.

Hur fracken lämpligen kompletteras med symboler och utsmyckningar är beroende på kontext. För 

studenten kan den till exempel att förväntas bäras helt neutralt, som för marskalken vars syfte är att 

vara en formell funktionär på universitetets ceremonier och fester, med endast blågult band och 

studentmössa  till.  Vid  dessa tillfällen är  tanken att  tillhörighet  och  personlig  identitet  ska  vara 

utraderad.  Fracken  i  denna  form  benämns  Akademisk  Högtidsdräkt (Elofsson  2009)  men  jag 

kommer i min analys inte dröja vid den, utan kommer ägna mina resonemang åt fracken som får 

kombineras  med andra  symboler.  Går  man på  tillställningar  av  andra  slag  finns  nämligen ofta 

möjligheten att göra vissa val för mannen i frack som då kan kommunicera mer om vem han är. I 

dessa sammanhang anges ofta klädkoden ”Högtidsdräkt med ordnar”. (Ribbing 2005, s. 179)

I mina informanters berättelser framkommer något relativt paradoxalt,  nämligen att det i 

kretsar  där  frack  bäres  ofta  finns  en  vilja  att  likna  varandra  och  utgöra  en  gemensam massa 

samtidigt som det finns en stark önskan att sticka ut. Det är i enlighet med etikettreglerna något som 

kan vara svårt och förhandlandet om rätten att få särskilja sig på önskvärt sätt framkommer i vissa 

partier av mina samtal med informanterna.

 

3.1 Bling, band och nålar

(...) i studentföreningssammanhang så kan man hänga på sig massor med ordnar och säga 

'Åh vad snygg jag är, nu får jag bära bling!' Det är alltid kul att bära bling. - H.W.

Vikten av att uttrycka identitet i sin frack var ett genomgående tema i mina intervjuer, och då i form 

av både tillhörighet till en viss kontext och egna personliga markörer. Det finns givetvis möjlighet 

att bära tillbehör såsom till exempel cylinderhatt och käpp, något som är accepterat men ovanligt 

förekommande  idag,  men  dessa  talades  om  i  ganska  liten  utsträckning  i  mina  intervjuer.  De 

symboliska accessoarer som bäres till fracken var däremot ett vanligt förekommande tema. Dessa är 

ofta inom de kontexter de bäres ett system för identifiering. Informant J.U. uttrycker det såhär:

Jag tycker att det är jättekul, för går man på stan så ser man - säg att det är en högtidssittning 

någonstans - då kan man faktiskt se vilken nation de tillhör och vad de har gjort ungefär. 

Inte på jättelångt avstånd men det går ju att läsa av, så det är ju en social kod.
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Av detta kan man konstatera att det finns ett element av bedömning gällande de tillbehör en man 

väljer att bära till fracken. Frackbandens betydelse, som kan med sina specifika färgkombinationer 

förmedla tillhörighet  till  både studentnation,  förening, sällskap eller  annat,  är  för flera av mina 

informanter viktigt. Många beskriver att valet av band (som får vara högst tre till antalet), deras 

inbördes ordning och även färgmatchning bör göras med tillbörlig omsorg. Utöver det kan man 

också bära nålar i kavajslagets knapphål som också de bör väljas med omsorg beroende på vilket 

sammanhang man bär fracken i. En informant beskriver att han brukar förvara dessa nålar i frackens 

innerfickor för att  kunna byta emellan i  fall det sammanhang man vill  signalera tillhörighet till 

ändras under tidpunkten då fracken bäres.

Ofta är även medaljer tillåtna, vilka i akademiska sammanhang utgör värdeladdade symboler 

som kan avses markera till exempel en bedrift, närvaro vid ett specifikt (viktigt) tillfälle eller ett  

avslutat  uppdrag.  (NE.se:  belöningsmedalj)  I  flera  av  mina  intervjuer  framkommer  medaljernas 

betydelse vilka i flera informanters utsago ofta benämns som ”bling”. Som jag ser det framkommer 

det i ordvalet en önskan av att göra ett maskulinitetsanspråk eftersom bärandet av smycken, färger 

och  ädla  metaller  innebär  en  viss  risk  för  femininisering  av  bäraren  själv.  Mosse  menar  att 

femininisering av en person medför att denna riskerar hamna åt det kontratypa hållet jämfört med 

den positiva,  maskulina  stereotypen.  Feminisering  är  i  sig  inte  en  kontratyp  utan ett  tillskrivet  

symptom  på  en  misstänkt  kontratyp,  historiskt  sätt  till  exempel  judar,  mentalt  labila  och 

homosexuella. (Mosse 1996, s. 57 – 76) Idag har detta givetvis andra uttryck då varken religiös 

tillhörighet, sjukdom eller homosexualitet på samma polemiska sätt upplevs som ett hot. ”Bling-

bling6” är ett slanguttryck för exklusiva ofta överdrivet designade smycken burna av manliga, ofta 

afro-amerikanska rapartister för att signalera magnituden på deras ekonomiska tillgångar, vilket i 

sig  är  en  markör  för  maskulinitet.  Detta  kan  alltså  sägas  vara  en  ”låne”-maskulinitet  som får 

förstärka andra sådana i enlighet med Connells tanke på olika maskuliniteters parallella existenser. 

(Connell 2002)

Medaljer, band, insignier7 och nålar bäres alltså på grundval av att en lämplighetsbedömning 

har gjorts om det faktiskt passar i sammanhanget eller är godtagbart till frack. Dock förekommer 

även en spänning i hur man kan tänja på denna lämplighetsbedömning inom ramarna för fracken i 

sin önskan att ytterligare vilja förmedla en särprägling.

6 När jag försöker hitta en definition av begreppet ”bling-bling” verkar det som att detta fenomen inte behandlats i  
text i någon större utsträckning. Enligt wikipedia myntades begreppet troligen 1999 och sägs vara det föreställt 
onomatopoetiska ljudet som uppstår när ljuset träffar en diamant. (Wikipedia.se: bling-bling)

7 Vilket kan beskrivas som en form av medalj buren runt halsen. Ett insignia signalerar ofta högre positioner såsom 
ordförande- eller förmannaskap. Definieras enligt nationalencyklopedin som ”yttre tecken på rang eller värdighet”.  
(NE.se: insignier)
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3.2 Pågående förhandling

Det är också en fin tanke även om jag är tämligen säker på att det inte är sant som han säger att 

jägmästare ska bära grön frackväst. Det är en mycket välkänd regel att det absolut inte ska vara något 

annat än vit eller på sin höjd svart väst till en frack. - A.J.

Här berättar informanten om en herre som vanligen bär en avvikande färg på sin frackväst med 

motiveringen att det enligt tradition är tillåtet inom ramen för den yrkesutövning som han har valt. 

Denne herre gör alltså anspråk på att bära en väst som går utanför det annars krävda vita, eller 

svarta, som enligt reglerna ska bäras till frack med motiveringen att det speglar en annan tradition. 

Informanten beskriver själv att han upplever viss avundsjuka inför att detta är möjligt för denna 

herre samtidigt som han också känner viss tveksamhet inför huruvida det bör betraktas som en 

accepterad praktik. Min uppfattning av problemet med just det här specifika fallet är att denne herre 

i avvikande väst på något sätt bildar en hybrid mellan två accepterade alternativ, folkdräkten och 

fracken. Denna hybrid blir i  sin förening obegriplig på ett sätt  som är svårt  att sätta fingret på 

eftersom delarna separat faktiskt får förekomma i sammanhanget. Informanten verkar ändå relativt 

säker på att den inte borde godkännas i enlighet med påbjuden fracketikett. En annan informant 

berättar att han, och även övriga män i hans familj, gärna vill bära svarta handskar till fracken trots 

att detta är ett tydligt avsteg då det är vita handskar som gäller om man önskar bära sådana till frack.  

