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1 Inledning 

Vad är det att vara man? Vem bestämmer vad det är och vem har givit honom rätten? Varför 

vänder sig Olyckliga Lotta 43 till fyra män hon inte känner när hon har problem? 

 ”Manspanelen” är en frågespalt i Expressen där framförallt kvinnor skickar in frågor om 

sina liv och sina relationer, och får svar av ”vanliga svenska män”.
 1

 Dessa vanliga män: Leif 

GW Persson, Robert Aschberg, Marcus Birro, Pigge Werkelin och Paulo Roberto, ger sedan 

råd och svar på hur brevskrivarna borde agera. De ritar upp en karta för hur män ska vara och 

inte vara, vilka beteenden som är okej och vilka som inte är det. I den här uppsatsen vill jag 

undersöka hur den konstruktionen av maskuliniteter och maskulinitetsideal går till, i ett forum 

där genusrelationerna hela tiden är i fokus och där manliga beteenden explicit bedöms och 

värderas.  

 

1.1 Tidigare forskning 

Maskulinitetsforskning är ett relativt ungt fält. I hög grad har forskningen fokuserat på 

sociologiska perspektiv, alltså hur män faktiskt gör maskulinitet i vardagen. I Sverige var 

Edmund Dahlström tidig med att behandla män som grupp i Kvinnors liv och arbete från 

1962, där han också lanserade könsrollsbegreppet.
2
 1968 problematiserade Rita Liljeström 

mansrollen och kopplade den till självdestruktivitet och frånvarande fäder.
3
 Psykologen Lars 

Jalmert myntade 1979 begreppet ”i-princip-mannen” i en regeringsfinansierad rapport.
4
 Med 

begreppet ville han visa att svenska män i stor utsträckning håller med om jämställhetens 

idéer i princip, men inte lika ofta i praktik.     

En forskare som har haft stort inflytande på forskningen om män och maskuliniteter är 

R.W. Connell, främst med Masculinities från 1995, översatt till svenska 2008.
5
  Här skapas 

maskuliniteter kontinuerligt i sociala processer och i relation till varandra och olika 

femininiteter, men också till saker som klass, sexualitet och etnicitet. Samtidigt är det här hela 

tiden kopplat till faktiska kroppar. Connell presenterar begreppet hegemonisk maskulinitet, ett 

dynamiskt ideal som omförhandlas i olika kulturella processer, och som män måste 

                                                           
1
 ”Manspanelen”, [osignerad artikel], Expressen [publiceringsdatum saknas], 

http://www.expressen.se/halsoliv/manspanelen-svarar-pa-dina-fragor/ (2015-12-01). 
2
 Edmund Dahlström, Kvinnors liv och arbete. Svenska och norska studier av ett aktuellt samhällsarbete, 

Stockholm: Studieförbundet Näringsliv och samhälle 1962. 
3
 Rita Liljeström, Jämställdhetens villkor: Män och kvinnor i dagens värld, Stockholm: Sveriges radio 1968. 

4
 Lars Jalmert, Små barns sociala utveckling: Kritisk granskning av forskning: rapport till 

Familjestödsutredningen (diss.) Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet 1979. 
5
 R.W. Connell, Masculinities, Berkeley: University of California Press 1995. I svensk översättning: R.W. 

Connell, Maskuliniteter, Göteborg: Daidalos 2008. 
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positionera sig i relation till. Förutom hegemonisk maskulinitet finns det i Connells 

terminologi underordnad maskulinitet, som kan exemplifieras med homosexuella mäns 

position som uteslutna från den hegemoniska maskuliniteten. Dessutom finns förhandlande 

maskuliniteter, som sätter fingret på hur vissa män drar fördel av kvinnors underordning utan 

att leva upp till maskulina ideal, och marginaliserad maskulinitet, som tar hänsyn hur saker 

som ras och klass spelar in i mäns förhållande till den hegemoniska maskuliniteten.
6
 

 Maskuliniteter, som Connells verk heter på svenska, innehåller tre etnografiska analyser 

av hur maskuliniteter konstrueras i olika sammanhang.
7
 I Connells fotspår har det också gjorts 

en lång rad etnografiska studier av män och maskuliniteter. Exempelvis sammanställer 

svenska Fronesis i sitt nummer om mannen 2001 forskning i hög grad influerad av Connell.
8
 

 Vissa senare forskare har ifrågasatt Connells begreppsapparat. Lukas Gottzén och Rickard 

Jonsson menar i Andra män (2012) att män ofta innehar samtliga Connells positioner och att 

teorin förvirrar mer än den klargör. De influeras istället av queer- och diskursteori, och visar 

att den jämställde svenska mannen kan vara ideal bara genom binära uteslutningar av ett 

motsatt ”andra”, till vilket alla avvikelser från den goda jämställda svenska maskuliniteten 

förs.
9
  

Från den queerteoretiska grenen kan det vara värt att nämna Judith Halberstam, som 

menar att maskulinitet måste undersökas annanstans än hos den heterosexuella mannen för att 

komma ifrån en självklar koppling mellan maskulinitet, män, makt och dominans. Halberstam 

studerar queera och kvinnliga maskuliniteter och formulerar bland annat ”the bathroom 

problem”, som problematiserar en binär könsuppdelning i hur individer som förstås som 

avvikande uppfattas på och hanterar herr- och damtoaletter.
10

 I den här uppsatsen behandlar 

jag dock uteslutande maskulinitetskonstruktioner hos män, de ideal för manligt beteende som 

konstrueras i ”Manspanelens” texter.  

 Den forskning jag nämnt hittills utgår främst från fältstudier och intervjuer med 

människor, men det har också på senare tid kommit många studier som ser maskulinitet som 

en helt och hållet diskursiv konstruktion. Här menar man ofta att män inte kontinuerligt deltar 

i maskulinitetsgörande processer, utan i specifika situationer gör val mellan olika maskulina 

beteenden. Kriminologen Richard Collier kritiserar i Maculinities, Crime and Criminology 

(1998) användningen av maskulinitetsbegreppet. Maskuliniteter är konstruerade i 

                                                           
6
 Connell 2008, s. 83-125. 

7
 Connell 2008, s. 129-193. 

8
 Henrik Lundvall & Camilla A. Lundberg (red.), ”Mannen”, Fronesis Vol 8, 2001:4. 

9
 Lukas Gottzén & Rickard Jonsson, ”Goda män och Andra män”, Andra män. Maskulinitet, normskapande och 

jämställdhet, Lukas Gottzén och Rickard Jonsson (red.), Malmö: Gleerups 2012, s. 7-23. 
10

 Judith Halberstam, Female Masculinity, Durham: Duke University Press 1998. 



 3 

socialkonstruktionistisk mening för Collier, och han hävdar att en binär uppdelning mellan 

kön och genus är problematisk och undergräver maskulinitetsforskningen.
11

 

 Dessutom finns en del forskning som behandlar mediala uttryck, mer likt materialet för 

den här uppsatsen. Till exempel har Anthony Vigorito och Timothy Curry studerat 

amerikanska tidningar för män respektive kvinnor. De ser maskuliniteter som diskursivt 

konstruerade och fokuserar på dessa tidningar som en instans i denna konstruktion. De visar 

att tidningar för män i större utsträckning visade män i yrkesroller, medan tidningar riktade 

till kvinnor visade dem i omsorgsfulla, familjesammanhang, och menar att detta bidrar till att 

konstruera traditionella maskuliniteter när män förhåller sig till dessa mediala uttryck som en 

del i sitt identitetsskapande.
12

 Martha Wörsching har gjort en liknande analys av en 

bergsbestigningstidning, där idealen för män var våghalsighet och dominans, medan sporten 

för kvinnor beskrivs som lekfull och behaglig.
13

 

 John Beynon, som har en mer strukturell maskulinitetssyn, menar i Masculinities and 

Culture att media i högsta grad bidrar till att skapa de olika maskuliniteter som finns idag, att 

media hela tiden uppfinner nya typer av maskulinitet, som egentligen bara är ett hopkok av 

traditionella maskuliniteter. Han förstår ”den nye mannen” som en syntes av två äldre 

beskrivningar: mannen som dominerande narcissist och mannen som försörjande och 

omsorgsfull.
14

 

 Därtill har det också gjorts studier av andra frågespalter än ”Manspanelen”. En artikel i 

Journal of Feminist Family Therapy har studerat frågespalter med relationstema i fem 

amerikanska tidningar riktade till män, och visat att de konstruerar i mångt och mycket 

traditionella maskulinitetsideal, där män förväntas vara aktiva, allra främst sexuellt.
15

 Som en 

del i en större undersökning av Men’s Health Magazine gör Susan M. Alexander en kort 

analys av två frågespalter, men hennes analys är främst kvantitativ och fokus ligger på 

kopplingen mellan maskulinitet och konsumtion.
16

 

                                                           
11

 Richard Collier, Masculinities, Crime and Criminology: men, heterosexuality and the criminal(ised) other, 

London: Sage 1998. 
12

 Anthony J. Vigorito & Timothy J. Curry, ”Marketing Masculinity: Gender Identity and Popular Magazines”, 

Sex Roles: A Journal of Research Vol 39, 1998:39, e-artikel,  

http://link.springer.com/article/10.1023/A:10188381021122*~hmac=e16abf7a167c426744f652b25a0bce0ba366

