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Studien “Du måste ju kunna ta en smäll” ämnar belysa och problematisera hur maskulinitet 

konstrueras i ett svenskt ungdomsprogram som sänts av public service. Uppsatsen undersöker 

konstruktionen av maskulinitet i den populära ungdomsserien Eagles som sändes 2019 på 

Sveriges television. Serien vänder sig till en ung publik som är mitt i en identitetsskapande 

period av sitt liv. Eftersom media kan ha en stor påverkan på ungas uppfattning om genus så 

är det viktigt att uppmärksamma vilka representationer av maskulinitet som förmedlas. 

Studiens teoretiska ramverk utgår ifrån genusteori och teorin om hegemonisk maskulinitet. 

Med hjälp av metoden multimodal kritisk diskursanalys och analysverktygen lexikala val, 

värdeladdade ord, attribut, scenmiljö, och stereotyper har vi studerat seriens åtta avsnitt och 

dess konstruktion av maskulinitet.  	

 

Analysen resulterade i att vi kunde utläsa sex diskursiva teman som var bidragande till seriens 

konstruktion av maskulinitet – 1) Män som aggressiva och kapabla till fysiskt våld, 2) Vulgärt 

språk och sexuella anspelningar som en del av den maskulina jargongen, 3) Män som 

överbeskyddande, 4) Män som rivaler och konkurrenter, 5) Män som karriärsinriktade samt 6) 

Män som omtänksamma och känslosamma. Analysens resultat avslöjade också en tydlig 

maskulin makthierarki där en av de manliga karaktärerna i serien tillskrevs en hegemonisk 

position som kunde upprätthållas tack vare andra män. Studien visade även att männen i 

serien gestaltades med flera äldre maskulina stereotyper, men trots detta fann vi diskursiva 

teman som tyder på en allt mer nyanserad konstruktion av maskulinitet.	
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ABSTRACT 
 
 

Authors: Felicia Niclasdotter and Hanna Oledal 

Title and subtitle: “You need to be able to take a hit” – A multimodal critical discourse 

analysis about the construction of masculinity in the youth tv-show Eagles.  

Language: Swedish 

Pages: 66  
 
 
The study” you need to be able to take a hit” aims to illustrate and problematize how 

masculinity is constructed in a Swedish tv-show for teenagers. The study examines the 

construction of masculinity in the popular youth tv-show called Eagles, which aired on 

Swedish television in 2019. The target group is a young audience who are in the middle of 

building identity. Since media has a big influence and can affect young people's perception of 

gender it is important to acknowledge which male traits that are conveyed. The theoretical 

framework of the study will be gender theory, masculinity and hegemony. By using the 

method multimodal critical discourse analysis and analytical tools such as lexical choices, 

emotionally charged words, attributes, stage environment and stereotypes, we were able to 

analyze eight episodes of the series and their construction of masculinity. 	

 	

The analysis resulted in six thematic discourses which were contributory to the construction 

of masculinity within the series – Men as 1) Aggressive and capable of physical violence, 2) 

Vulgar language and sexual references as a part of the male jargon, 3) Men as over protective, 

4) Men as rivals and competitors, 5) Men as career oriented and finally 6) Men as caring and 

loving individuals. The result of the analysis revealed a clear hierarchy of power between the 

male characters of the show. One of the men was assigned a hegemonic position, that was 

maintained with the help of other men. The study showed that many of the male characters 

were portrayed with conservative male stereotypes, despite this we found thematic discourses 

that shows a more varied construction of masculinity. 	
 
Key words: MCDA, gender, masculinity, hegemony, public service, SVT, teenagers, 
stereotypes 
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1. Inledning  

Medier är en viktig del av samhället. Budskap som medierna producerar når ut till många och 

kan påverka hur vi åskådare uppfattar genus och genusroller. Vi lär oss sociala normer genom 

de medier som vi tittar på och tar in. Då unga idag är stora mediekonsumenter (Jacobson, 

2005, s. 7) blir det naturligt att många unga använder sig av karaktärer från tv-serier som en 

del av sitt identitetsskapande (García-Muñoz & Fedele, 2011, s. 138–139). Man måste därför 

vara medveten om att medier idag har möjlighet att skapa och konstruera våra idéer om genus 

och maskulinitet (Fagerström & Nilson, 2008 s. 26). 
 	