Samma informant som är citerad ovan uttryckte även viss kritik mot de herrar som i stället för frack 

gör anspråk på rätten att få bära kilt eftersom de lyckats härleda ett, högst marginellt och distant,  

skotskt släktskap till sin familj och kan på så sätt sticka ut eftersom andra kulturers högtidsdräkter  

är något, i informantens egna ord, ”väldigt accepterat.” För tydlighetens skull bör tilläggas att andra 

(kulturers)  högtidsdräkter  ofta  är  tillåtna  i  fracksammanhang,  men  det  verkar  utifrån  mina 

informanters berättelser vara viktigt att man har en reell koppling dit. En avlägsen skotsk släkting 

kan alltså anses tveksamt. Rätten att få sticka ut i en homogen klädkod är något som är i ständig 

förhandling. En informant uttryckte att viljan att vara genuin ofta medför att man håller sig till det  

man är säker på att man ”gjort sig förtjänt av i de församlades ögon.” 

I flera av mina samtal har det framgått att även om det i teorin är möjligt att egentillverka 

medaljer och motivera dem med att de tillhör kontexter som är okända eller hemliga för de som ser 

dem  så  är  detta  något  som  är  otänkbart  att  göra.  Det  finns  en  del  avsteg  från  den  angivna 

frackpraktiken som accepteras och det kan vara om herren i fråga till exempel är med i ett sällskap 

eller  sammanhang  som  berättigar  honom  att  bära  symboler  för  att  signalera  detta.  Jag  tolkar 

syntesen av mina informanters uttalande som att det är skillnad på olika avvikelser som i olika grad 
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godkännes beroende på kontext, men det finns också motiveringar som, av vissa, ifrågasätts. Det 

finns  inofficiellt  ett  socialt  krav  på  genuinitet  och  på  att  valen  som  görs  gällande  avvikande 

symboler till fracken görs med en medvetenhet och inte godtyckligt på basis av till exempel en vilja 

att uttrycka identitet eller preferens.

3.3 Individualiteten inom samhörigheten

Jag tror tillhörigheten är något som människan eftersträvar (…) att få vara en del av den här gruppen, 

pingviner eller vad man nu vill kalla det liksom... det är någonting. Det är nice på något sätt, att vara en 

del av det. - F.O.

På frågan om det finns en önskan att vara lika i frack svarade samtliga informanter ja. En uttryckte 

det som att det ju är själva tanken med klädkoden att eftersträva det uniforma, och till och med det  

uniformerade,  medan andra sa  på  litet  olika sätt  att  det  finns  en  trygghet  i  att  veta  hur  det  är  

förväntat att man ska klä sig. Återkommande har också varit att fracken säkerställer bärarnas lika 

nivå, och att syftet också är att ingen ska känna sig underklädd. Mina informanter kan alltså sägas  

tillskriva fracken en demokratisk funktion som utjämnar bärarnas eventuella skillnader.  Ur mitt 

perspektiv utgör fracken i det här hänseendet en tydlig markering av en kontextuell lägsta hierarkisk 

nivå. Den utjämnar förvisso många skillnader men utsorterar samtidigt de som inte framgångsrikt 

uttrycker en korrekt maskulinitet vars standard är satt i det här specifika sammanhanget. Nivån som 

lägges med hjälp av fracken kan liknas vid Mosses bild av den stereotypa maskuliniteten; att lyckas 

likna den tillräckligt väl medför att mannen i fråga kan delta i de sammanhang som finns ovanför 

den lägsta hierarkiska nivå som avgöres här. (Mosse 1996, s. 6) Här ser jag ett lämpligt sätt att  

tillämpa Connells  tanke  på maskuliniteter  i  konkurrens  eftersom avvikelsers  möjligheter  att  bli 

godkända hänger på att den gör anspråk på en annan, korrekt maskulinitet. Att vara inkluderad i ett 

herrsällskap  är  ett  exempel  på  en  godkänd  ersättning  för  att  göra  en  klanderfri  frack  enligt 

klädkoden (i sina sammanhang). En individuell tolkning där frackbäraren själv önskar uttrycka en 

aspekt av sin personlighet blir däremot inte alltid gångbar inom ramen för ”rätt” maskulinitet. Detta 

bör betraktas som en förenkling och vad som är en godkänd maskulinitet kan givetvis kompenseras 

med  andra  delar  av  individen,  oberoende  av  hans  frackbärande,  vilket  innebär  att  han  inte 

automatiskt blir utesluten. Jag vågar dock påstå att det får implikationer för vilka rum han får vistas 

i och hur han betraktas av dem som också vistas där. Inom det skikt där frackbärande förekommer 

klär man sig alltså för att passera en väl distingerad linje för tillhörighet för att sedan, ovanför detta 

skikt, inbördes konkurrera om en hegemonisk position. 
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Det den till synes paradoxala viljan att vara lika och samtidigt olika bygger på att frackens 

sammanhang utgör en arena som definierar en bild av maskulinitet. Denna arena blir sedan en plats 

för förhandling om hierarkisk position. Fracken är enligt flertalet informanter en grund(plåt) som 

utgör  en  yta  på  vilken  värdeladdade  symboler  kan  fästas,  men  vilka  som  är  gångbara  för 

frackbäraren i fråga avgörs utifrån en konstant process av förhandling.
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4. ATT DEKONSTRUERA EN FRACK

(…) alla delar av plagget är ju specifika för fracken. Så att det är ju sådär; det är en frackskjorta, 

det är frackbyxor det är... och så vidare. Så att, även om man bara har skjorta, hängslen och byxor, 

så ser man ju att det är delar av en frack. Det gör man ju. - L.K.

Fracken består av ett antal delar som inbördes avpassas till varandra och formar en skulpterad enhet.  

Proportioner, symmetri  och  parallella  linjer  ska  på  liknande  sätt  synkroniseras  med  varierande 

kroppar för att den ska sitta rätt. Dess linjer formas av en serie specifika delar som tillsammans 

bildar en helhet, men det är en helhet som verkar behöva försvaras, bevaras och kontrolleras. I mina 

samtal upplevde jag att dessa gränser upplevs som en reell och påtaglig aspekt av fracken, men var 

ändå ett relativt oreflekterat område. Trots det verkar det vara något som dessa män förhåller sig till.

4.1 Frackens inneboende gränser

(…) viktigt att tänka på är ju avståndet här. Manschetten. Också avståndet västen, byxorna, rocken, 

det förhållandet, så att det stämmer. Om rocken går över västen, det är inte snyggt. Och om västen 

går inte riktigt - om byxorna sitter för lågt, är för lågt skurna eller att man har för kort rock eller 

väst - det är heller inte heller snyggt när skjortan glipar fram. - F.O.

Ovanstående citat har inkluderats för att illustrera vilken vetenskap fracken kan framstå som för de 

som är  oinsatta  i  fenomenet.  För  att  få  den  att  sitta  korrekt  krävs  omsorgsfull  utprovning  och 

sannolikt även viss justering av en skräddare. Det framgick i flera av intervjuerna att frackens snitt  

är viktigt, ofta förekom tal om ”internetfracken” och dess sämre passform i och med att dess bärare 

beställt den via en hemsida utifrån standardiserade storlekar. Att lägga omsorg på att frackens linjer 

avgränsar rätt områden från varandra är alltså för vissa av betydelse.

Det är viktigt att alla bär fracken på ett värdigt sätt (…) då de flesta brukar bära fracken på 

korrekt sätt, och någon sticker ut, då bär man fracken på ett inte korrekt sätt. - H.W.