80919590dfa159614afd4647f281 (2015-11-05). 
13

 Marta Wörsching, ”Race to the Top: Masculinity, Sport, and Nature in German Magazine Advertising”, Men 

and Masculinities Vol 2007:10, e-artikel, http://jmm.sagepub.com/content/10/2/197.full.pdf+html (2015-11-05). 
14

 John Beynon, Masculinities and culture, Buckingham: Open University Press 2002. 
15

 Roy Spalding et al., ”Relationship Advice in Top-Selling Men's Magazines: A Qualitative Document 

Analysis”, Journal of Feminist Family Therapy Vol. 22, 2010:3, e-artikel,  

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08952833.2010.503795 (2015-12-12). 
16

 Susan M. Alexander, ”Stylish hard bodies: Branded masculinity in Men’s Health magazine”, Sociological 

Perspectives Vol. 46, 2003:4, e-artikel, http://spx.sagepub.com/content/46/4/535.full.pdf+html (2015-12-12). 

http://download.springer.com/static/pdf/981/art%253A10.1023%252FA%253A1018838102112.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1023%2FA%3A1018838102112&token2=exp=1450141095~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F981%2Fart%25253A10.1023%25252FA%25253A1018838102112.pdf%3ForiginUrl%3Dhttp%253A%252F%252Flink.springer.com%252Farticle%252F10.1023%252FA%253A1018838102112*~hmac=e16abf7a167c426744f652b25a0bce0ba36680919590dfa159614afd4647f281
http://download.springer.com/static/pdf/981/art%253A10.1023%252FA%253A1018838102112.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1023%2FA%3A1018838102112&token2=exp=1450141095~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F981%2Fart%25253A10.1023%25252FA%25253A1018838102112.pdf%3ForiginUrl%3Dhttp%253A%252F%252Flink.springer.com%252Farticle%252F10.1023%252FA%253A1018838102112*~hmac=e16abf7a167c426744f652b25a0bce0ba36680919590dfa159614afd4647f281
http://download.springer.com/static/pdf/981/art%253A10.1023%252FA%253A1018838102112.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1023%2FA%3A1018838102112&token2=exp=1450141095~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F981%2Fart%25253A10.1023%25252FA%25253A1018838102112.pdf%3ForiginUrl%3Dhttp%253A%252F%252Flink.springer.com%252Farticle%252F10.1023%252FA%253A1018838102112*~hmac=e16abf7a167c426744f652b25a0bce0ba36680919590dfa159614afd4647f281
http://jmm.sagepub.com/content/10/2/197.full.pdf+html
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08952833.2010.503795
http://spx.sagepub.com/content/46/4/535.full.pdf+html
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Det saknas forskning på hur maskuliniteter konstrueras i frågespalter som inte riktar sig 

direkt till män. Jui-Shan Chang har studerat en frågespalt i Cosmopolitan, men där ligger 

fokus i stor utsträckning på hur kvinnor uppfattar män, och hur kvinnor och män skulle kunna 

interagera, snarare än på hur maskuliniteter konstrueras.
17

 I övrigt har konstruktioner av 

maskuliniteter undersökts främst i tidningar riktade specifikt till män. I den här uppsatsen 

studerar jag istället en frågespalt i en tidning som inte är könsspecifikt riktad, men där de 

flesta frågorna kommer från kvinnor. Där ser konstruktionen nödvändigtvis annorlunda ut, 

och det saknas forskning om maskuliniteter i den typen av forum.   

 Det som ytterligare skiljer den här uppsatsen från tidigare studier är först och främst att 

den fokuserar på svenskt material, vilket inte gjorts i någon större utsträckning tidigare. 

Dessutom är det retoriska perspektivet outforskat. Den här uppsatsen tar in ethos som en 

central del av maskulinitetskonstruktionen. Det har gjorts många studier som undersöker vilka 

värden som idealiseras i media generellt och mer specifikt i frågespalter, men avsändarens 

karaktär, och i det här fallet avsändarens roll som män, har inte förståtts som en viktig del av 

hur maskuliniteter konstrueras. 

   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att identifiera de maskuliniteter som konstrueras i 

”Manspanelens” texter och visa hur den konstruktionen går till, och dessutom förhålla denna 

konstruktion till författarnas ethos.  

 Först och främst ämnar jag alltså undersöka vilka maskuliniteter som ”Manspanelens” 

texter mer explicit konstruerar. Texterna utgörs i stor utsträckning av värderande av olika 

manliga beteenden, och jag kommer studera detta värderande för att kunna visa vilka ideal 

och maskuliniteter som konstrueras.   

 Samtidigt är det inte rimligt att tro att dessa män som drar nytta av maskulinitetens 

hegemoni kan överblicka de maskuliniteter de uttalar sig om. Därför krävs också att det som 

inte direkt skrivs ut identifieras. Vad kan läsas ut utöver det explicita värderandet av manliga 

beteenden? Vilka ideal skrivs ut mellan raderna? Möjligen kan en jämförelse av det explicita 

och det implicita fördjupa förståelsen av de maskuliniteter som konstrueras.  

I uppsatsen vill jag förhålla de ideal för maskuliniteter som ”Manspanelen” konstruerar till 

deras ethos, till deras roll som manliga rådgivare och domare. Hur konstruerar de sitt ethos 

                                                           
17

 Jui-Shan Chang, ”Agony-Resolution Pathways: How Women Perceive American Men in Cosmopolitan's 

Agony (Advice) Column”, The Journal of Men's Studies Vol. 8, 2000:3, e-artikel, 

http://men.sagepub.com/content/8/3/285.full.pdf+html (2015-12-12). 

http://men.sagepub.com/content/8/3/285.full.pdf+html
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och hur uppfattas de av publiken? Ett sådant förhållningssätt kan blottlägga eventuella 

sprickor mellan de ideal de ställer upp för andra och de maskuliniteter de gör i själva sitt 

uttryck. Med fokus på deras ethos och hur de konstruerar det i sina texter, går det att komma 

åt brytningen mellan deras didaktiskt skisserade maskuliniteter och mer grundläggande ideal 

som inte lika explicit skrivs ut. 

Eftersom så många tidigare studier har utforskat maskuliniteter och maskulinitetsideal 

finns det en risk att den har studien i stor utsträckning bekräftar redan existerande 

forskningsresultat. I studien ämnar jag vara lyhörd på tendenser som bryter med etablerade 

normer, men det är möjligt att de ideal ”Manspanelen” konstruerar inte skiljer sig nämnvärt 

från ideal som tidigare identifierats. Samtidigt är maskuliniteterna i ständig förändring, varför 

det är relevant att åter göra nedslag i detta forum där idealen är relativt explicita.  

 

1.3 Avgränsningar och utgångspunkter 

”Manspanelen” är alltså en frågespalt i Expressen där nämnda skribenter, i olika 

konstellationer sedan starten 2008, ger råd i olika relationsfrågor. I en kort 

marknadsföringsartikel beskrivs verksamheten såhär: ”Sunt förnuft, goda råd och synpunkter 

om relationer från fyra helt vanliga svenska män har visat sig vara en succé hos framför allt 

kvinnor i vårt avlånga land.”
18

 De har alltså valts ut av Expressen som representanter för 

”vanliga svenska män” och givits auktoritet att svara och råda. De har hittills haft det 

utrymmet i sex år och tycks alltså också uppskattas av många läsare, varför de kan anses vara 

betydelsefulla aktörer i den förhandling om manligheter och maskuliniteter som sker i den 

svenska kulturen. 

Undersökningens källmaterial utgörs av samtliga texter som publicerats under 

”Manspanelens” flagg på Expressens hemsida fram till och med November 2015, sammanlagt 

235 artiklar publicerade mellan 2008-02-19 och 2015-11-26. Uppdelat per specifik författare 

rör det sig om totalt 235 frågor och 881 svar.
19

 En noggrann genomläsning i flera omgångar 

resulterade att jag kunde urskilja två huvudlinjer som konstrueras däri, en utifrån explicit 

värderande av beteenden och en utifrån ethos. Därefter har jag valt ut 21 frågor och svar som 

representanter för dessa huvudlinjer, vilka citeras i uppsatsens analysdel.  

De olika författarna kommer inte analyseras separat eller jämföras på något sätt, utan jag 

studerar texterna som om de utgjorde en enda retorisk artefakt, och undersöker den 

                                                           
18

 ”Manspanelen” [publiceringsdatum saknas]. 
19

 ”Manspanelens” artiklar delas i noter och referenser upp per vem som skrivit stycket. Frågan räknas alltså som 

en text, och panelens olika råd som en text vardera.   
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konstruktion av maskuliniteter som sker i den. Risken med det är att jag förenklar 

konstruktioner som egentligen är mer mångfaldiga, men författarnas svar skiljer sig inte 

sinsemellan i speciellt stor utsträckning, och i och med uppsatsens begränsade utrymme finner 

jag det mer värdefullt att fokusera på strömningar i texterna överlag än på små skillnader 

mellan de olika författarna.  

 Hittills har jag redogjort för uppsatsens mer praktiska utgångspunkter, och nedan övergår 

jag till att beskriva de mer teoretiska och begreppsliga sådana. 

”Manspanelens” texter syftar ofta till ett direkt fördömande eller upphöjande av olika 

manliga beteenden. Kvinnor undrar ska hur de ska hantera ett visst beteende, och 

”Manspanelen” bedömer hur beteendet ska uppfattas i det heterosexuella samlivet. Är han en 

lämplig partner? En analys av texterna kan rekonstruera denna mall. Vilka beteenden 

framställs som lämpliga och vilka gör det inte? Vilka ideal ställs upp av dessa ”vanliga män”? 