Våren 2019 började ungdomsserien Eagles sändas på SVT och fick genast stora publiksiffror 

enligt statistik från SVT (Lambertz, 2019). Serien Eagles riktar sig till ungdomar och 

behandlar ämnen som hockey, rivalitet och kärlek. Sveriges Television (SVT) är en del av 

Sveriges Public Service. Sveriges Television är en oberoende stiftelse med syfte att informera 

Sveriges befolkning och har ett stort ansvar i att vara utbildande och representera mångfald 

(SVT, 2019). Det betyder att public service program måste innehålla budskap som skapar en 

bred och rättvis representation av det svenska samhället samt genusrepresentationer. Svenska 

folket har ett stort förtroende för just public service till skillnad från kommersiella kanaler 

(Holmberg, Weibull & Oscarsson, 2011, s. 538). Tyngden av de stereotyper som SVT 

konstruerar om maskulinitet kan ha en stor inverkan på de som tittar, på grund av detta är det 

viktigt att undersöka hur de konstruerar maskulinitet i sina ungdomsserier. Tonårstiden ses 

vanligtvis som identitetsutvecklingens höjdpunkt (Frisén & Hwang, 2006, s.131), därför finns 

det en risk att tv-serier som främjar och upprätthåller traditionella och stereotypiska 

genusroller kan ha negativ inverkan på skapandet av genusidentitet. 

 

Det finns begränsad forskning kring framställning av män och konstruktion av maskulinitet, 

vilket gör det extra relevant att studera svensk public service konstruktion av maskulinitet. Vi 

kommer även undersöka hur maktstrukturen ser ut mellan männen i serien Eagles eftersom 

maskulinitet inte bara skapas i relation till kvinnor, det är även i mötet med andra män som 

den maskulina identiteten konstrueras (Haywood & Ghaill 2003, s. 10). Vi kommer att 

analysera första säsongen av ungdomsserien Eagles utifrån genusteori med inriktning på 

maskulinitet och leta efter återkommande diskursiva teman. Studien kommer att genomföras 

med metoden; multimodal kritisk diskursanalys, även kallad MCDA, som ämnar att 

undersöka dolda maktstrukturer. 
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2. Bakgrund	
I denna del presenteras bakgrundsinformation om SVT och public service, samt en kortfattad 

introduktion till mediernas påverkan och representation i media. I bakgrundsavsnittet ges även 

en överblick över serien Eagles för att utöka läsarens förståelse kring analysmaterialet.  

 

2.1. Mediernas påverkan 
 
Jostein Gripsrud skriver i boken Mediekultur, mediesamhälle (2002, s. 86) att forskare hävdar 

att man bedriver medieforskning för att medier på ett eller flera sätt påverkar oss. Just 

mediernas påverkan har blivit mycket omdiskuterat, därför måste man inledningsvis reda ut 

vad ordet påverkan egentligen innebär i detta sammanhang (Gripsrud, 2002, s. 52). Mycket av 

den ideologikritik som skrivits handlar inte om mediernas direkta effekter utan snarare hur 

medier bidrar till reproduktionen av rådande tankesätt och samhällsförhållanden (2002, s. 56–

57). Linda Fagerström och Maria Nilson skriver i boken Genus, medier och masskultur att vi 

med stor sannolikhet påverkas av mediernas skildringar och värderingar (2008, s. 38). Vidare 

förklarar Fagerström och Nilson att medier sägs kunna påverka hur värderingar, normer och 

synsätt skapas (2008, s. 38). Författarna frågar sig hur vi ska förhålla oss till mediernas något 

normativa framställningar och hur det “icke-normativa” representeras (Fagerström & Nilson, 

2008 s. 26). Sammanfattningsvis menar Fagerström och Nilson att forskare idag, oavsett 

grundsyn, kan konstatera att både samhället och dess individer både påverkas och präglas av 

mediernas innehåll och hur det förmedlas (2008, s. 38). 
	

2.2. Representation i media	
	

Att undersöka hur medierna representerar män och maskulinitet respektive kvinnor och 

femininitet är ett vanligt angreppssätt när text och bild analyseras (Fagerström och Nilson, 

2008, s. 40). Maktstrukturer i media och i vilken grad som medierna bidrar till att förstärka 

samhällets etablerade genusordning har ofta granskats (Fagerström och Nilson, 2008, s. 40). 