När jag ville  tala  om vad som händer när  något  inte  stämmer med en annan mans frack  med 

informant H.W. får jag intrycket av att  han upplever det som en icke-fråga.  Om man betraktar 

ovanstående  citat  verkar  ett  upplevt utstickande  vara  samma sak  som ett  regelrätt  fel.  Jag  får 

uppfattningen att han inte riktigt vet vad han ska säga om det, för att han har inga referenser till att  

det faktiskt skulle ha hänt. Genomgående beskriver mina informanter en viss ovilja mot att uppvisa 

sin frack i en dager av oordning, och uppger lite olika anledningar till detta, varav det vanligaste är 
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att det betraktas som ett etikettsbrott. Informant F.O. sätter ord på sin upplevelse när jag frågar hur 

han upplever att se något som inte stämmer:

Åhnej, det är ju jättesvårt (att svara på, min anm.). Jag vill inte påstå att jag får ångest precis, 

men jag tycker att... jag börjar liksom tänka på, ”Oj, vad är det mer som inte stämmer?” Ofta. 

Om jag ser att någon har fyra svarta knappar till exempel, har en smokingskjorta på sig, 

så bara ”jaha, ja, mm, flugan var ju i alla fall rätt” (…)

Jag tolkar det F.O. säger som att det underliggande finns något suspekt över mannen som inte gör  

rätt i och med att ett upptäckt fel medför en påföljande granskning över hur fracken bäres i övrigt. 

Han uttrycker det själv som att hans reaktion bottnar i sympati för personen i fråga och en vilja att  

hjälpa denne så att han inte ska behöva uppleva den panik som han själv skulle känna i hans ställe. 

Han menar även att det kan vara tillåtet att göra fel om man själv är medveten om att det är fel,  

alltså om man har reflekterat över hur det är egentligen. Okunskapen eller ”icke-kollen” som han 

själv uttrycker det är det enda han invänder emot. 

Rent konkret gällande gränser menar flera av informanterna att man utan tvekan är restriktiv 

med att ta av sig frackkavajen, trots att det kan bli väldigt varmt i en sådan. Detta är för att det ofta 

är en uttryckt regel när det kommer till hur en frack bör bäras (som ofta muntligt traderas) men 

också för att en avtagen frackjacka kan exponera en väst av ”fuskmodell”, alltså utan rygg, eller 

spretande stumpar av frackband som fästs med säkerhetsnålar över skjortbröstet. Men det är inte 

bara frackens gränser som bevakas. Frackens förekomst innebär också i viss mån begränsningar av 

vad som tolereras gällande beteende och stämning. Flera av mina informanter beskriver att fester 

med frack som klädkod ofta är mera sofistikerade och med mindre risk för att urarta, som annars 

ofta är fallet med studenter enligt mina informanter. Informant F.O. menar att när något urartar så 

sker detta ofta i en slags spiral som startas av flera personer och denna spiral är svårare att sätta 

igång om personerna i fråga bär högtidsdräkt. Han menar att  det beror på att  dessa personligen 

känner att det är mer frånvänt att initiera en sådan spiral för dem när de bär en så pass upphöjd  

klädkod. Jag kan dela hans resonemang men menar att det faktum att denna spiral inte initieras 

också beror på någon form av upplevd granskning. Enligt Mosse förknippas manlighetsstereotypen 

med disciplin och självkontroll (Mosse 1996, s. 6), något som möjligen också finns inneboende i 

fracken. Detta gäller dock sittningar och kontexter av mer officiell typ, där det förekommer både 

damer och kanske andra män från andra sammanhang. Det finns även sammanhang där detta inte 

alls lägges vikt vid, där gränserna plötsligt blir mer flytande. När denna upplevda granskning inte 

förekommer så är det heller inte viktigt att frackens linjer förblir obrutna och dess helhet förblir 

komplett. Det finns helt enkelt kontexter då det inte längre är fel att göra fel.
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4.2 När det är rätt att göra fel

Så att det brukar ofta bli så att man lägger av sig rocken och sedan kanske man knyter upp flugan, 

och så knäpper man upp en knapp och så sitter man där - så kanske man tar av sig västen till slut - 

och så sitter man där i bara skjorta och byxor liksom, och då är det ju inte riktigt en frack längre.

Men alltså, det är väl också en sån grej att man... man blir lite mer bekväm liksom och man 

tänker inte riktigt på det. - L.K.

I mina informanters berättelser framkommer det att det finns sammanhang där frackens gränser får 

överskridas, både materiellt och gällande förväntat  beteende.  När jag frågar om det finns något 

specifikt man inte får göra i frack verkar det vara en fråga de känner viss kluvenhet inför; för visst 

finns det  regler,  men syftet  att  bryta  dessa kan i  specifika kontexter  fylla en lika viktig  social  

funktion som att följa dem i andra.

Ja, men jag tror det finns liksom två dimensioner i det; å ena sidan kan det kännas mer allvarligt 

för att man har frack på sig, men när man har haft frack på sig vid tillräckligt många tillfällen som

blivit tillräckligt avspända, då sträcker man sig igenom den här känslan av formalitet och når ut 

på andra sidan och upplever helt enkelt att... ja, fracken är avslappnande för att det genom fracken 

finns regler och konventioner som man utan vidare kritik kan bryta. – A.J.

I många kontexter är det fullt tillåtet att göra fracken till en parodi, och det finns inga hinder att bära 

den  i  sammanhang  som  är  mindre  relaterade  till  högtid.  En  av  informanterna  talar  om  ett 

fracktillfälle som mest går ut på att äta korv och potatismos i formation av en igelkott och en annan 

berättar om en gång då han burit frack sittandes framför brasan i goda vänners lag, halsandes gin 

direkt ur flaskan. Ofta förknippas sådana tillfällen med interna sällskap och alkohol. 

Att få bryta mot frackens gränser är alltså ett privilegium, som indikerar att man är i rätt 

sammanhang  omgiven  av  rätt  betraktare.  För  att  dessa moment  ska  kunna kvarstå  måste  dock 

frackens gränser i övrigt bevakas när frackbäraren är omgiven av andra, såsom kvinnor och män 

som inte vill, kan eller får inkluderas. Om inte gränserna upprätthålls förlorar gränsbrytandet i sig 

den status som tillskrivs den som kan bryta dessa gränser utan varken komplikationer eller kritik. 

Det kan alltså sägas handla om att ha fått ett homosocialt godkännande, en inkludering i det 

”vi”  som  formas  gentemot  ”dem”  och  som  bevarar  den  stabilitet  som  heteronormativa  ideal 

säkerställer. (Rosenberg 2005)  Denna upplevda granskning är alltså inte utövad av de som formerar 

detta ”dem” utan snarare inom de ”vi” som utgörs av frackbärarna själva. 
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4.3 Gränsbevakning och subjektifiering

För ett år sedan hade jag ju utan tvekan ba ”ahmen vaffan, sådär kan han ju inte göra” men jag har 

försökt att utvecklas som person lite och fått mer förståelse för andra människor, så idag hoppas jag 

att jag hade sagt att ”han har säkert en anledning till att han har gjort det” (…) 

(…) nu känns det som att jag har en väldigt dålig syn på andra människor i allmänhet, men eh... 