Hur tycker de att män ska vara? Det är i denna dikotomi mellan det positivt och det negativt 

värderade jag kommer angripa texternas konstruktion av maskuliniteter. Ett manligt beteende 

som leder till rådet att en kvinna snabbt ska lämna mannen i fråga rymmer ett motsatt 

beteende, som i den skrivakten konstrueras som ideal. Även positiva värderingar av olika 

beteenden (som då på motsvarande sätt rymmer ett anti-ideal) är en del i ”Manspanelens” 

konstruktion av maskuliniteter, men eftersom frågespaltsformatet i sig förutsätter ett problem 

som ska lösas är det i många fall de negativa utlåtandena som är starkast. Med en sådan binär 

modell kan jag alltså rekonstruera maskulinitetsideal i motsatserna till de anti-ideal som 

utgörs av de manliga beteenden skribenterna i ”Manspanelen” förkastar. Tillsammans med 

positivt värderade beteenden, som i och med den positiva värderingen konstrueras som ideal, 

framträder i och med detta binära angreppsätt en mer fullständig bild av texternas 

konstruktion av maskuliniteter.    

Analysen utgår från en förståelse av maskuliniteter som normer i ständig förändring, där 

det hela tiden förhandlas om vad som är rätt och vad som är fel. Den här ständiga 

förhandlingen och omförhandlingen sker på många platser i samhället och i kulturen, och 

”Manspanelens” texter utgör givetvis en mycket liten del av skapandet av ideal för 

maskulinitet i stort. Men jag förstår de här texterna som en viktig röst i förhandlingen, en av 

platserna där den sker, och vill med detta nedslag undersöka hur maskuliniteter konstrueras 

retoriskt i dessa specifika texter. 

Hur kan då ”Manspanelens” texter fungera som deltagare i en sådan förhandling? Hur kan 

de retoriskt övertyga män om hur de ska göra maskulinitet? Kenneth Burke skriver om 

retorik: 
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[Rhetoric can be] considered as a moralizing process. The individual person, striving to form 

himself in accordance with the communicative norms that match the cooperative ways of his 

society is by the same token concerned with the rhetoric of identification. To act upon himself 

persuasively, he must variously resort to images and ideas that are formative.
20

  

 

Det är i den meningen jag förstår ”Manspanelens” retoriska potential. Panelen är en av många 

instanser i samhället som utöver formativa påtryckningar på individer, som dessa individer 

måste ta ställning till i förhållande till sina egna värderingar, i skapandet av sina identiteter. 

”Manspanelens” texter gör inte anspråk på att samla massorna till auktion, men de behandlar 

olika värderingar i fråga om maskuliniteter, femininiteter och relationer, och de är en röst i en 

större kulturell förhandling om dessa värden, en av många röster som läsare tar ställning till 

när de övertygar sig själva om vilka värderingar de ska ha och hur deras identitet, och 

maskulinitet, ska göras.         

En annan aspekt av hur maskuliniteter konstrueras i texterna är ethos. ”Manspanelen” 

måste framstå som sunda rådgivare, i varje fall i brevskrivarnas ögon. De anpassar sig i någon 

mån, medvetet eller omedvetet, till deras förståelse av de tilltänkta läsarna. Med 

utgångspunkten att ”Manspanelen” tagit sig rollen som representanter för ”vanliga svenska 

män”, är det intressant att undersöka hur de förhåller sig till den rollen, i sina egna och i 

läsarnas ögon. Texternas retoriska effekt kommer inte enbart ur deras logiska argumentation. 

Likaväl som det öppna värderandet av manliga beteenden är panelens ethos en del den 

konstruktion av maskuliniteter som sker i texterna, en del jag behöver ta hänsyn till för att 

förstå den konstruktionen.  

För att förstå hur olika aspekter av panelens ethos bidrar retoriskt i ”Manspanelens” texter 

utgår jag från Ruth Amossy. I sin artikel ”Ethos at the Crossroads of Disiplines: Rhetoric, 

Pragmatics, Sociology" (2001) utgår hon dels från en traditionell sociologisk syn på ethos, 

dels från en pragmatisk.
21

 Den förra lade fokus på externa omständigheter, kontexten och 

talarens karaktär och auktoritet. Den senare har menat att ethos skapas i diskursen, att det 

enda relevanta är interaktionen. Enligt Amossy måste alla dessa värden beaktas för att ge en 

rättvis bild av hur ethos fungerar och konstrueras. “[T]hese two approaches can be 

                                                           
20

 Kenneth Burke, A rhetoric of motives, Berkeley: University of California Press 1969, s. 39.  
21

 Ruth Amossy, "Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, Sociology", Poetics Today, Vol. 

22, 2001:1. 
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complementary rather than conflictual”, skriver hon.
22

 I uppsatsen kommer jag ta ställning till 

både externa omständigheter, primärethos, och diskursiva konstruktioner, sekundärethos.  

 Alla ”Manspanelens” skribenter är män, och den aspekten av deras ethos är fokus i den 

här uppsatsen. Det är dels en extern omständighet, men redan i panelens själva namn används 

det diskursivt. Amossy menar att trots att både talaren och publiken är verkliga människor 

påverkas interaktionen dem emellan av den bild de har av varandra.
23

 Det faktum att panelen 

utgörs av endast män, medan brevskrivarna främst är kvinnor, och hur det används i en 

diskursiv konstruktion av ethos påverkar hur läsarna uppfattar dem. Det är en del av texternas 

retoriska effekt och således också en aspekt av den konstruktion av maskuliniteter som sker.  

  

                                                           
22

 Amossy 2001, s. 5. 
23

 Amossy 2001, s. 6. 
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2 ”Manspanelens” maskuliniteter 

I ”Manspanelens” texter konstrueras maskulinitetsideal som innehåller två huvudlinjer. Den 

första konstrueras i och med panelens värderande av olika beteenden, och beskrivs i det första 

av två huvudavsnitt nedan. Först diskuterar jag den monogama parrelationen, och visar att den 

är ett bärande ideal i texterna. Därefter beskriver jag vilka ideal som konstrueras inom 

ramarna för den relationen, under rubrikerna ”Grabbar som vill ha kakan och äta den med” 

och ”Jämställdhet”, och för en sammanfattande diskussion om de ideal som konstrueras i den 

här värderingen under ”Ideal och anti-ideal”. 

 I det andra av två huvudavsnitt beskriver jag hur ”Manspanelens” ethos, med fokus på 

faktumet att de uteslutande är män, fungerar i konstruktionen av maskuliniteter. Detta under 

rubrikerna ”Ethos och genus”, ”Det stereotypa genuskontraktet” och ”Ethos och den tredje 

bilden”. Slutligen diskuterar jag under ”Ideal och mot-ideal” hur detta värderande av manliga 

beteenden och ethos förhåller sig till varandra i texternas maskulinitetskonstruktion.  

 

2.1 Den monogama parrelationen  

Majoriteten av de frågor ”Manspanelen” svarar på berör parrelationer som på ett eller annat 

sätt är problematiska. En kvinna (eller i vissa fall en man) beskriver sin relation och förklarar 

varför den gör henne olycklig, och vill ha panelens råd kring hur hon ska hantera situationen. 

Ämnes- och könsfördelningen för de frågor som utgör undersökningens material visas 

nedan:
24

 

 

Ämne 

Antal 

frågor 

Från 

kvinnor Från män 

Problematisk parrelation. 183 169 14 

Annan problematisk relation, till ex. barn eller förälder. 32 31 1 

Ensamhet eller önskan att ingå parrelation. 20 20 0 

Totalt: 235 220 15 

 

Att breven i så många fall beskriver parrelationer som gör minst en av parterna olycklig gör 

att de skulle kunna förstås närmast som argument mot parrelationen. Ändå konstruerar 

texterna den heterosexuella monogamin som idealisk relationsform. Det skrivs sällan ut 

explicit, men underförstått förutsätts ofta i svaren att det här skulle vara målet.  

                                                           
24

 I de fall där frågeställarens kön inte definieras i frågan eller svaret har jag förutsatt en heterosexuell parrelation 

och kategoriserat frågeställaren som kvinna om partnern definierats som man, och vice versa. Detta för att så 

långt som möjligt kunna överblicka uppdelningen. Det kan innebära att statistiken över frågeställares kön inte är 

helt korrekt. Samtidigt tycks heterosexualiteten ofta vara förutsatt i svaren, varför jag ändå fullföljt 

uppdelningen.   
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”Manspanelen” råder alltså ofta i frågor om hur kvinnor ska agera utifrån förutsättningarna 

för den parrelation de är i. För det första dömer de i frågan om huruvida kvinnan ska stanna 

kvar i relationen eller lämna. Ibland tycker de att hon ska stanna kvar, att kärleken och 

relationen är värd att kämpa för. Till exempel svarar Werkelin såhär på en fråga från en 

kvinna som upptäckt att hennes pojkvän haft sex med en annan person i början av deras 

relation:  

 

Tyvärr är det prövningar livet består av. Tycker du ska förklara att en gång är ingen gång och gå 

vidare. Försök att släppa hela saken och lägg tid på att ha det bra istället för att älta. På så sätt ökar 

chansen, med flera hundra procent, att ni ska få ett bra liv ihop. Om det kommer upp en sådan här 

sak igen så ska du bryta omgående.
25

  

 

I många fall är rådet alltså att kämpa för att få relationen att fungera, trots att den gör 

frågeställaren olycklig just nu. Men i ungefär lika många fall är rådet att avsluta relationen. 