Jostein Gripsrud förklarar att ordet representation har betydelsen stå för. Bilder, texter och 

ljud står alltså för något annat än sig själva (Gripsrud, 2002, s. 25). Med andra ord är 

representation en viss konstruktion av det som framställs. Gripsrud skriver vidare att 

representationsfrågan betraktas som en så viktig fråga att det införts begränsningar i 

grundlagen när det kommer till hur vissa grupper får framställas offentligt och i massmedia 
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(2002, s. 27). Kön och etnisk bakgrund tillhör de mest centrala grupperna inom detta område, 

både internationellt och nationellt (Gripsrud, 2002, s. 27). Denna studie ämnar undersöka 

serien Eagles representation och konstruktion av maskulinitet. 
	

2.3. Public Service och SVT	
 	

Public service är ett samlingsnamn för statliga medier, som exempelvis finansieras med en 

public service-avgift (SVT, 2019). Erik Zsiga skriver i boken varför public service att 

grundtanken med public service var att bidra till god journalistik och visuell underhållning, 

tillgängligt för alla (2008. s. 8). God journalistik är inte bara en nödvändighet, det är även en 

demokratisk grundpelare (Zsiga, 2008, s. 18). Public service har enligt SVT:s hemsida några 

specifika uppdrag, bland annat att informera Sveriges befolkning och ha ett programutbud 

som präglas av mångfald och hög kvalité. SVT ska även vara opartiskt och sakligt (SVT, 

2019). 

 

Sören Holmberg, Lennart Weibull & Henrik Oscarsson (2011) förklarar svenskarnas syn på 

public service i boken Lycksalighetens ö. Boken redovisar och diskuterar svaren från SOM- 

institutets undersökning om medier och opinion från år 2010. Undersökningen visade att 

Sveriges Television och Sveriges Radio har störst förtroende hos folket, där runt 70 procent 

svarade att de har mycket eller ganska mycket förtroende. Sifos förtroendebarometer 2019 

visade att förtroendet för SVT är starkt, och att förtroendet har ökat med tre procentenheter 

sedan 2018 (Medieakademin, 2019). Eftersom Sveriges befolkning har så högt förtroende för 

public service är det viktigt att granska de genusroller och konstruktioner av maskulinitet som 

sänds ut.  
	

2.4. Serien Eagles 	
	

Eagles är en ungdomsserie som under våren 2019 visades på SVT-play och som även sändes 

under våren och hösten 2019 på SVT 1. Programmets målgrupp är unga i åldern 15–24 och 

hade i april månad 2019 upp emot 315 000 tittare per avsnitt (Lambertz, 2019). Serien handlar 

om Felicia och Elias Kroon, två syskon som flyttat från Boston till den lilla staden 

Oskarshamn. Elias är hockeytalang och Felicia är en influencer, båda barn till den kända 

hockeylegenden och tidigare NHL-spelaren Mats Kroon. Deras flytt till Oskarshamn rör upp 
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känslor och hotar den rådande makthierarkin bland killarna på skolan och i Elias nya 

hockeylag. Felicia fattar tycke för hockeylagets dåvarande stjärna Ludvig “Ludde” Johansson, 

vilket skapar osämja. Serien porträtterar ungdomslivet i en hockeystad och blandar in inslag 

av kärlek, drama och rivalitet. Några huvudkaraktärer är Felicia och Elias Kroon samt deras 

karriärsinriktade hockey-pappa Mats Kroon. Andra viktiga karaktärer är syskonens mamma 

Leila, Felicias vän Amie, hockeykillarna Adam och Omar, som är Luddes bästa vänner, och 

tränaren Jens. Serien är skriven av regissören Amanda Adolfsson och producenter är Måns 

Strömberg och Stefan H Lindén (SVT, 2019). Med kunskap om representation, mediernas 

påverkan, och public service-uppdrag kommer vi att analysera ungdomsserien Eagles. 
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3. Problemformulering, syfte och frågeställningar  
 
Här presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar som ligger till grund 

för studien. 
	