Jag vet inte. De särskiljer sig på ett sätt som... eller man skulle kanske kunna se det som en 

minimistandard på något sätt. Alltså... själva syftet med sittningen är ju att alla ska komma dit och 

vara uppklädda och så vidare, och om det då är någon som bryter mot det så kanske det gör det 

mindre speciellt för de som går dit. Det är eventuellt det jag skulle kunna tänka på. - C.G

Ovanstående citat är långt, men visar tydligt i sin helhet tendenser till den granskning som män 

ibland gör med varandra i sammanhang då de bär frack där det är ”andra” involverat, men också att  

det är något som sker omedvetet och som vid vidare reflektion kan te sig ganska orimligt. Citatet är 

i sig är även en bekräftelse på att det i någon mån sker och att  det motiveras med att man vid 

högtidstillfällen vill kunna förvänta sig en helhetsbild utan dissonanta inslag för att det skulle kunna 

upplevas som mindre speciellt. Detta var en frekvent förekommande förklaringsmodell i flera av 

mina samtal, men jag menar att denna uppfattning bottnar i en oreflekterad vilja att uppnå något  

annat.  Min  tolkning  är  att  genom  att  gränsbevaka  varandras  frackar  säkerställer  männen  sin 

kollektiva position som subjekt. Det är alltså inte en granskning som sker utifrån, till exempel av 

kvinnor  (vars  granskande  blick  nämndes  i  endast  en intervju  och  då  i  i  anslutning  till  ordet 

eventuellt), utan det är en manlig blick. När man talar om den manliga blicken är det ofta i relation 

till den blick som granskar kvinnor och aktivt objektifierar dem. (Mulvey 1975) Jag ser i stället här 

en  form  av  subjektifiering av  andra  män,  en  tillsyn  som  inbördes  uppmanar  män  att  ge  ett 

kontrollerat intryck för att inte göra avkall på den makt de som subjekt har, och vice versa, den 

makt de får tillgång till genom att i de maktskapande processerna görs till subjekt. När man talar om  

denna process är det oftast i relation till att göra sig själv till ett subjekt, men jag kan här även se en 

systematiskt  assistans,  eller  uppmanande,  män  emellan  för  att  ytterligare  förstärka  detta  egna 

subjektsskapande. (Foucault  1982) I och med att  de lyckas utföra en godkänd maskulinitet  och 

uppmuntra andra män att göra detsamma har de systematiskt säkerställt sin kollektiva status, och 

hegemoni över ”andra”. Detta är en möjlig tolkning av varför män vill likna varandra.

Dock är denna gränsbevakning inför närvarande ”andra” inte nödvändigt i alla homosociala 

kontexter. De manskörsmedlemmar jag intervjuade verkar till  exempel ha en väldigt avslappnad 

relation till sin frack överlag och verkar uppleva att fracken i sig är en oladdad och oproblematisk 

symbol som tillåter det mesta. Här talar J.U. om hur han ser på andra som bär sin frack på fel sätt:
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Nej, jag vet inte, man har ju sett så mycket och frackar i alla olika upplagor, från i 

princip (endast, min anm.) fluga till fullt påklädd liksom, och burna hur som helst. Så, jag vet 

inte riktigt om... nej, man reagerar inte men (…) man reflekterar eller man ser väldigt fort om 

det är någonting som inte ser ut som det ska.

Manskoristerna understryker båda två att de tycker att fracken är ett okomplicerat plagg som man 

träffas och har kul i. De beskriver inte någon upplevd granskning i manskörssammanhang, men så 

ingår de ju också i ett sammanhang som redan automatiskt avgränsats gällande vilka som ingår i 

”vi”, i och med att det är en manskör som kan motivera sitt urval musikaliskt. Oavsett hur urvalet  

går till eller vilka motiv som ligger till grund för det så bildas per automatik en grupp individer som 

umgås homosocialt. Sedan framhåller de också att de bär fracken extremt ofta vilket enligt dem 

också bidrar till att högtidligheten kopplad till fracken mattas, en åsikt som delas av flera av mina 

informanter som frekvent vistas i avslappnade fracksammanhang (såsom till exempel herrsällskap 

eller nationsstyrelser). När jag frågar vad som skiljer sig mellan manskörssammanhang och mer 

högtidliga sittningar som har klädkod högtidsdräkt menar de ändå att de lägger större omsorg på sitt 

utförande och på att hålla fracken intakt vid det senare. Detta för att inte förstöra helhetsintrycket 

för andra som inte har frack så ofta, och kanske upplever det som mer speciellt än dem. Som jag ser 

det  skulle  detta  val  också  kunna  göras  på  grundval  av  en  underliggande,  och  intern,  upplevd 

granskning. 

Det står dock klart  att vissa kroppar granskas mer än andra när de ikläder sig frack.  På 

frågan  ”vem  får  inte  bära  frack?”  förgrenades  diskussionen  i  både  väldigt  säkra  och  osäkra 

riktningar. Nästa avsnitt kommer att behandla tankar kring att göra rätt kontra att vara rätt.

4.4 Fel kropp i rätt frack

(...) i teorin skulle jag inte tycka att det är okej, men å andra sidan kan jag tycka att de är snyggt 

klädda när de kommer i frack också. Så på det sättet så är jag väl ingen stilfascist men, å andra sidan 

bär ju de fracken som man ska bära fracken också, rent upp och ner, så på det sättet blir ju inget fel i 

övrigt bara att de... ja, rent stipulerat sett ska komma i balklänning och inte i frack. - H.W.

Kvinnan i fracken har genom kulturella uttryck bekräftat att hon är ett intresseväckande fenomen. 

På 1920-talet publicerades en dråplig och farsartat bok om en kvinnlig student som kom i frack på 

en högtidssittning. (Bergman 1925) Denna filmatiserades sedan två gånger, 1926 respektive 1956. 

(sfi.se:  flickan i  frack)  Svensk media meddelade  även den 10:e december 2012 att  en kvinnlig 

funktionär vid nobelmiddagen hade fått sin ansökan om att få bära frack godkänd och blev därmed 
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den första kvinna som bevistat denna iklädd manlig högtidsdräkt (vk.se:  första kvinna i frack på  

nobel,  se bilaga 4) och vi  såg också både kulturministern (som bar långkjol och frackkavaj,  se 

bilaga 5) och andra kända, svenska kvinnor iklädda frack i samband med samma middag (se bilaga 

6). Utifrån detta kan man konstatera att frackens könsliga överträdelser inte bara figurerat i historien  

utan har också haft stort medialt intresse i vår samtid.

Alla samtal med informanterna involverade samtliga tal om kvinnan i frack, ibland på mitt 

initiativ men oftast på egna. Två av mina informanter hävdar att de aldrig sett en kvinna i frack, tre 

uttrycker att de har sett det förekomma och en fick jag inte riktigt någon klarhet i om han har varit  

med om det  eller  inte.  Av de som sett  kvinnor i  frack uttryckte två viss tveksamhet till  att  det 

förekommer,  även  om  ingen  ställde  sig  helt  negativ  till  det.  Informant  L.K.  resonerar  kring 

fenomenet på så här:

Det är klart att man höjer på ögonbrynen om man ser det, men jag skulle inte bli upprörd, 

definitivt inte. Men det är klart att, det är ju ovanligt, precis som det är ovanligt att se en man

i balklänning eh... så att man höjer på ögonbrynen. Precis som det är ovanligt att man ser någon 

som går naken på gatan, alltså lite så. Det är ju ovanligt. Men det är ju inte så att man

blir upprörd liksom. 

Han menar att man reagerar på grund av att det är något man sällan ser. En annan informant menar 

att  det  inte  är  helt  acceptabelt  på  grund  av  att  man  bör  hålla  sig  till  den  klädkod  som  ens  

könstillhörighet  stipulerar,  medan ytterligare en säger  att  eftersom han tycker om att  se vackra 

klänningar hellre ser att damer bär dessa. Den av herrarna som sett kvinnor i frack och som också 

ställde sig neutral till att det förekommer kom från en skola där fracktraditionen hade kvarstått efter 

att skolan frångått att vara endast för män och kvinnorna helt enkelt ekvivalerats med männen:

Nej, som sagt på skolan så har ju alla damer som vill vara med på de större festerna och ceremonierna 

frack, och då frack med svart väst dessutom så att... men det är ju just för att ursprungligen var det ett 

slutet herrsällskap och damer inte var närvarande och damerna fick sedan integrera sig själva på

 herrsällskapets villkor, det vill säga att officiellt sett var de fortfarande inte närvarande utan de 

var bara ytterligare en herre i frack. Med tillhörande promenadkäpp givetvis. - A.J.