Av 685 svar på frågor om problematiska parrelationer råder 297 svar frågeställaren att stanna 

kvar och försöka rädda relationen, medan 304 svar råder till att bryta och lämna den.
26

 De 

återstående 84 svaren är mer resonerande och mynnar inte ut i något direkt råd till handling.  

När svaren råder till att avsluta en relation slås det ofta fast i hårda ordalag med en kortare 

motivering. På en fråga från en kvinna som lever med en inaktiv man som bara sitter vid 

datorn utan att alls engagera sig i de husliga sysslorna är Perssons svar kort och gott: ”En 

riktig lortpelle av beskrivningen att döma, och eftersom han samtidigt tycks ränna på gym så 

är det väl inte svårare än att han bara bryr sig om sig själv. Sparka ut fanskapet.”
27

  

 Med tanke på att svaren i många fall råder till att avsluta parrelationen kan det tyckas att 

idealet inte alls är den heterosexuella monogamin, att det snarare är tvärtom. Men i många fall 

framkommer det i svaren att målet i så fall är en ny tvåsamhet som ersätter den gamla. Detta 

utan att det framgår i frågan att tvåsamhet är det enda alternativet. Det är extra tydligt i en 

fråga från en gift man som upplever sitt äktenskap som kallt och utan närhet. Han skriver till 

och med att han hellre är ”ensam i ensamhet än ensam i tvåsamhet”.
28

 På det svarar Aschberg 

                                                           
25

 Pigge Werkelin, ”Pigge: Lägg tid på att ha det bra i stället för att älta”, Expressen 2015-10-07, 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/borde-jag-oroa-mig-for-att-han-ar-otrogen/ (2015-11-06).  
26

 Råd att ställa ultimatum och bryta relationen om beteendet inte förändras har räknats som råd att bryta 

relationen, eftersom det är den negativa värderandet av själva beteendet som är det intressanta för 

undersökningen.  
27

 Leif G.W. Persson, ”Leif GW svarar: Sparka ut lortpellen”, Expressen 2013-03-12, 

http://www.expressen.se/halsoliv/jag-vill-ha-kanslor-och-inte-bara-sex/ (2015-11-06). 
28

 ”The Old Spinning Wheel”, ”’Är det kanske dags att lämna min fru nu?’”, Expressen 2012-09-13, 

http://www.expressen.se/halsoliv/ar-det-kanske-dags-att-lamna-min-fru-nu/ (2015-11-06). 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/borde-jag-oroa-mig-for-att-han-ar-otrogen/
http://www.expressen.se/halsoliv/jag-vill-ha-kanslor-och-inte-bara-sex/
http://www.expressen.se/halsoliv/ar-det-kanske-dags-att-lamna-min-fru-nu/
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att ”[ä]ven om du bytt fru många gånger är det nog dags igen [min kursiv].”
29

 Som svar på 

samma fråga svarar Werkelin: 

 

Tror för det första att du ska vara tydlig med vad du vill mot frun. Om hon inte vill dela detta så är 

det inget konstigt att ni går skilda vägar. Tror du ska berätta varför ni eventuellt väljer att gå skilda 

vägar för vänner, barn och andra. Eventuellt är det någon i bekantskapskretsen som känner någon 

som söker en kille som du. Livet ska levas nu, och vill inte den andra parten dela det med dig så är 

det inget konstigt att du väljer livet.
30

 

 

Det är ett relativt långt råd, delat i flera delar. Det går att se som argumentation för 

ståndpunkten att mannen bör lämna sin fru. Och om ett argument är att någon i 

bekantskapskretsen kan känna någon som söker en man som frågeskrivaren krävs en 

underförstådd premiss – att möjligheten till ett parförhållande är något att eftersträva. Med 

den här typen av underförstådd argumentation konstrueras parrelationen som norm och ideal.  

Det är som sagt extra tydligt i det här fallet där mannen faktiskt uttrycker en önskan om 

ensamhet, men det återkommer på flera ställen där kvinnor eller män är i dåliga relationer, 

och inte uttrycker en önskan om en annan relationsform, men inte heller på något sätt anvisar 

att parrelationen skulle vara deras föredragna sätt att leva. När en kvinna beskriver sin oro att 

hennes sambo har en affär är Aschbergs svar: ”Med intill visshet gränsande sannolikhet 

stämmer din magkänsla. Byt till en kille som inte måste ha mobilen med sig på muggen [min 

kursiv].”
31

 Det skrivs inte alltid ut, men möjligheten till ny monogami återkommer som 

argument att lämna den nuvarande. Som underförstådd premiss är parrelationen ett bra sätt att 

leva, någonting eftersträvansvärt, idealet.   

 Ändå händer det att de bryter mot det här. Att de öppnar för andra sorters samliv. På en 

fråga från en man som lever i en relation utan sex råder Aschberg honom att ”kör[a] hårt på 

stan ett tag och se vad som händer.”
32

 Det finns alltså utrymme att gå utanför vissa normer för 

tvåsamhet, rucka på den sexuella äganderätten. Men det är dels i extremfall, här att han inte 

har haft sex på många år och lider av det, och dels sker det fortfarande inom ramarna för 

tvåsamheten. Aschberg följer upp med: ”Din fru kanske ändrar sig.”
33

 Den föreslagna 

                                                           
29

 Robert Aschberg, ”Robert svarar: Skit i vad andra säger”, Expressen 2012-09-13, 

http://www.expressen.se/halsoliv/ar-det-kanske-dags-att-lamna-min-fru-nu/ (2015-11-06). 
30

 Pigge Werkelin, ”Pigge svarar: Var tydlig mot din fru”, Expressen 2012-09-13, 

http://www.expressen.se/halsoliv/ar-det-kanske-dags-att-lamna-min-fru-nu/ (2015-11-06). 
31

 Robert Aschberg, ”Robert svarar: Magkänslan stämmer - gå”, Expressen 2013-10-17, 

http://www.expressen.se/halsoliv/smyger-med-mobilen---ar-han-otrogen-nu/ (2015-11-06). 
32

 Robert Aschberg, ”Robert Aschberg: Det bär mig emot men...”, Expressen 2015-07-02, 

http://www.expressen.se/halsoliv/sex--relationer/min-fru-vill-inte-ha-sex-langre-hjalp-mig/ (2015-11-06). 
33

 Aschberg 2015-07-02.  

http://www.expressen.se/halsoliv/ar-det-kanske-dags-att-lamna-min-fru-nu/
http://www.expressen.se/halsoliv/ar-det-kanske-dags-att-lamna-min-fru-nu/
http://www.expressen.se/halsoliv/smyger-med-mobilen---ar-han-otrogen-nu/
http://www.expressen.se/halsoliv/sex--relationer/min-fru-vill-inte-ha-sex-langre-hjalp-mig/
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otroheten är ett verktyg för att rädda äktenskapet. Snarare än att riva ner ramarna för 

tvåsamhetsnormen tjänar det här att befästa den ytterligare. En man kan i extremfall gå en bit 

utanför den monogama tvåsamhetens ramar, men det är tvåsamheten som är det viktigaste i 

längden.  

 

2.1.1 Grabbar som vill ha kakan och äta den med 

Tvåsamhet är alltså ideal för ”Manspanelen”, men inom ramarna för tvåsamheten konstruerar 

de ytterligare ideal. Ett återkommande, negativt värderat, epitet i deras texter är ”grabb” eller 

”pojke”. Språkbruket tjänar till att upprätta ett motsatsförhållande mellan vuxenhet och 

ungdom, där det vuxna är positivt laddat och ideal.  

 Vuxenhet kopplas till flera saker men de är i stor utsträckning kopplade till parrelationen. 

Till att inte vara vuxen tycks höra en brist på mognad, och det förstås dels som en ovilja eller 

oförmåga att ingå i en längre parrelation och dels som en benägenhet till ojämlikt samliv väl i 

en relation. I sina utlåtanden om olika män jämför ”Manspanelen” dem med grabbar eller 

pojkar, och den omognad det implicerar är något negativt. Det motsatta konstrueras som ideal. 

På en fråga från en kvinna som vill flytta ihop med sin pojkvän, medan mannen i fråga är 

osäker, svarar Birro såhär:  

 

En del män förblir ju pojkar rätt länge i livet. De vill allra helst äta kakan och ha den kvar. Du är 

en annan sorts männi-ska [sic], mer vuxen kanske. Om det är så att din kille upplever er relation 

lika bra som du gör, begår han ju ett svårt misstag om han inte flyttar ihop med dig. Hälsa honom 

det.
34

  

 

Att inte vilja flytta ihop, och alltså inte se seriöst på tvåsamheten, hör ungdomen till. En 

idealisk man är mogen att leva i ett seriöst och långt parförhållande.  