3.1. Problemformulering 	
	

Medier kan hjälpa till att skapa och konstruera våra idéer om genus (Fagerström & Nilson, 

2008, s. 38). De program som är utvalda av public service ska vara informerande och sakliga, 

vilket gör att konstruktionen av maskulinitet och stereotyper, det vill säga förenklade 

föreställningar om egenskaper hos en grupp (NE, 2019), kan uppfattas som mer trovärdiga 

hos public service än hos kommersiella kanaler. Detta är något som kan vara problematiskt 

eftersom unga idag utgör en stor del av tv-publiken (Jacobsson, 2005, s.7) och befinner sig i 

ett viktigt skede i identitetsskapandet (Frisén & Hwang, 2006, s.131). Något som också är 

viktigt att studera är hur makthierarkier mellan män konstrueras i material som publiceras av 

public service, då den maskulina identiteten till stor del grundar sig i en maskulin hierarki 

(Connell, 1995, s. 114).  
	

3.2. Syfte  

     
Syftet med den här studien är att undersöka hur maskulinitet konstrueras i ungdomsserien 

Eagles, med hjälp av multimodal kritisk diskursanalys.  
	

3.3. Frågeställningar	
	

1. Vilka diskursiva teman om maskulinitet kan man utläsa i serien? 	

	

2. Vilka stereotypiska representationer av män går att hitta i serien?	

	

3. Vilka hegemoniska maktpositioner och maktrelationer konstrueras diskursivt i serien?	
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4. Forskningsöversikt	
 

I denna del redovisas och presenteras tidigare studier och forskningsunderlag inom det 

forskningsfält som rör studiens syfte och utförande. Fokus kommer främst ligga på tidigare 

forskning kring maskulinitet, och även framställningen av genus i mediala sammanhang.  

 

4.1. Maskulinitetsforskning 	
 

Maskulinitetsforskningen växte fram i USA på 1960-talet och har sedan 1980-talet bedrivits i 

Sverige (Josefsson, 2005, s. 97). Inom maskulinitetsforskningen undersöks hur manlighet 

formas och hur män påverkas av genusnormer. En tidig forskare inom maskulinitetsfältet är 

Robert Connell (1995) som lanserade teorin om hegemonisk maskulinitet, den mest åtråvärda 

formen av maskulinitet. Hans forskning är viktig för att förstå den dynamik som existerar 

mellan män. Vidare har vi hittat undersökningar om maskulinitet i media av Nijjar (2019) och 

Jacobson (2005), samt studier som tar upp sexualisering av den manliga kroppen 

(Wannamaker, Connell, 2011). En ny del av maskulinitetsforskningen är fenomenet locker 

room talk som beskrivs nedan (Brian P. Cole et al., 2019). 
	

4.1.1. Maskulinitet 
	

Connell menar att maskulinitetsforskning inte kan generaliseras, då alla män beter sig olika 

beroende på tillfälle och grupptillhörighet (1995, s. 109). Han menar att vi bör se på 

maskulinitet ur ett större perspektiv, hellre än ett isolerat ämne (Connell, 1995, s. 109). 

Josefsson skriver att en utgångspunkt i maskulinitetsforskning är uttrycket “Mannen föds inte 

till man, han blir det” (2005, s. 97). Josefsson förklarar att maskulinitetsforskningen har visat 

att manlighet precis som kvinnlighet är en social konstruktion skapad av normer, attityder och 

trender i samhället (2005, s.97). Forskaren Lars Jalmert förklarar att många av de centrala 

frågeställningarna inom maskulinitetsforskningen framförallt behandlar mäns och pappors 

våld (Refererad i Josefsson, 2005, s. 98).  

 

Connell lade grunden till studier om relationer inom maskulinitet (1995, s. 114). Det finns 

flera olika typer av maskuliniteter, men för att forskningen kring maskuliniteter ska kunna bli 

dynamisk och inte röra sig om enskilda karaktärer krävs det att relationerna mellan män 
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studeras. Connell beskriver maskulinitetens huvudmönster som hegemonisk maskulinitet, 

underordnade maskuliniteter, delaktiga maskuliniteter och marginaliserade maskuliniteter 

(1995, s. 114). Hegemonisk maskulinitet är den dominerande formen av maskulinitet, den 

form av maskulinitet som ses som mest åtråvärd. Den underordnade maskuliniteten står för 

den form av man som inte når upp till den normativa standarden för män, och förtrycks på 

grund av det. Ett exempel på detta är homosexuella män. Den delaktiga maskuliniteten är män 

som inte når upp till hierarkins topp, men som ändå drar nytta av den. Den marginaliserade 

står för relationen mellan maskuliniteter i underordnade och dominanta samhällsklasser eller 

etniska grupper, exempel relationen mellan fattiga och rika män (Connell, 1995, s. 118–119).  