I flera av mina informanters uttalanden står klart att fracken på kvinnan villkoras, och detta även om  

hon bär fracken korrekt och komplett. Hon har i egenskap av sitt kön överträtt frackens gränser, 

skakat om heteronormativa strukturer och skulle kunna sägas utgöra ett hot mot de homosociala 

kontexter som frackgemenskapen utgör. Det är främst de som inte sett kvinnor i frack som ställer 
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sig positiva till förekomsten av dem.8 Hotet att de ska läcka in i fracken är en icke-fråga för att det 

är ovanligt, och i de fall det förekommer villkoras dess existens genom reduceras till ett ”spexigt” 

inslag. Dock är kvinnors anspråk på fracken inte obegripligt. Flera av mina informanter menar att 

det är mer accepterat med en kvinna i frack än till exempel en man i balklänning, vilket till exempel 

kunde resoneras kring såhär:

J.U. - Jag skulle säga att det känns väl mer accepterat med en kvinna i... eller accepterat 

men, jag skulle nog inte höja på ögonbrynen lika mycket om jag såg en kvinna i frack som en 

man i balklänning, men det är nog mera... 

L.K. - Det är väl mer det att det är mer påklätt också (…) Det blir mera att det är en kvinna som 

klär på sig mer än att det är en man som klär av sig, liksom.

Citatet får mig att reflektera över just hud, i det här fallet specifikt den manliga. Fracken täcker den 

manshud som i sammanhanget upplevs olämplig, något som för kvinnan är rakt motsatt eftersom 

hon snarare uppmanas att visa hud vid riktigt festliga tillfällen. (Ribbing 2005, s. 181) Kvinnan i  

fracken  täcker  alltså  för  en  hud som ska  höra  till  en  högtidlig  och festlig  stämning.  Frackens 

funktion är att försegla den  manliga kroppen, dölja hans fysiska sårbarhet betvinga hans kropps 

gränser, vilket också är fallet med de strikta och neutrala kostymerna vi ser på män i auktoritära  

chefsposition, och de som försöker imitera dessa. (Longhurst 2001, s. 91 - 122)

En strävan mot den maskulina stereotyp som Mosse beskriver, där kontroll och disciplin är centralt, 

uppenbarar sig i osäkerheten mot den manliga huden. Genom att dölja huden placeras mannen i 

fracken inom den givna stereotypens gränser och tillskrives möjligen också automatiskt de övriga 

värden som förknippas med godkänd maskulinitet. Om kvinnan gör detsamma, och döljer sin hud, 

behandlas hon som en kontratyp eftersom det i sammanhanget inte är en godkänd feminin praktik.

8 Detta är en reaktion som skulle kunna jämföras med en annan studie av akademin gällande viljan att utöka antalet  
kvinnor i högre forskningspositioner. Detta var något som de manliga kollegorna generellt var positivt inställda till, 
men så fort det föreslogs positiv särbehandling, kvotering, blev reaktionerna annorlunda (Eduards 2012, s. 195-200). 
Kvotering är för en del ett förvisso ganska kontroversiellt ämne, men i det här fallet belyser det väl hur inställning 
skiftar när mäns privilegium hotas och det är först när det faktiskt kan bli verklighet som det sociala försvaret 
trappas upp.
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5. EN AKADEMISK GRABBIGHET

Men alltså, fracken... även om man inte haft fracken så hade man ju varit ett gäng personer som 

på något sätt sammansluts genom sällskapet, till exempel men, så klart, att alla har frack på sig 

hjälper ju fortfarande samhörigheten på något vänster, gissar jag. - C.G.

I min grupp bestående av sex informanter var det endast en som inte var medlem i ett sällskap där 

frack är standard och medlemmarna uteslutande är av manligt kön. En uttryckte viss frustration av 

att inte vara invald i fler fracksällskap och samtliga var positivt inställda till fenomenet som sådant. 

Även den informant som inte själv var invald i något sällskap sa att han troligtvis skulle delta om 

han blev inviterad. Dock ville han understryka att han också gärna skulle vara med de damsällskap 

som faktiskt också existerar men som uppenbarligen lyckats bättre med att det hemlighållande som 

är  karaktäristiskt  för  exklusiva  sällskap,  eftersom  man  faktiskt  inte  känner  till  dem  i  samma 

utsträckning som herrsällskapen. En följdfråga som kan vara lämplig att ställa i sammanhanget är 

huruvida den begränsade vetskapen om damsällskapen beror på deras bättre förmåga att hålla sig 

slutna  eller  att  det  allmänt  finns  ett  lägre intresse  för  dem, eftersom de ofta  betraktas  som en 

reaktion på, eller en kopia av, originalet som då är herrsällskapen. Oavsett så är gemenskapen av det 

här slaget viktig och beskrivs både som roligt, spännande och en markör av identitet.

5.1 Maskulinitet i hemlighet

(...) rent generellt så har jag avlagt ett tysthetslöfte med olika saker som kommer att 

hända med mig om jag skulle avslöja något för en icke-broder. - H.W.

Alla herrsällskap är inte hemliga, och vissa är hemliga på partiella sätt genom att tillåta avslöjanden 

gällande till exempel medlemmar, namn och platser men dölja till exempel utmärkelser, aktiviteter 

och gradbeteckningar. (NE.se: ordenssällskap) Mina informanter beskriver hemlighållandet i positiv 

dager, det är roligt för de som väljs in att inte veta vad som väntar den och förstärker känslan av 

exklusivitet.

I vissa fall var det mycket svårt att diskutera upplevelsen av dessa sammanhang. Detta trots 

att jag på intet sätt bad om att få veta något specifikt av mina informanter utan frågade dem om de 

ville berätta om generella upplevelser gällande till exempel känslan av att vara med i sällskap, att  

inte vara med och att umgås i könshomogena grupperingar. Från informant H.W.'s citat ovan kan 

man  som  utomstående  konstatera  tre  saker:  dessa  kontexter  har  för  honom  betydelse, 
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gränsöverträdelser bevakas och beivras och inbördes finns det en känsla av ”brödraskap”. Dock 

framställs  hemlighållandet  inte  som  något  allvarligt  av  mina  informanter,  det  är  något  roligt, 

eggande och förhöjande av upplevelsen för att det bekräftar och skapar i sig självt en vilja att delta. 

Samtidigt så medger ett par stycken att de minns hur det var att veta att det pågår någonting som 

angår människor de känner men som de själva inte är inkluderade i. Foucaults teorier om att makt 

och  vetande är  tätt  sammanknutna  blir  synliga  här  (Foucault  1980),  särskilt  om man betraktar 

följande citat:

Ja, samtidigt så har jag ju själv funnit viss tröst i att veta väldigt mycket saker som jag inte borde 

veta om sällskap som jag inte är med i. Jag vet ju till exempel namnet på ett hemligt 

herrsällskap, officiellt sett så existerar det ju inte ens. Och jag vet ju också när det grundandes 

och ja, jag vet ganska mycket om dem helt enkelt och finner väl viss förnöjsamhet i det. - A.J.

Att inte vara med i herrsällskap kan i vissa fall kompenseras genom att ändå veta saker som berör 

det.  De som får ta del  av hemligheterna, alltså dela kunskapen om detta sammanhang, har fått 

bekräftat att de liknar den manliga stereotypen tillräckligt mycket för att få delta i den inbördes 

konkurrensen. De som sedan inte vill eller får vara med eller som anser att deras exkludering är  

orättmätig eller problematisk kan utmana denna vetandes makt genom att själva se till att skaffa 

kunskapen som de egentligen inte ska ha.  Hemlighetens fasad är således bräcklig och måste vaktas 

med löften om repressalier och exkludering för den som överträder. Denna struktur översätts sedan 

till att det är en kul grej och känns mer speciellt för dem som är med, och att det är utan prestige och  

ingenting att vara avundsjuk på. Det framställs som harmlöst och oproblematiskt, vilket det givetvis 

är för dem som kan få den utdelning som är relevant i egenskap av att vara man (på rätt sätt). 