 Även figuren att ”både äta kakan och ha den kvar”, som Birro använder ovan, återkommer 

i texterna, och den tjänar ett liknande syfte som grabbepitetet, men utvecklar och specificerar 

det. De ”grabbar” som inte är något att ha vill både ha kakan och äta den. De vill ha tillgång 

till tvåsamhetens frukter men inte delta på ett seriöst och hängivet sätt. På samma fråga 

skriver också Aschberg: ”[M]ånga män både vill ha kakan och äta den. När du känner att det 

inte håller längre får du väl ställa ultimatum: flytta ihop eller fimpa.”
35

  

                                                           
34

 Marcus Birro, ”Marcus svarar:”, Expressen 2014-01-29, http://www.expressen.se/halsoliv/manspanelen/min-

pojkvan-ar-sa-velig---bor-jag-stalla-krav/ (2015-11-06). 
35

 Robert Aschberg, "Robert Aschberg: Ställ ultimatum – flytta ihop eller fimpa”, Expressen 2014-07-17 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/han-pratar-om-andra--ska-jag-stalla-krav/ (2015-11-06). 

http://www.expressen.se/halsoliv/manspanelen/min-pojkvan-ar-sa-velig---bor-jag-stalla-krav/
http://www.expressen.se/halsoliv/manspanelen/min-pojkvan-ar-sa-velig---bor-jag-stalla-krav/
http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/han-pratar-om-andra--ska-jag-stalla-krav/
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På en fråga från en kvinna som explicit skriver att hon upplever sin man som barnslig för 

Persson ett liknande resonemang. Kvinnan skriver:  

 

Han är barnslig vilket kan vara en fördel när man blir äldre. Men han är dessutom omogen och 

ansvarslös. Under de tio år vi varit tillsammans har han till exempel inte brytt sig om vår privata 

ekonomi ett dugg. […] På senaste tiden har jag också förstått att han beklagar sig för folk på nätet  

om saker, till exempel att han inte får sex, att han är kåt och så vidare. Har försökt förklara att vi 

ska sköta våra problem mellan oss i första hand men när vi kommer till den punkten har HAN inga 

problem, utan det är omgivningens fel, mitt fel och situationens fel.
36

 

 

Här är problemen beskrivna i detalj och dessutom värderade redan i frågan, så Persson kan 

lägga ut orden och resonera om barnslighet snarare än att direkt kommentera specifika 

beteenden. Kvinnan menar att hennes man inte hänger sig till relationen och att han inte kan 

eller vill kommunicera om problemen. Därför är han barnslig, omogen och ansvarslös. I GW:s 

svar resonerar han kring barnslighet oavsett kön, men i kontexten, ett bedömande av ett 

manligt beteende i en heterosexuell parrelation, skapar han ändå ett ideal för hur män ska bete 

sig i en sådan situation: 

 

Att ha barnasinnet kvar när åren hopas i ens trötta ögon är väl gott nog. Att fortfarande kunna 

betrakta omvärlden med barnets klara blick. Barnslig är något helt annat. Så sparka ut fanskapet så 

fort du har ordnat det praktiska. Han lär knappast göra det.
37

 

 

De egenskaper som kopplas ihop med barnslighet är alltså anledning att avsluta parrelationer. 

Män beskrivs som grabbar, eller anklagas både vilja ha kakan och äta den, och på grund av de 

egenskaper som kopplas ihop med begreppen är de inte något att ha i en parrelation. Dessa två 

figurer tjänar alltså att konstruera ett mansideal i dikotomiskt förhållande till ”grabbar”, som 

både vill ha kakan och äta den. En man ska vara mogen att ingå i ett parförhållande och göra 

det helhjärtat. Mogenhet förstått på det specifika sättet, som viljan och förmågan att alltid 

sätta tvåsamheten i första rummet, konstrueras som maskulinitetsideal.   

 

                                                           
36

 ”Vill inte mer, 48 år”, ”’Varför är han omogen och ansvarslös?’”, Expressen 2015-08-10, 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/varfor-ar-han-omogen-och-ansvarslos/ (2015-11-06). 
37

 Leif G.W. Persson, ”Leif GW Persson: Ut med fanskapet!”, Expressen 2015-08-10, 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/varfor-ar-han-omogen-och-ansvarslos/ (2015-11-06). 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/varfor-ar-han-omogen-och-ansvarslos/
http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/varfor-ar-han-omogen-och-ansvarslos/
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2.1.2 Jämställdhet 

Förutom att en idealisk man ska vara mogen att hänge sig till ett monogamt parförhållande 

ska han även uppfylla vissa kriterier inom ramarna för det förhållandet. När ”Manspanelen” 

bedömer olika manliga beteenden som frågande kvinnor beskrivit framträder ett tydligt ideal. 

På en fråga från en kvinna som känner att hon ger mer än sin man och känner sig osedd i sin 

relation svarar Persson såhär: 

 

Trist typ som du har fått ihop det med. Se till att han fattar att halva er gemensamma börda ska 

bäras av honom. Tyvärr får jag också ett intryck av att du och barnet verkar vara prio tre i hans liv. 

Först kommer han själv, sedan hans kompisar och sedan ni. Så kan du naturligtvis inte ha det och 

vill han inte rycka upp sig föreslår jag att du lämnar honom.
38

 

 

Mannen i en parrelation ska ge sig hän till relationen och förstå att det krävs jämlikhet för ett 

gemensamt samliv. Familjen ska vara första prioritet, och hemlivets bördor ska delas lika. När 

en kvinna frågar om arbetsfördelningen, där hon just nu är föräldraledig medan mannen 

jobbar, svarar Werkelin: 

 

För mig är det självklart att man delar allt. Enklast är väl att ni tänker er att byta sysslor. Han blir 

hemma och du jobbar. Fråga hur han skulle resonera då. En familj är ett team som måste ställa upp 

på varandra i med- och motvind. Skulle man värdera ditt arbete så borde det väl ligga på en 

månadslön på cirka 18 000–20 000 plus OB om du jobbar helger och kvällar. Om du nu skulle ha 

åtta timmars arbetsdag så måste ni få in någon som jobbar de andra 16 timmarna. Skulle bli 

otroligt dyrt.
39

 

 

Det spelar egentligen ingen roll vem som gör vad. Här är det kvinnan som är hemma medan 

mannen jobbar, men för Werkelin kunde de lika gärna byta. Anti-idealet att inte vara beredd 

att dela på ett jämlikt sätt implicerar det motsatta idealet. Här konstrueras alltså ett 

maskulinitetsideal där mannen ska dela de sysslor som samlivet innebär lika med den kvinna 

han ingår en parrelation med.   

 För att kunna dela lika och leva tillsammans på jämlika villkor krävs det att parterna i en 

tvåsamhetsrelation kan kommunicera med varandra. Det är enda sättet att reda ut de problem 

                                                           
38

 Leif G.W. Persson, ”Leif GW Persson: Du verkar vara prio tre i hans liv”, Expressen 2015-06-26, 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/han-klagar-pa-maten-och-vill-inte-ha-sex/ (2015-11-06). 
39

 Pigge Werkelin, ”Pigge svarar: Föreslå att ni byter sysslor med varandra”, Expressen 2008-07-23, 

http://www.expressen.se/dejting/vad-ar-en-kvinnas-arbete-vart/ (2015-11-06). 

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/han-klagar-pa-maten-och-vill-inte-ha-sex/
http://www.expressen.se/dejting/vad-ar-en-kvinnas-arbete-vart/
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som uppstår i relationen. När en kvinna är orolig över sin mans porrkonsumtion svarar 

Werkelin såhär: 

 

Låter som han söker något. Eventuellt vågar eller kan han inte diskutera detta med dig vilket skulle 

vara det självklara. Skapa miljöer där ni pratar om porr, framtid, död, sex, ekonomi med mera. En 

miljö där det är tillåtet att prata om allt. […] Ska man leva ihop så bör man kunna prata om allt 

utan att någon dömer. Båda har mycket att vinna på att det funkar.
40

      

 

Det är alltså viktigt att kunna prata. Även om en man lever upp till andra maskulinitetsideal 

måste han också kunna kommunicera och anpassa sig till just den parrelation han är i.   

  

2.1.3 Ideal och anti-ideal 

I värderandet av olika manliga beteenden konstruerar alltså ”Manspanelen” maskulinitetsideal 

med ett antal varandra närliggande linjer. Monogam tvåsamhet är underförstått ideal för både 

kvinnor och män, och det maskulinitetsideal som konstrueras är alltså viljan att ingå en 

monogam parrelation. Anti-idealet, som underordnas det det ideal som konstrueras i texterna 

är det motsatta: att inte vilja det. Alla andra relationsformer konstrueras på så sätt som 

avvikande.  

 Jacques Derrida menar att binära uppdelningar leder till ”våldsamma hierarkier”, där det 

ena begreppet överordnas och styr det andra. Det styrande begreppet kopplas till positiva 

värden medan det underordnade kopplas till saker som svaghet och ondska.
41

 Av otaliga olika 

sätt att leva konstruerar ”Manspanelens” texter den monogama parrelationen som ideal, med 

ett motsatt anti-ideal. Parrelationen blir normerande och förstås som ”rätt” i motsats till ett 

odefinierat ”fel”. Det är en så självklar norm att möjliga alternativ inte ens beskrivs.  

 I texterna skapas alltså Derridas våldsamma hierarki, där parrelationen laddas med alla de 

positiva värden som också ingår i de maskulinitetsideal som konstrueras: mognad och 

jämlikhet, men också mer generellt; godhet, att behandla människor väl. Alla andra alternativ, 

som i texterna klumpas ihop till en odefinierad motsats, laddas istället med motsatta värden 

och förstås som ”fel” i jämförelse med den ”rätta” relationstypen.  