 

Maria Jacobson skriver i Young people and gendered media messages (2005), om 

maskulinitet. Jacobson nämner att maskulin makt ofta konstrueras med hjälp av aggressivitet i 

olika former, både verbal aggression men också genom aggressivt kroppsspråk och 

våldshandlingar. I en studie undersöktes innehållet i 518 musikvideos där det framkom att 80 

% av de manliga karaktärerna blev associerade med aggression (Rich et al. 1999 refererad i 

Jacobson, 2005, s. 28). Media beskylls ofta för att glorifiera våld och våldsamma handlingar. 

Jacobsson hävdar att genom att kommunicera ut budskap om våld så bidrar media till att 

normalisera dessa “förbjudna” handlingar (2005, s. 28). Jacobson skriver också att media 

porträtterar tävling som ett i huvudsak maskulint drag (2005, s.28).  

 

4.1.2. Nya former av maskulinitet 
 
I studien “Mutated Masculinities: A Critical Discourse Analysis of the New Lad and the New 

Man in Sons of anarchy and Ray Donovan” undersöktes maskulinitet i programmen Sons of 

Anarchy och Ray Donovan (Nijjar, 2019). Genom den kritiska diskursanalysen kunde man 

urskilja att de komplexa karaktärerna kunde paras ihop med förändrade versioner av uttrycken 

New lad och New man. New lad beskrivs ursprungligen som en konservativ mansbild och 

representerar en känslomässigt stympad man som förtrycker sina känslor och detta tar sig 

uttryck genom bland annat alkohol, sexism och våld. New lad gillar även att ha många 

sexuella relationer (Nijjar, 2019, s. 29). Uttrycket New man representerar den man som istället 

underkastat maskuliniteten för att bland annat uppfylla kvinnans behov. New man hjälper till i 

hemmet, visar känslor och tar en tydlig fadersroll (Nijjar, 2019 s. 28). Resultatet förmedlar 

hur könsmaktsordningen förtrycker de män som bedöms som feminina och att det sätts en stor 

press på att männen ska vara maskulina. Studien visade också att många av karaktärerna 
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hamnade i en typ av maskulinitetskris när de brottades mellan rollen som maskulin yrkesman 

och familjefar (Nijjar, 2019, s. 40–41). Maskulinitetskrisen har uppkommit då det tillkommit 

nya förväntningar på maskulinitet eftersom synen på vad som är manligt har förändrats 

(Nijjar, 2019, s. 27–28). 

4.1.3. Sexualisering av den manliga kroppen 
 
Det har även gjorts undersökningar om sexualisering av den manliga kroppen där man kan se 

att framställningen av den manliga kroppen har förändrats historiskt. Innan 1990-talet var det 

mannens ansikte som främst hamnade i fokus. Ricciardelli, Clow och White skriver i boken 

Mediated Boyhoods att den manliga kroppen enbart porträtterades i samband med sport eller 

andra fysiska aktiviteter (refererad i Wannamaker, 2011, s. 66). Connell, menar att 

sexualiseringen av den manliga kroppen ökat frekvent sedan tidigt 90-tal (2005. s 341–367). 

Framställningen av kroppen ses som ett steg i personlighetsskapandet, där fysiska attribut som 

exempelvis stil, storlek och form spelar en roll i framställningen av en man (refererad i 

Wannamaker, 2011, s. 35–55).  

4.1.4. Locker room talk 
 
I en studie utförd av Brian P. Cole, Margaret Brennan, Emily Tyler och Ryan Willard 

undersöktes en grupp unga amerikanska män och hur deras uppfattningar om bland annat 

kvinnor påverkades av locker room talk. Studien introducerar det relativt nya uttrycket locker 

room talk som definieras som det fenomen som sker när killar i grupp diskuterar sexuella 

partners och sexuella upplevelser (Brian P. Cole et al., 2019, s. 2). Trots att locker room talk 

oftast associeras med idrott så förekommer detta fenomen även i andra miljöer (Brian P. Cole 

et al., 2019, s. 2). Resultatet visade att en kombination av manliga normer och att bli pressad 

till locker room talk kan påverka mäns syn på kvinnor (Brian P. Cole et al., 2019, s. 9). Det 

framkom även att killar och män som deltar i sexualiseringen av kvinnor är mer benägna att 

använda och acceptera våld mot dem (Brian P. Cole et al., 2019, s. 3). Debatten om locker 

room talk tog på allvar fart efter att Donald Trump hävdat att han får göra vad han vill med 

kvinnor för att han är känd (Simone & Jeglic, 2017, s. 1589). Hans uttalande kritiserades 

skarpt, men han själv hänvisade till sina uttalanden som harmlöst locker room talk. Pascoe 