Hemlighållandet ingår i, och upprätthåller en, homosocial sfär där den som tillåts veta och delta kan 

få ett kvitto på att den kan tillföra något till gruppen, att han är värd förtroendet och investeringen  

att  få  delta  i  denna  frackpraktik.  Denna  aspekt  av  homosocialiteten  kallas  i  könsteoretiska 

sammanhang ofta för kooptation. (Frangeur 2007, s. 65-69)

5.2 En kul grej – om makt och humor

Jag vet inte. En kul grej. Det har jag alltid tyckt. - C.G.

När jag frågar mina informanter varför man vill vara med i fracksällskap säger det att det främst är 

för att det är roligt. Frackens formalitet förstärker den skruvade och ironiska stämning som skapas 

inom sällskapet eftersom den utgör en så stark kontrast, och är således medaktör i en absurd komik. 
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Fracken kopplas till en humor som framhålls som larvig och banal men främst smakfull, harmlös 

och med respekt för personlig integritet. Även om informanterna som talat om dessa sammanhang 

är tydliga med att sällskap är olika och har varierande jargonger så dementerar de starkt att skämt  

rörande  identiteter  som  inte  är  representerade  i  sällskapet  skulle  förekomma  bakom  deras 

hemlighetsfasad. Men humor är ett komplicerat fenomen att studera och vad som är roligt och vem 

som är  rolig är i  allra  högsta  grad beroende av kontext,  rum och maktrelationer.  Även om det 

definitivt är problematiskt att skämta om saker som cementerar uppfattningar om människor baserat 

på  till  exempel  kön,  etnicitet  eller  utseende  så  är  inte  bara  innehållet  i  skämten  som  avgör 

grupperingar och maktfördelning; skämtandet i sig kan också vara en maktutövning. 

(…) jag tror att för många är det liksom ett stort killhäng, där det är såhär, ja, jag tror absolut att det 

finns de som skulle tycka det var jobbigt om det kom in tjejer för att det skulle bli mer komplicerat 

för att man inte kan tramsa lika mycket, för att man inte kommer undan med att liksom dricka 

sprit och fåna sig i frack, liksom. - J.U.

Det  uttalandet  rör  sig  om vilka  mentaliteter  som kan  ligga  till  grund  för  varför  dessa  sociala 

sammanhang hålles könshomogena. Informanten själv gör inte anspråk på att inneha denna åsikt,  

men misstänker att det kan finnas en känsla i gruppen av att kvinnor skulle medföra att männen i  

frack som har roligt skulle dömas för detta beteende för att det är fånigt, och därmed mindre värt.  

Den genusforskning som gjorts på humor har dock pekat på att det finns en generell uppfattning om 

att  kvinnor  inte  är  lika  roliga  som  män.  Att  känna  att  det  är  lämpligt  att  skämta  eller  att  

överhuvudtaget vara i en position i vilken man på ett framgångsrikt sätt kan förmedla och dela  

humor i en grupp är tätt bundet till hierarki. Om det är både kvinnor och män i ett rum finns studier  

som  visar  att  kvinnor  drar  mindre  skämt  än  vad  män  gör,  och  att  den  humor  de  faktiskt  

kommunicerar upplevs mindre rolig av de som är närvarande. Sammanhang som består av endast 

(specifika) män och som framställs ha som syfte att vara rolig kan alltså sägas premiera en väldigt 

specifik humor som delas av män vilka väljs av andra män och cementera uppfattningar om att 

kvinnor, och män som inte passar in, är tråkiga eller uppskattar en lägre form av humor. (Ohlsson 

1999) Ovanstående citat belyser också att det kan finnas en uppfattning om att spritkonsumtion, 

fånerier och ironisering av högtidsdräkt inte skulle vara något som tilltalar eller roar kvinnor. 
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5.3 Förenade frackbärare

Speciellt om man går ut efteråt och 'Uuh, vi har frack på oss och ingen annan har frack 

på sig' och kommer massa 'Ooo, vad roligt, har du frack på dig! Varför har du frack på 

dig?' Och så vidare. - C.G

I mina intervjuer tycker jag mig alltså se att det finns någonting som upplevs väldigt okomplicerat  

över det umgänge som sker i frack. Det är roligt, det är trevligt och det är förknippade med givande 

sammanhang  på  ett  sätt  som enligt  fler  av  mina  informanter  nästan  ger  känslan  av  pavlovsk 

betingning när den tas på; när det vankas frack är det något speciellt som väntar. Jag har identifierat  

två olika grundanledningar till att vilja bära frack och informant F.O. har också ringat in dessa på ett 

bra sätt i följande citat: 

Där tror jag att det är också en känsla av att vilja vara del av någonting större, något historiskt 

större, och man går då tillbaka till hur man festade fint förr, på 1920-tal när det var liksom frack

till middagen. Att man går tillbaka till en känsla av att vi är en del av det här (…) jag vet inte 

heller om alla i sällskapen känner den historiska kopplingen utan kanske mer en 

koppling till gruppen.

Det finns alltså dels vad vi skulle kunna kalla historieromantiska anledningar till  att bära frack, 

alltså en vilja att bevara ett kulturarv och ägna sig åt traditioner som i nutida sammanhang kan te sig  

otidsenliga. Informanterna framhåller dock också att det handlar om att ”ta russinen ur kakan” och 

att man ”måste inte ta liksom alla de dåliga sakerna med 1800-talets studentliv, utan bara de bra 

sakerna”. Informant J.U. menar såhär:

För min del är inte fracken ett konservativt plagg som innebär en längtan tillbaka till den gamla 

tiden, utan det är ett fint sätt att ta vara på att det är ett gammalt universitet med häftiga traditioner, 

utan att det för den sakens skull... det känns som att det går att korporera med dagens liksom 

samhälle på ett ganska bra sätt.

Det  finns  alltså  ett  starkt  avståndstagande  till  fracken  skulle  vara  något  konservativt  och  den 

beskrivs  snarare  som en del  av att  få  ta  tillvara  gamla  traditioner  som involverar  till  exempel 

klassiska  sånger  om  våren  eller  fester  med  exklusive  touche,  även  om  dessa  kan  upplevas 

kontrasterande i vår nutid. Det andra syftet som uppkommer i mina samtal är en vilja att möta andra 

iklädda högtidsdräkt, och i synnerhet män iklädda frack. Med dessa är det möjligt att identifiera 

varandra och definiera det ”vi”  som de tillsammans utgör. En informant menade att  man i  den 

gemenskap fracken innebär kan bygga broar till andra frackbärare och på så sätt komma över en 
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osäkerhet man kanske annars känner och att fracken på så sätt, precis som alkoholen, kan betraktas 

som  något  av  ett  ”socialt  medel.”  I  samband  med  att  vi  diskuterar  fracksällskapens 

hemlighetskoncept säger informant L.K. det här:

Det är ju ännu ett sätt att så att säga skapa den här vi-känslan, tror jag. Alltså att man... för det 

blir liksom mer exklusivt på något sätt att vara medlem när de andra - även de som inte är 

medlemmar inte vet någonting om verksamheten - så blir det ju ännu mer exklusivt att vara med.

Det formeras alltså ett definierat ”vi” som markerar en grupp och de enskilda medlemmarna i denna 

grupp behöver med nödvändighet inte heller känna varandra, utan kan ändå identifiera varandras 

samhörighet med till exempel den nål som sitter fäst i slaget på den som vill signalera sitt ”vi.”

Här diskuteras skillnaden mellan att träffas i manskören och i herrsällskapen:

(…) Och där känner man ju alla, det är liksom inga konstigheter. Varpå när man träffas i ett herrsällskap 

så är de är det ju rätt många medlemmar som... där har man ju till exempel en nål som man kan se 

på medlemmar som man kanske inte ens visste att det var med för att man inte stött på varandra 

i de sammanhangen och det blir en identitetsmarkör. - J.U.

Trots  att  man  inte  känner  varandra,  eller  ens  känner  till  varandra,  finns  ändå  en  samhörighet. 