 De ideal som sedan konstrueras för maskulinitet inom parrelationen är inte speciellt 

kontroversiella. Det handlar främst om att ta relationen på allvar, att dela jämlikt på samlivet 

och att vara öppen för kommunikation och kompromisser, och ligger i linje med de svenska 
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maskulinitetsideal som exempelvis Gottzén och Jonsson redan har identifierat. För dem kan 

sådana ideal endast konstrueras genom binära uteslutningar av ”det andra”, där vissa grupper 

exkluderas.
42

 Något sådant går inte att identifiera i ”Manspanelens” texter, möjligen 

undantaget unga män, där ”grabbar” underordnas ideal maskulinitet. Men jag förstår 

”grabbar” mer som en figur, där ordets konnotationer används för att beskriva negativa 

beteenden. Män i alla åldrar beskrivs som barnsliga och det tycks symbolisera specifika 

beteenden inom parrelationen snarare än att egentligen ha någonting med ålder att göra. I 

övrigt konstrueras idealen i direkt värderande av olika beteenden, utan att de negativt 

värderade tillskrivs specifika grupper.  

 Möjligen fungerar konstruktionen av den här typen av maskulinitetsideal som Gottzén och 

Jonsson hävdar, men det ligger i så fall utanför texten, och här nöjer jag mig med att 

konstatera att de maskuliniteter ”Manspanelens” texter konstruerar i värderandet av olika 

manliga beteenden påminner om de ideal de har identifierat, och utgörs främst av hängivenhet 

till parrelationen, vilja till jämlika förhållanden inom den och en förmåga att kommunicera 

och kompromissa med sin partner.  

 

2.2 Ethos och genus 

”Manspanelen” konstruerar alltså maskuliniteter explicit i texten. De upphöjer eller fördömer 

olika manliga beteenden, och konstruerar på sätt maskulinitetsideal kopplade till de beteenden 

som fått en positiv dom. Ideal som hängivenhet till monogama parförhållanden och 

jämställdhet inom sådana relationer konstrueras i fördömandet av dess motsatser. Utöver 

denna tydligt bedömande konstruktion bidrar andra aspekter av deras texter till 

maskulinitetskonstruktionen. De mer explicit framställda idealen är en sak, men en djupare 

analys av ethos visar att texterna konstruerar andra ideal som inte kan sammanfogas med de 

ovan identifierade på ett enkelt sätt. 

Den roll de tar, hur de i texterna skapar och framställer sig själva i relation till de kvinnor 

och män de skriver om är också en del av maskulinitetskonstruktionen. Det ethos de skapar i 

texten, i egenskap av män och i relation till de frågor om manligt och kvinnligt som 

behandlas, bidrar inte på ett lika tydlig sätt som bedömandet av manliga beteenden. Men även 

där konstrueras maskulinitetsideal, i deras själva framtoning. Och just för att den här aspekten 

inte framträder lika tydligt torde den vara minst lika betydelsefull att undersöka. Denna 
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konstruktion är antagligen inte lika medveten från författarnas sida, och den säger i stor 

utsträckning emot de ideal som skrivs ut i det direkta värderandet.  

På Expressens hemsida beskrivs ”Manspanelens” gärning som ”[s]unt förnuft, goda råd 

och synpunkter om relationer från fyra helt vanliga svenska män”.
43

 Kvinnor (och i vissa fall 

män) skickar in frågor om sina liv, och som ”vanliga män” förväntas de med ”sunt förnuft” 

kunna avgöra hur frågeställarna borde agera.  

Brevskrivarna verkar också lita på detta manliga förnuft. ”Ni som ger så kloka svar, kan ni 

hjälpa mig?”, inleder en kvinna.
44

 En annan börjar såhär: ”Jag tycker att ni ger oss kvinnor så 

härliga och bra svar, så nu försöker jag få svar på en gnagande fråga.”
45

 De framställs som 

auktoriteter, och de som skickar in brev, alltså i alla fall delar av läsekretsen, tycks acceptera 

den beskrivningen.  

Detta auktoritativa ethos syns också i panelens själva råd och svar. Svaren är ofta korta, 

och slår fast  i absoluta ordalag hur frågeställaren måste agera. När en kvinna som kallar sig 

själv för ”osäker” beskriver den fästman hon upplever som känslokall svarar Aschberg kort: 

”Det ser inte ljust ut. Han verkar dum i huvudet. Satsa på någon annan.”
46

 Kvinnan är osäker 

men i Aschbergs svar finns det inga tvivel.  

”Manspanelen” är inga experter. De är ”vanliga män” med ”sunt förnuft”, vanliga 

personer att vända sig till och få hjälp av när man har problem. Lite som ett substitut för en 

kompis möjligen, en manlig vän som finns där när problemen känns oöverstigliga på egen 

hand. Men det är i så fall ingen resonerande kompis, någon att diskutera med och pröva varje 

aspekt av saken i fråga. Snarare då en omsorgsfull fadersfigur som tar de svåra besluten åt en. 

På frågan från den osäkra kvinnan svarar Persson: ”Ärligt talat låter det inte som en kul 

kille. Ännu värre. Låter definitivt inte som den kille som du vill ha. Så vad tror du om att byta 

ut honom mot något som är bättre för dig.”
47

 Här är tonen inte lika hård. Den sista meningen 

är formulerad som en fråga, en inbjudan till dialog. Men egentligen är svaret lika definitivt. 

Det är en retorisk fråga – som till och med saknar frågetecken – utan någon faktisk möjlighet 

eller inbjudan att svara. På så sätt förkläs snarare den auktoritativa tonen, och rådet blir ännu 

svårare att avvisa. Dessutom är meningens subjekt, Perssons ”jag”, här som i de allra flesta 
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svar underförstått, vilket ytterligare bidrar till att dölja den auktoritativa positionen. Det finns 

sällan något för och emot, någon osäkerhet hos ”Manspanelen”, utan de talar koncist om för 

frågeställarna hur de ska göra. 

Tonen är som sagt inte alltid lika hård och svaren är heller inte alltid enkla ”kasta ut” eller 

”stanna”. På en fråga från en kvinna som vill flytta ihop med sin tvekande pojkvän ger 

Werkelin ett ovanligt resonerande svar: 

 

Att älska varandra kan ha skilda innebörder för olika människor. Det är nog där ni måste börja. 

Vad menar du, och vad menar han med att älska? Tror att ni pratar två olika språk. Red ut vilka 

idéer om gemensam framtid ni har. Din framtid ihop med honom kan vara trygg och fylld av 

möjligheter. Hans kan vara inlåst eller rädd att bli lämnad. Våga prata ut så får du säker besked om 

det ska vara antingen eller.
48

 

 

Werkelin sammanfattar problemet och försöker i någon mån reda ut vad som ligger bakom 

det. Här är tonen vänlig och omtänksam, om än fortfarande faderlig. Ändå mynnar den ut i ett 

direkt förslag till aktion. Den råder till kommunikation, och resten kan egentligen ses som 

argument för det rådet. Det är en uppmaning att ”våga prata ut”, fortfarande närmast ett beslut 

som tas åt frågeställaren. Perssons råd är egentligen detsamma:  

 

Hög tid att du börjar göra det. Att ställa krav alltså. Det du beskriver låter som ett sådant där 

gungbrädeförhållande där han utnyttjar sitt känslomässiga övertag och det är alltså hög tid att du 

gör klart för honom att du inte är intresserad av det och att det gör det illa.
49

  

 

Det är lite kortare och lite kargare, men i slutändan på samma sätt en uppmaning till att 

kommunicera om problemen.    

Samtidigt är det kanske inte speciellt oväntat att svaren är så direkta och uppmanande. 

”Manspanelen” ger råd i relationsfrågor och deras svar är givetvis inget annat än deras åsikter 

om de situationer som beskrivs i breven – inte direkta order. De finns heller inte utrymme för 

oändligt utforskande av problemen i en frågespalt, och dessutom har frågeställarna faktiskt 

bett panelen om råd och hjälp. Man bara det att skribenterna är män, medan det mestadels är 

kvinnor som skickar in frågor, skapar en speciell situation. Det är möjligt att en panel av 

uteslutande kvinnor hade besvarat samma frågor på ett liknande sätt. Det är givetvis svårt att 

sia om, men svaren är sällan speciellt kontroversiella. Men – och framförallt i det här forumet 
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där det är frågor om mannen och kvinnan och relationen dem emellan som behandlas och 

utreds – uppdelningen i kvinnor som frågar och män som svarar har en påverkan. Den 

påverkar ”Manspanelens” ethos, hur de uppfattar sin publik och hur publiken uppfattar dem, 

och i förlängningen är det en del av konstruktionen av maskuliniteter i deras texter.  