(Refererad till i Simone & Jeglic, 2017, s. 1591) menar att diskussioner kring sex uppkommer 

för att män ska hävda sin maskulinitet. 
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Även i Sverige har diskussionen kring locker room talk varit aktuell. Grundarna av den 

svenska organisationen Locker room talk, berättar i en intervju att det är i 

omklädningsrummen som machokulturen och grabbigheten skapas (Larsson, 2019 st. 2). 

Organisationen förklarar på sin hemsida att uttryck som “jag ska knulla din mamma”, “jävla 

bög” och “hora” bara är några av de uttryck som killar kan höra i ett omklädningsrum (Locker 

room talk, 2019). På sin hemsida skriver organisationen “För det är i omklädningsrummet 

allting börjar. Inte bara matchen, utan det handlar om snacket, kulturen och påhittade regler 

som formar killar. Påhittade regler som följer med ut i samhället och skapar skeva 

värderingar” (Locker room talk, u.å., st. 1). 	
	

4.2. Representation av genus i TV 	
	
I kartläggningen av tidigare studier fann vi flera studier som byggde på representation under 

bästa sändningstid. Jack Glascock (2001), Martha M. Lauzen, David M. Dozier, och Nora 

Horan (2008) samt Sink och Mastro (2016) har alla haft tv-serier under bästa sändningstid 

som undersökningsobjekt. Glascock fokuserade på genusframställning, Lauzen et al., 

undersökte stereotyper medan Sink och Mastro genomförde en kvantitativ analys för att 

kunna tyda hur ofta män respektive kvinnor fick synas i tv.  

 

Forskaren Jack Glascock genomförde en undersökning om hur genus porträtteras i tv på bästa 

sändningstid (2001). I studien samlades 94 tv-program in från fyra av USA:s största tv-

kanaler. När det kom till arbete porträtterades männen i högt betalda arbetspositioner i större 

utsträckning än kvinnorna (Glascock, 2001, s. 664). Status och prestige kan ofta vara präglade 

av inkomst, därför är den här forskningen viktig ur ett maktperspektiv (Glascock, 2001, s. 

663). Männen framställdes i större utsträckning som fysiskt aggressiva, och mer benägna att 

använda våld. När det kom till kvinnorna framställdes de som mer kärleksfulla, och villiga att 

visa känslor än männen (Glascock, 2001, s. 665–668).   

  

Det har även gjorts undersökningar om konstruktionen av stereotyper i program som sänts på 

så kallad bästa sändningstid. I en studie av Martha M. Lauzen, David M. Dozier, och Nora 

Horan (2008) undersöktes vilka slags sociala roller som de kvinnliga och manliga 

karaktärerna antog. De fann att de kvinnliga karaktärerna oftare gestaltades med ett större 

fokus på personliga relationer till familj, vänner och ett större intresse till romans. De manliga 
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karaktärerna gestaltas som mer karriärsdrivna med ett större fokus på sitt jobb än sociala 

relationer (Lauzen et al., 2008, s. 208).  

 

Sink och Mastro (2016) utförde en kvantitativ studie om genusskildringar i TV under bästa 

sändningstid. Studiens syfte var att se i vilken utsträckning män och kvinnor visades i tv, och 

hur de skildrades. Studien kom fram till att kvinnor fick mindre tv-tid än män, hela 60% av 

karaktärerna var manliga. Studien visade även att män i större utsträckning blev objektifierade 

än kvinnor. Det ses som en del av en trend att män ska vara ”hunkiga” och erotiskt laddade 

(Sink & Mastro, 2016, s. 13–15). Mediernas porträttering kan fungera som en viktig influens 

för att förändra genusnormer och porträttering av de olika könen. I sin studie skriver även 

Sink och Mastro att media kan påverka människors uppfattning om världen genom att 

selektivt representera vissa grupper till exempel män och kvinnor (Sink & Mastro, 2016, s. 