Urvalsprocessen fungerar som ett kollektivt godkännande inom den homosociala sfär som omgärdar 

gemenskapen. Jag kan här dra paralleller till den tredje könssfär som Jens Ljunggren identifierat i 

sin forskning om homosocialitet hos den manliga, tyska utbildningseliten under första världskriget. 

De upprätthållna homosociala sammanhangen befinner sig i en sfär, som i motsats till den privata 

(kodat  kvinnligt)  och  den  offentliga  (kodat  manligt),  är  direkt  könshomogent  men  har  ändå 

möjlighet att transcendera, och verka inom, både det privata och det offentliga. (Ljunggren 2004, s. 

31) Medan både den privata och den offentliga sfären ingått i en process av könsdynamisk reglering 

baserat på en vilja att minska en ojämn fördelning av samhällets maktresurser mellan individer så 

står den homosociala tredje könssfären intakt. Detta för att det givetvis upplevs omotiverat att göra 

anspråk på att reglera vem individer väljer att umgås socialt med till skillnad från vem de väljer att  

anställa  eller  hur  de  fördelar  hushållsarbete  eller  ekonomiska  resurser.  I  frackens  stereotypa 

maskulinitetsbild helgas de homosociala valet, och bakom en hemlighetsfasad kan män fortsätta att 

söka sig till exklusivt till varandra och välja uteslutande varandra. Vad de homosociala valet faktiskt 

innebär  och  hur  dessa  unga  män  ställer  sig  till  det  i  praktiken  är  dock  en  relevant  fråga  i  

sammanhanget. När jag frågar mina informanter hur de upplever att  det  just  är  vissa män som 

premieras så får jag se ytterligare en nivå av den akademiska grabbigheten: Självproblematisering.
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5.4 Ny medvetenhet bland äldre tolkningar

(…) Det väcker säkert en hel del känslor hos folk, tror jag, och skickar signaler. Och det är liksom, 

det är ju väldigt lätt att sitta som medlem i ett sällskap och säga med lite axelryckningar att det bara 

är ett trevligt sammanhang, men jag minns absolut hur det var innan (…) - J.U.

Många av mina informanter talar om de strategier som de har för att problematisera riskerna med att 

upprätthålla och premiera könshomogena, hemlighållna och exklusiva sammanhang. Som ovan citat 

antyder finns en medvetenhet om att dessa kontexter möjligen inte är så oproblematiska som de 

inbördes upplevs, även om informanten själv inte verkar helt säker på hur han ska förhålla sig till  

just  det.  Han uttrycker  viss  osäkerhet  i  huruvida  det  bör  göras  till  en  politisk  fråga  eller  inte 

eftersom det  är  sammanhang  som är  harmlösa  och  tar  hänsyn.  Dessutom gällande  manskören 

framhåller han att  en hövlighet mot ”andra” är väldigt central eftersom de får ta del av vacker  

körsång  i  många  former.  I  synnerhet  damerna  får  utdelning  av  denna  hövlighet  genom att  de 

regelbundet och enligt tradition sereneras, alltså sjunges för i egenskap av de är just damer.

Med en annan informant  diskuterade jag problematiker med det  kollektiva,  homosociala 

godkännandet och att det kan finnas en risk för att det öppnar för göra den tredje könssfären till en 

bas av rekrytering till, exempelvis, arbetsplatser eller andra arenor förknippade med influens.

(…) alltså, jag har haft en sån här diskussion med min mors pojkvän ganska ofta att han är väldigt 

mycket emot såhär herrsällskap i och med att man kan utnyttja chansen att få kontakter och

få jobb och så vidare, men just det ena sällskapet är ju väldigt bra, väldigt på så sätt att de ser ner 

på all sådan kontaktknytning, man ska gå dit och man ska ha roligt i princip, kort och gott. - C.G

Försök till att missbruka dessa forum genom att använda dem till något annat än de är avsedda för,  

vilket är  att  ha trevligt  och roligt,  verkar  i  viss mån bestraffa  sig själv via sociala  repressalier. 

Manskoristerna uttrycker till exempel att det talas om vikten av att inte skämta på andras bekostnad 

och att man bör praktisera en ”god grabbighet”. De menar att i de fall som det kommit in någon i  

manskören som har haft  tendenser till  att  vilja  använda sammanhanget på fel  sätt  (till  exempel 

genom  att  göra  sig  lustiga  över  andra)  aldrig  blir  långvariga  eftersom det  är  en  praktik  som 

kollektivet explicit ger uttryck för att inte uppskatta. Samtliga uttrycker också att  de respekterar 

viljan att iklä sig frack om man upplever en diskrepans mellan kroppen man har och könet man 

upplever sig tillhöra, även de som ställt sig på något sätt tveksamma till att kvinnor iklär sig frack i  

allmänhet. En säger också att han varit med och startat upp ett ordenssällskap som var könsblandat,  

och säger också att det ju i viss mån kan upplevas som lite märkligt att umgås könshomogent när 
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man i vanliga fall umgås lika avslappnat med både kvinnor och män. 

Informanterna framlade ofta som förklaringsmodell att traditionerna fortgår främst på grund 

av att det finns äldre män församlade som inte skulle acceptera frånsteg från givna ramar, däribland 

de som reglerar urval  och inval.  De verkar som att äldre mäns granskande är det som är mest 

påtagligt för dessa unga män eftersom de uttrycker att deras närvaro medför en skärpt självkontroll. 

De  unga  män  jag  talat  med  verkar  helt  enkelt  tillåta  att  dessa  äldre  män  har  ett  visst 

tolkningsföreträde. Äldre mäns makt över yngre män är i könshierarkin ett faktum (Hirdman 2003), 

och dessa verkar också enligt mina informanters berättelser ta denna makt i anspråk:

Ja, det är i regel äldre herrar så att.. ja, eh... på en frackrelaterad nationsfest där medlemmar 

från olika generationer var närvarande så ägnade jag hela kvällen åt att bli utskälld för min 

generations fel och brister, eftersom jag var en av de av de få personerna under 30 som var 

närvarande. Så att det blir lätt så när så pass mycket äldre nationsmedlemmar kommer samman

och blir berusade, och då vill man kanske gärna känna att man åtminstone har 

högtidsdräkten fläckfri (…) - A.J. 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION

Att försöka bryta ner vad fracken egentligen betyder genom samtal med dessa sex unga män kunde 

stundtals kännas som att försöka reda ut hur det egentligen känns att andas; de berättade gärna om 

hur  fracken  ska  vara  och  hur  det  upplever  den  men  frågorna  om  varför  det  känns  givande, 

meningsfullt och speciellt att bära frack möttes jag ofta av förbryllade ansiktsuttryck och längre,  

fundersamma pauser. Bilden som målas upp i mina samtal visar att varje separat fracksammanhang 

har en social kod som kräver en nyckel för att man ska kunna förstå sin egen roll i det, vilken man 

får tag på genom att ha tillgång till andra som redan besitter denna kunskap. För dessa män är denna 

process redan avklarad och de kan numera hämta kunskapen ur sina egna erfarenheter, och kan 

nästan inte minnas hur det var innan. För en utomstående kan denna kultur te sig väldigt avancerad 

och svårbedömd, men mina informanter beskriver den snarare som rolig, speciell och okomplicerad.  

Visst kan det vara något pinsamt att glömma sin fluga eller att ha tappat en knapp i sin väst, men de 

menar  att  detta  ofta  kritiseras  på  endast  vänskapliga  sätt.  Det  är  dock  samtidigt  uppenbart  att  

frånsteg från det givna och brytandet av frackens gränser i öppna rum och bland ”andra” i viss mån 

genererar obehag i fracksammanhang. 