 

2.2.1 Det stereotypa genuskontraktet 

I ”Genus – om det stabilas föränderliga former” (2001) använder historikern Yvonne Hirdman 

begreppet ”det stereotypa genuskontraktet” för att förstå hur genus har gjorts genom 

historien.
50

 Med begreppet åberopar hon en etymologisk förståelse av ”kontrakt” från latinets 

con-trahare: att dra samman, och beskriver en ”urtext” som klistrar samman mannen och 

kvinnan baserat på grundläggande och relativt statiska kulturella skyldigheter, rättigheter och 

ansvar dem emellan: 

 

Mönsterritningen för det fundamentala ”bör” mellan Man och Kvinna är så banal, så välkänd. På 

ett konkret plan är det ju äktenskapets urtext det handlar om: tager du denna kvinna att sörja för i 

nöd och lust? Tager du denna man att lyda/älska i nöd och lust? Beskrivet ur ett androcentriskt 

perspektiv (vilket det ju också ofta är i historien) kan vi tala om en grunduppfattning av manlig 

förpliktelse som handlar om ”att ta hand om” kvinnor, att beskydda, att sörja för.
51

   

 

Det är ett idealtypiskt kontrakt där mannen och kvinnan knyts samman, både i hemmet och 

utanför, utifrån en särdelning och ansvarsfördelning. Och kontraktet tjänar också att bibehålla 

särdelningen, blir en mekanism i skapandet, omförhandlandet och också upprätthållandet av 

genus. Begreppet är ett försök att fånga just det statiska, den orörlighet som har präglat 

relationen mellan könen. Ett fundament som Hirdman sedan använder för att förstå hur genus 

görs genom historien, en grund som alltid finns där bakom trots historiska förändringar i 

samhället.
52

 

 De maskulinitetsideal jag identifierat utifrån texternas explicita värderande kan sägas vara, 

om inte progressiva, i någon mån moderna. Det starka tvåsamhetsidealet kan sägas påminna 

om det stereotypa genuskontraktet, men det läggs ingen vikt vid själva särdelningen av 

mannen och kvinnan. Istället är jämställdheten och hängivenheten till relationen ideal. 

Mannen har ett ansvar gentemot kvinnan, men det är egentligen samma ansvar som kvinnan 

har gentemot mannen. Att skydda och försörja skrivs inte ut som specifika ideal, utan mannen 
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förväntas helhjärtat hänge sig till en parrelation på samma villkor som kvinnan, och dela på 

ett gemensamt ansvar.   

 Men själva situationen, och hur den fungerarar i konstruktionen av ”Manspanelens” ethos, 

pekar snarare bakåt och för i större utsträckning tankarna till det stereotypa genuskontraktet. 

”Sunt förnuft, goda råd och synpunkter om relationer från fyra helt vanliga svenska män har 

visat sig vara en succé hos framför allt kvinnor i vårt avlånga land.”
53

 Meningen ekar av det 

stereotypa genuskontraktet.   

 Det är kvinnor som vänder sig till män för att få hjälp, män utan annan auktoritet än att de 

är just ”vanliga män”. De är vanliga män, och de tar hand om kvinnorna, sörjer för dem. I 

själva relationen särskiljs könen åter. De ideal som konstrueras i bedömandet av mäns 

beteenden rör sig bort från särskiljande och uppdelning av ansvar, men hela situationen drar åt 

motsatt håll. Det är närmast som att de kvinnor som skickar in frågor behöver de här männens 

tillåtelse att agera. Att de beskriver en situation där det nästan är uppenbart vad nästa steg 

måste vara, och så får ”Manspanelen” tala om det. En kvinna avslutar sitt brev såhär: 

 

Jag är inte lycklig och kan inte sätta ord på vad det kan vara. Ska jag stanna kvar och ha det såhär 

eller vad tycker ni? Jag försöker hitta saker att tycka om hos honom men just nu hittar jag inget. 

Ska det behöva vara såhär efter 14 år ihop? / Olyckliga Lotta 43
54

 

 

Aschberg svarar kort: ”Vilken tråkig människa! Du har ju redan bestämt dig. Stick så fort du 

kan!”
55

 Hon har egentligen redan bestämt sig, menar i varje fall Aschberg, och så tar han 

beslutet åt henne. Mannen som tar hand om kvinnan. Kvinnan som lyder.  

 Det är givetvis inte så att den faktiska relationen mellan de manliga skribenterna i 

”Manspanelen” och de kvinnor som skickar in frågor innebär ett ansvar att ”sörja för” 

respektive ”lyda” varandra. Kvinnorna lever i de flesta fall i olika relationer med män där 

traditionella skyldigheter och rättigheter parterna emellan kan tänkas förekomma i olika stor 

utsträckning. Men den relation som dessa texter utgör, det korta utbytet mellan frågande 

kvinna och svarande man, innebär ett traditionellt särskiljande mellan könen. 

  Den retoriska effekten hos en text kommer inte enbart från de rationella argument den 

innehåller. Den är en produkt av många olika aspekter i texten. I den här uppsatsen 

undersöker jag hur maskuliniteter konstrueras i ”Manspanelens” texter. De explicit 
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formulerade idealen är i någon mån ett uttryck för en utveckling mot en progressiv 

maskulinitet baserad på jämställdhet och likhet, snarare än särskiljande. Men hela den 

textuella situationen och det ethos skribenterna skapar i den konstruerar en annan, mer 

traditionell maskulinitet.  

 Det kan möjligen tyckas långsökt att hävda att ethos har en retorisk verkan som är nästan 

motsatt den verkan som den rationella argumentationen har. I den klassiska retoriken var 

ethos ett av tre bevismedel, som tillsammans med logos (förnuftsargument) och pathos 

(känsloargument) kunde användas för att övertyga en publik.
56

 I det här fallet hävdar jag att 

”Manspanelens” ethos motverkar mycket av den övriga argumentationen, snarare än 

samverkar för att åstadkomma en specifik retorisk effekt. 

 Ur en annan synvinkel skulle ”Manspanelens” ethos kunna sägas fungera på annat sätt. 

Exempelvis gör deras kändisskap stora delar av publiken mer villig att ta till sig deras 

budskap. Men i fråga om vilka maskuliniteter och maskulinitetsideal som konstrueras i 

texterna, kontrasterar rollen som ombesörjande män med de mer moderna maskuliniteter de 

konstruerar i övrigt.  

 

2.2.2 Ethos och den tredje bilden       

Hur fungerar då ethos retoriskt i konstruktionen av traditionella maskuliniteter? Amossy 

menar att talare och publik skapar mentala bilder av varandra, som styr interaktionen:  

 

Clearly, at either end of the chain of communication are to be found real people, on whom 

ultimately the proper functioning or the failure of the operation depends. However, the interaction 

between the orator and his audience is necessarily effected through the image they form of each 

other. It is not the addressee’s concrete person which molds the undertaking to persuade; rather, it 

is the representation that the utterer forms of the addressee, of the ideas and reactions ascribed to 

him or her.
57

  

 

Publiken är en konstruktion av talaren. Men möjligen kan också formen för själva 

interaktionen styra ethos persuasiva verkan. I själva skrivakten konstruerar ”Manspanelen” en 

specifik relation mellan sig själva och brevskrivarna. Deras ethos, rollen som ombesörjande 

män som ger kvinnor faderliga råd, är avhängig själva den relationen. ”Manspanelen” tar den 

rollen, och i det sammanhanget lämnas i det stereotypa genuskontraktet den traditionellt 

kvinnliga rollen till de kvinnliga brevskrivarna.  
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 En artefakts retoriska effekt är beroende också av den bild publiken har av talaren, enligt 

Amossy: 

 

The proper functioning of the exchange demands that to the image of the audience, there 

corresponds an image of the orator. In point of fact, the efficacy of the discourse is subject to the 

authority enjoyed by the speaker, that is, on the idea that the addressees form of his or her 

person.
58

 

 

Ethos som retoriskt bevismedel beror alltså dels på den bild av publiken som avsändaren har, 

som avsändaren måste anpassa sig till, och dels av publikens motsatta bild av avsändaren, 

vilken auktoritet och vilket förtroende den den bilden inger. Dessa båda bilder är 

konstruktioner av publiken respektive avsändaren. I nästa steg torde också relationen mellan 

dessa båda bilder, de två parternas bild av den relationen, den tredje bilden, vara en del av 

ethos som retorisk funktion. 

 Att denna tredje bild skulle finnas som en central aspekt av en avsändares ethos är inte 

lika tydligt som att talaren anpassar sig efter sin förståelse av publiken, inte lika tydligt som 

att publiken reagerar olika beroende på hur talaren framstår i deras medvetande. Hur bilden av 

relationen mellan avsändare och mottagare fungerar retoriskt är inte lika uppenbart som för de 

andra två. Det är närmast givet att en en avsändare måste anpassa sig till sin publik, baserat på 

sin förståelse av den publiken. Och det är på samma sätt uppenbart att hur en mottagare 

uppfattar en avsändare påverkar hur meddelandet tas emot. Men om de skapar en bild av 

varandra måste de också skapa en bild av relationen sinsemellan. Och även den bilden bör 

påverka interaktionen. 

 I ”Manspanelens” fall åberopar den relationen en traditionell särskiljning av könen enligt 

det stereotypa genuskontraktet. Bilden av relationen behöver inte vara medveten hos åhöraren. 

Om en talare inger förtroende på grund av den bild som åhöraren skapat av talaren är det 

antagligen inte en explicit formulerad tanke, utan snarare att vissa attribut påverkar åhörarens 

förförståelse. En specifik åhörare kan tänkas förstå en kostymklädd man som en mer 

förtroendeingivande talare än någon i trasiga jeans, utan att formulera tydliga åsikter om de 

olika plaggen för sig själv. På samma sätt kan bilden av relationen mellan avsändare och 

mottagare fungera retoriskt utan att förståelsen av relationen är explicit formulerad. 

 Utifrån det faktum att panelen uteslutande består av män och majoriteten av frågeställarna 

är kvinnor, konstruerar ”Manspanelens” texter en specifik relation mellan panelen och 
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brevskrivarna. Den relationen torde också kunna förlängas till en större del av läsekretsen i 

stort, eftersom råden i en frågespalt bör kunna fungera mer allmängiltigt än för just de 

personer de riktar sig till. Oavsett hur läsarna medvetet formulerar sin förståelse av den 

relationen, i den mån de gör det, refererar den till en traditionell särskiljning enligt det 

stereotypa genuskontraktet. 