5).  

 

 

4.3. Ungdomar och stereotyper i media 	
	
Núria García-Muñoz och Maddalena Fedele (2011), samt Maria Jacobson (2005) har utfört 

studier som riktar sig till ungdomar och hur de påverkas av representationer i tv och media. 

 

Núria García-Muñoz och Maddalena Fedele (2011) utförde en studie om konstruktionen av 

ungdomskaraktärer i den amerikanska ungdomsserien Dawsons Creek. Resultatet visade att 

karaktärerna konstruerades som flerdimensionella och rörde sig ifrån de vardagliga 

stereotyperna och normerna som ofta finns i dagens ungdomsserier. Vidare skriver Núria 

García-Muñoz och Maddalena Fedele att tv-serier idag är en del av kulturen och att många 

ungdomar vänder sig till ungdomsserier för att skapa sin identitet (García-Muñoz & Fedele, 

2011, s. 138–139).  

  

Maria Jacobson skriver i tidskriften Young People and Gendered Media Messages (2005, s. 

18) om hur stereotyper kan användas som en maktmekanism. Jacobson menar att stereotyper 

förkroppsligar våra fördomar och våra förutfattade meningar om vad det innebär att vara en 

kvinna eller man. Det kan handla om allt ifrån det fysiska utseendet till attityd, beteende, yrke 

och känslor. Generellt så följer stereotyperna i samhället de rådande maktstrukturerna, vilket i 

sin tur kan förminska och trycka ner dem med mindre makt och inflytande i samhället. 
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Jacobson skriver vidare att det kan finnas ett kommersiellt värde i att bibehålla konservativa 

genus- och könsroller (Jacobson, 2005, s. 39).  

    

Genom att studera tidigare forskning kan vi se att synen på maskulinitet håller på att förändras 

i takt med samhället (Nijjar, 2019). Trots detta porträtteras män i media ofta med gamla 

stereotyper och maskuliniteten förknippas fortfarande med bland annat våld och aggressivitet 

(Jacobson, 2005, s. 8). Äldre studier från Lauzen et al., 2008, och Glascock, 2001, visar att 

männen tagit mycket utrymme i tv samt att de framställts som aggressiva och 

karriärsinriktade. Senare forskning från bland annat (Sink & Mastro, 2016) visar att män i 

större grad har blivit objektifierade än kvinnor. Nya undersökningar visar att locker room talk 

möjligtvis kan bidra till sexualisering av kvinnor och förstärkta maskulinitetsnormer (Brian P. 

Cole et al., 2019), (Simone & Jeglic, 2017). 

 

4.4. Vårt bidrag	
	
Som vi visat i tidigare avsnitt så finns det flera tidigare studier om sexualiseringen av den 

manliga kroppen och även många studier där genus undersökts i både ungdomsprogram och 

program på bästa sändningstid. Vad vi inte har funnit är en renodlad undersökning om 

maskulinitet i ungdomsprogram som visas på public service. Eftersom public service har ett 

uppdrag att informera folket och erbjuda ett programutbud med mångfald tycker vi att det är 

viktigt att undersöka konstruktionen av maskulinitet i en av public service ungdomsserier. 

Studien problematiserar också konstruktionen av maskulina stereotyper i ungdomsprogram 

som riktar sig till identitetssökande ungdomar. Konstruktion av maskulinitet i serier är något 

som vi upplever är ett allt för outforskat område som fått för lite uppmärksamhet. 
	
	
	

	

	

	

	

	

	



 
 

17 

5. Teoretiskt ramverk 	
 

I den här delen förklarar vi genusteorin, som är den övergripande teorin i studien. Därefter 

förklarar vi viktiga begrepp som maskulinitet, hegemonisk maskulinitet, delaktighet, 

underordning och stereotyper som tillsammans med genusteorin skapar infallsvinkeln för 

studien. 
	

5.1. Genus	
 	
Genus är ett begrepp som används för att urskilja och förstå de kulturella och sociala 

företeelserna som gör att män och kvinnor förväntas vara på ett visst sätt (Josefsson, 2007, s. 