Mannen i frack har med sina kläder väldigt få möjligheter att uttrycka vad han tycker om 

eller föredrar i relation till kläder och utseende. Det är i princip valet av knappar till manschetter,  

skjorta och väst som kan variera men även dessa regleras ganska hårt gällande accepterat utförande, 

färg och material.  För den extra stilmedvetne finns  utrymme för  att  skaffa  accessoarer  som är 

ovanliga såsom hatt eller käpp, men utöver det är det främst tillhörighet  och bedrifter som kan 

signaleras via fracken. Detta med hjälp av färgkodade band och olika symboliska utmärkelser i 

form av medaljer eller ett insignia. Det framkommer också att ”förbjudna begär” till icke-tillåtna 

accessoarer  såsom  svarta  handskar  och  västar  med  avvikande  färg  förekommer,  men  den 

konformism och den subjektifiering som män efterfrågar hos varandra i dessa sammanhang gör att 

dessa begär sällan ageras på. Den smak- och preferensmässiga aspekten av varje man utgör en 

väldigt liten del av de val som är kopplade till fracken. Informanterna ger dock i väldigt liten mån 

uttryck  för  att  detta  skulle  vara  tråkigt  eller  begränsande  utan  verkar  snarare  tycka  att  det 

minimalistiska  etikettsystem som finns  ger möjlighet  att  tillskriva mer subtila  uttryck en större 

dignitet. En liten detalj kan helt enkelt få stort utslag, vilket gäller både detaljer som är ”rätt” och 

detaljer som är ”fel”. 

Av de sex  olika  perspektiv  jag har  analyserat  finns  både  skillnader  och likheter,  men i 

grunden anser jag ändå att det är tydligt att fracken är en slags manifestation av Mosses stereotypa 

maskulinitet. Denna blir något som varje manlig frackbärare måste förhålla sig till, vilket verkar 

vara något som bekommer frackbärarna i olika grad. Tydligt är dock att de är medvetna om sig 
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själva och varandra i frack, och att den ingalunda är ett sekundärt inslag av en tillställning. Man kan 

se en likhet i hur de talar om fracken som ett additiv som verkar förenkla många saker, och orsaken 

till detta kan vara att den bidrar till att bäraren ifråga kan ikläda sig en enklare form av maskulinitet 

och därmed skala av många skikt av den prövande praktik som social samvaro kan innebära; den 

markerar naturligt en position i hierarkin som man annars måste bevisa eller belysa för att den ska 

framgå i ett sammanhang utan klädkod, vilket givetvis är enklare. 

Vad som är intressant med fracken gällande maskulinitet är att den både kan praktiseras i en 

kontext av ironi, förminskning och drift och samtidigt behålla statusen som högsta klädkod. En 

förklaring till detta kan vara att maskulinitet, som Connell klassiska slutsats anger, bygger på en 

kollektiv  bild  av  vad  som är  hegemonisk  maskulinitet.  Jämsides  med denna  kan  det  samtidigt 

förekomma andra konkurrerande maskuliniteter som kan vara kontextuellt gångbara och gynnsamt 

för bäraren av dem. Anledningen till att maskuliniteter kan samexistera på det här sättet är att den, 

till skillnad från femininiteten, tillåts att praktiseras på olika sätt utan att bli ogiltigförklarad eller 

uppfattas som obegriplig. Detta framgår i mina samtal med dessa unga herrar, som kan bära fracken 

både i de allvarligaste och i de mest oseriösa av kontexter, utan att det för den sakens skull kritiseras 

eller upplevs störande. Istället godkänns det som en alternativ maskulin praktik som sedan värderas 

inbördes i gruppen. 

Frackens  materiella  gränser  får  överskridas  (i  rätt  sammanhang)  medan  könsgränsen 

däremot bevakas. Kvinnor får förvisso enligt mina informanter bära frack men på villkoret att de 

vistas i sammanhang som inte betraktas som särskilt betydelsefulla, och absolut inte i de rum som är  

reserverade för homosocial, frackbeklädd samvaro. I frackens könsspecificitet finns ett tillfälle att 

helga en homosocialitet som bedöms allt mer problematiskt i ett samhälle som vill utjämna skillnad. 

Samma homosocialitet som på arbetsmarknaden och i hemmet kritiseras får ett reservat i den tredje 

könssfär som Ljunggren utkristalliserat, men det finns dock tecken på att denna helgande sfär börjar 

krackelera i sin yta eftersom det går att skönja en späd självproblematisering av fenomenet. Många 

av mina informanter verkar känna att deltagandet i exkluderade praktiker på något sätt går emot en 

allt mer närvarande värdering gällande allas rätt till samma förutsättningar, men upplever samtidigt 

fracken  som  relativt  oproblematisk  i  det  hänseendet.  Den  könade  frackens  gränser  står  emot 

utmaningarna som de utsätts för eftersom dess bärare kontinuerligt på ett strukturellt plan fyller i, 

eller reproducerar, dem igen med en stark övertygelse om att  det inte finns någon anledning att 

överhuvudtaget ifrågasätta dem. Den upplevda polemik som möjligen framträder ligger i frågan om 

huruvida dagens frackpraktik ska tolkas som en snedfördelning av samhälleliga privilegium eller 

om denna kritik endast är ett omotiverat förvägrande av en pojkaktig och harmlös lek bland vuxna 

män, som från sidan endast bör betraktas med ett roat leende och inte med en kritisk blick.
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Bilaga 1:

Snacka frack?

Vad tycker du om fracken? Har du någon gång behövt 

förhålla dig till den? Mitt namn är Ellika Lindström och jag 

letar nu efter informanter som vill delta i en intervju om 

fracken som fenomen och symbol. Den enda kriteriet som 

jag eftersöker är att du är mellan 23-33 år gammal och har 

upplevelser och åsikter kopplade till fracken. 

Syftet med intervjun är att vara del av ett material till en genusvetenskaplig C-uppsats som ska 

omhandla just frack. Tidpunkten som intervjun ska hållas på är inte satt, men kommer troligen att  

infalla innan slutet på april beroende på informanternas önskemål. Platsen är ännu ej bestämt men 

kommer troligen vara på ett campus nära centrala Uppsala. Intervjun kommer att bli ca 90 minuter  

lång. 

Låter det här intressant eller vill du bara veta mer? 

Hör av er till mig via mail (ellika.lindstrom@gmail.com) eller ring/smsa 073-5857753. Tack!

Riv här:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bilaga 2:

Intryck och uttryck

Gränser och begränsningar

Gemenskap och exkludering
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Bilaga 3:

Exempelfrågor:

Berätta om första gången du bar frack.

- Hur kändes det? Hur reagerade andra?

När bär du frack nu?

- Senaste gången? Hur ofta? Varför?

När du bär frack, vad gör du oftast då?

- Med vilka?Var?

Beskriv dina förväntningar inför att bära frack.

- Hur tänker när du får veta att du ska på något som innebär frack?

Hur känns det att bära frack?

- Hur upplever du dig själv i frack? Andra? 

Vad bör man tänka på när man bär frack?

- Finns det några regler? Vad utgör en frack?När upphör en frack att vara en frack?

Vem får bära frack? Vem får det inte?

Vad betyder fracken? Vad symboliserar den?

- På mannen? På kvinnan? På den yrkesarbetande personen?

Vad vill man signalera genom att bära frack?

- Vad tycker du?
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Bilaga 4:

Medialt exempel 1.

Skärmbild  av  notis  publicerad  2012.12.10  i  Västerbottenkurirens  hemsida  (http://www.vk.se).  

Hämtad 2013.05.26. Länk: http://www.vk.se/759895/forsta-kvinna-i-frack-pa-nobe
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Bilaga 5:

Medialt exempel 2. Skärmbild av foto publicerat på Ebba von Sydows blogg i samband med  

nobelfesten 2012.10.12. Länk http://blogg.svt.se/ebba/2011/12/kulturministerns-statement/
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Bilaga 6:

Medialt exempel 3. Skärmbild av en artikel publicerad i Aftonbladet inför nobelmiddagen  

2012.11.09. Hämtad 2013.05.27 (http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article15748293.ab)
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