 Amossy menar att de två första bilderna baseras på stereotyper:  

 

To be recognized by the audience, both have to be bound up with a doxa, or linked to shared 

representations. These images must be referred back to cogent, albeit controversial, cultural 

models. Stereotyping consists of perceiving and understanding the real through a preexistent 

cultural representation, a fixed collective schema. A concrete individual is thus perceived and 

evaluated as a function of the preconstructed model diffused by the community of the category in 

which they place that individual.
59

 

 

Samma sak kan sägas gälla även för den tredje bilden, bilden av relationen mellan avsändare 

och mottagare. Det, just stereotypa, genuskontraktet är en relativt statisk historisk strömning, 

en integrerad del i kulturen som dröjer trots andra historiska förändringar. Det är en del av 

den kultur som läsarna är en del av, en norm som är integrerad i deras förståelse av 

omvärlden. När ”Manspanelens” texter då konstruerar en relation som innefattar denna 

kontraktsbundna särskiljning, torde läsarens förståelse av relationen i någon mån inbegripa 

dessa kulturella värden.  

 Med en sådan förståelse av ethos, där åhörarens bild av relationen mellan avsändare och 

mottagare är en aspekt som påverkar interaktionen, kan alltså ”Manspanelens” ethos bidra till 

att konstruera traditionella maskulinitetsideal i enlighet med det stereotypa genuskontraktet. 

Genom att skapa en relation mellan sig själva och läsarna, som refererar till traditionella 

stereotyper för särskiljande av manligt och kvinnligt ansvar, konstrueras dessa värden som 

ideal parallellt med andra maskulinitetskonstruktioner. Värden som omhändertagande och 

försörjande konstrueras som ideal, på samma gång som andra ideal konstrueras i texternas 

värderande och dömande av olika manliga beteenden.   

 

2.2.3 Ideal och mot-ideal 

Frågan är då hur ethos förhåller sig till den direkt värderande delen av den 

maskulinitetskonstruktion som texterna som helhet utgör. Det är sannolikt fruktlöst att 
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resonera kring exakt hur de här texterna påverkar läsarna i fråga om de maskulinitetsideal som 

förmedlas, vilken av de närapå motsatta maskulinitetskonstruktionerna som har störst bäring 

på läsarnas egna görande av genus. Det vore lätt att säga att de ideal som skrivs ut i explicit 

värderande av manliga beteenden är mer tillgängliga för läsarna, att det är de budskapen som 

står tydligt i texterna och som läsare lätt kan ta med sig. Men texterna konstruerar trots allt 

motstridiga ideal och hur de egentligen samspelar är väldigt svårt att svara på. 

 Oavsett vilka av de motstridiga idealen som har störst retorisk påverkan är det 

anmärkningsvärt att texterna producerar så pass motstridiga ideal. I värderande av manliga 

beteenden konstrueras ideal som hängivenhet till monogama parförhållanden, en vilja att 

prioritera samlivet och dela på det gemensamma på lika villkor. Parallellt konstrueras i 

”Manspanelens” ethos, utifrån den traditionellt refererande relation som texterna skapar, mer 

traditionella maskulinitetsideal som förmåga att ta hand om och försörja. Olika aspekter av 

den slutgiltiga konstruktionen spretar åt olika håll.  

 ”Manspanelens” texter gör inga anspråk på att vilja förändra maskulinitetsideal i 

samhället, så det är kanske inte speciellt uppseendeväckande att de maskuliniteter som 

konstrueras inte är fullständigt sammanhängande. Men det är oavsett värt att påtala att det 

ethos de skapar i någon mån undergräver den övriga konstruktion av maskuliniteter som sker i 

texterna. Det går att ifrågasätta om ”Manspanelen” alls har möjlighet att konstruera mer 

moderna maskuliniteter utgående från det primärethos som faktumet att de är män och 

frågeställarna till stor del utgörs av kvinnor innebär, oberoende av hur de förhåller sig till det i 

texterna. Det är svårt att svara på, men ethos är tveklöst en aspekt av deras konstruktion av 

maskuliniteter som inte går att bortse från, en aspekt som bidrar till att den konstruktionen blir 

spretig.   

 Uppsatsens analys av ethos, förstått utifrån relationen mellan avsändare och mottagare, 

visar att olika bevismedel kan peka i olika riktningar i fråga om värderingsförändringar. Detta 

öppnar för ytterligare studier av hur den relationen fungerar i skapandet av ethos, för att bättre 

förstå hur maskuliniteter och andra värderingar konstrueras retoriskt.     
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3 Sammanfattning 

Jag har i den här uppsatsen undersökt hur maskuliniteter konstrueras i Expressens frågespalt 

”Manspanelen”, där män svarar på framförallt kvinnors, men i vissa fall mäns, frågor om 

relationer. De huvudsakliga frågeställningarna var vilka maskulinitetsideal som konstrueras, 

hur den konstruktionen går till, och hur ethos bidrar i konstruktionen. 

 För att besvara dessa frågor har jag studerat hur ”Manspanelen” värderar olika manliga 

beteenden i de råd de ger till de kvinnor och män som skickat sina frågor till panelen. Dels har 

olika ideal identifierats utifrån de beteenden som ges goda omdömen, men framförallt har jag 

hittat konstruktionen av ideal i motsatserna till de anti-ideal som värderas negativt.  

 Jag har identifierat den monogama parrelationen som ett bärande ideal i texterna. Även om 

”Manspanelens” svar ofta råder till att bryta parrelationer följs det i många fall med 

påpekanden om att det finns andra och bättre potentiella partners. Om sådana påpekanden ska 

underbygga rådet att frågeställaren ska bryta sin relation krävs en underförstådd premiss där 

den monogama parrelationen är den mest eftersträvansvärda. Parrelationen konstrueras som 

ideal, och det skapar en binär uppdelning där den relationstypen överordnas och laddas med 

positiva värden, medan alla andra sätt att leva klumpas ihop till ett underordnat annat, som 

istället laddas med negativa värden. 

 Väl inom parrelationen har jag identifierat maskulinitetsideal där mogenhet i förhållande 

till relationen värderas positivt. ”Manspanelen” beskriver negativt värderade beteenden i 

termer av pojkar och grabbar, vilket förstås som att de inte är mogna att hänge sig till en 

monogam parrelation. De ”vill ha kakan och äta den med”, och idealet konstrueras i de värden 

som kopplas till motsatsen: vuxenhet och hängivenhet. Maskulinitetsidealet är att 

parrelationen ska prioriteras. Vidare konstrueras jämställdhet som ideal. Att inte dela lika på 

sysslorna som det idealiserade parförhållandet innebär värderas negativt och konstrueras som 

anti-ideal. Motsatt beteende, viljan att dela på det gemensamma ansvaret på lika villkor 

konstrueras som maskulinitetsideal.  

 Men de jämställda parrelationsideal som tecknas i texterna motsägs samtidigt av andra 

ideal som konstrueras i och med författarnas ethos och relationen mellan den uteslutande 

manliga panelen och de till majoritet kvinnliga beskrivarna. Utifrån Amossys förståelse av 

retorisk interaktion som beroende på avsändarens bild av mottagaren, och mottagarens 

motsvarande bild av avsändaren, har jag använt en tredje bild, bilden av själva  relationen 

mellan avsändare och mottagare, för att förstå hur ”Manspanelens” ethos fungerar i 

konstruktionen av maskuliniteter. Panelen består av endast män, medan brevskrivarna till i 
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huvudsak utgörs av kvinnor, och jag har hävdat att detta utomtextuella faktum, tillsammans 

med hur panelen hanterar det i texterna, skapar en relation som bidrar till att konstruera mer 

traditionella maskulinitetsideal. 

Den tredje bilden, avsändarens och – mer intressant för förståelsen av den retoriska 

effekten – mottagarens bild av relationen dem emellan, påverkas av stereotyper och kulturellt 

förankrade värden. Jag har utifrån Hirdmans begrepp ”det stereotypa genuskontraktet” – en 

relativt statisk historisk strömning av skyldigheter och rättigheter mellan mannen och kvinnan 

– visat att den relation som ”Manspanelens” texter skapar mellan skribenterna och läsarna 

refererar till en traditionell särskiljning mellan män och kvinnor. Den bilden av relationen, 

baserad på normer som är integrerade i mottagares kulturella kontext, bidrar till att konstruera 

värden som förmågan att ta hand om och försörja en kvinna som maskulinitetsideal.    

 ”Manspanelens” texter konstruerar alltså maskuliniteter som spretar i olika riktningar. I 

det explicita värderandet konstrueras hängivenhet till monogama parrelationer och vilja att 

dela ett gemensamt ansvar på lika villkor som ideal. I panelens ethos konstrueras istället ideal 

baserade på särskiljande av ansvarsområden som ideal. Jag har inte svarat på exakt hur dessa 

olika ideal fungerar i relation till varandra i texternas faktiska maskulinitetskonstruktion, men 

visat att idealen pekar åt väldigt olika håll och gör maskulinitetskonstruktionen spretig. Detta 

öppnar för vidare studium av hur relationen mellan avsändare och mottagare bidrar i 

konstruktionen av maskuliniteter och andra värderingar.   
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