5). Ibland hör man ordet “könsroller” men i vetenskapliga sammanhang används istället 

begreppet “genus” (Fagerström och Nilson, 2008, s 7). Fagerström och Nilson skriver vidare 

att genusbegreppet har sin grund i sociala och kulturella beteenden och idéer, men att inget 

blir relevant utan maktdimensionen. De menar alltså att genusforskning utan hänsyn till 

makthierarkin blir missvisande (2008, s.12). Gunilla Jarlbro skriver i boken Medier, Genus 

och makt att det är nödvändigt att tillämpa ett genusperspektiv på medier för att vi ska kunna 

upprätthålla ett demokratiskt samhälle (2006, s. 8).  
	

5.2. Maskulinitet	
	
Connell menar att maskulinitet inte kan studeras som ett gemensamt fält (2000, s. 10). Han 

talar om maskuliniteter, och menar att maskulinitet konstrueras olika utifrån kultur, etnicitet 

och historisk samhörighet. Olika former av maskulinitet gör att det finns en hierarkisk ordning 

mellan dem, där vissa maskulina grupper dominerar, medan andra grupper är underordnade 

(Haywood & Ghaill 2003, s. 9). Helena Josefsson skriver att den ledande manligheten enligt 

Connell är den samling egenskaper som dominerar bilden av manlighet (2005, s. 97). 

Medierna är delaktiga i skapandet och spridandet av den idealbild som män måste förhålla sig 

till (Josefsson 2005, s. 97).  

  

5.2.1. Hegemonisk maskulinitet   
 	
Inom studier av maskuliniteter finns det en form som framstår som mest åtråvärd, den kallas 

hegemonisk maskulinitet. Begreppet hegemoni myntades av Antonio Gramsci inom hans 
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analys av relationer mellan klasser (Connell, 1995, s. 101). Det står för en viss grupps 

möjlighet att dominera och ha en ledande position i samhället. Definitionen av hegemonisk 

maskulinitet är enligt Connell följande: “Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den 

konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om 

patriarkatets legitimitet “ (1995, s. 101).  

  

Idrottsmän kan ses som exempel på hegemonisk maskulinitet, där de ständigt förväntas 

prestera och imponera, trots skador och psykisk ohälsa. Hegemonisk maskulinitet tar sig 

subtila uttryck men också genom våld (Connell, 2000, s. 10). Män som går under begreppet 

hegemonisk maskulinitet tillskrivs en position som överlägsna, och är ute efter att vinna 

förtroende hos andra män och kvinnor (Haywood & Ghaill 2003, s. 10). Hegemonins främsta 

kännetecken är det starka hävdandet av auktoritet, snarare än våld. Ibland används dock våld 

för att underbygga auktoritet. Hegemoni är något föränderligt och bygger på patriarkatets 

ideal och kultur. Det innebär att den hegemoniska maskuliniteten ändras i takt med att 

samhället gör det (Connell, 1995, s. 101). 

  

5.2.2. Underordning och delaktighet 
 	
För att en typ av maskulinitet ska kunna dominera, krävs det att en annan typ av maskulinitet 

förtrycks (Connell 1995, s. 102). Homosexuella män, och män med feminina 

personlighetsdrag har historiskt sett varit de maskuliniteter som är underordnade den 

hegemoniska maskuliniteten (Connell 1995, s. 102). Det är få män som når upp till den 

hegemoniska maskuliniteten, men många män drar nytta av hegemonins överordning. Det 

finns en relation mellan maskuliniteter som är viktig att påpeka, nämligen relationen mellan 

de hegemoniska männen, och de som inte når upp till den normativa standarden för 

hegemonisk maskulinitet, den här typen av maskulinitet kallas för deltagande maskulinitet. 

Många män drar nytta av att de lever i ett patriarkalt samhälle där mannen är normen (Connell 

1995, s. 102). 

 

5.3. Stereotyper	
	
Perry R. Hinton (2003, s 9–10) reder ut begreppet stereotyper i boken Stereotyper, kognition 

och kultur. Det är en grupp människor som känns igen genom en viss egenskap, som till 

exempel kön, etnicitet eller anhängare till ett visst fotbollslag. Vi tillskriver därefter gruppen 
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egenskaper som vi tror gäller varje individ i gruppen (Hinton, 2003, s. 9–10). Forskaren 

Walter Lippman förklarar att stereotyper uppkommer då människan behöver förenkla bilder 

av människor och händelser i omvärlden. Lippman menar att världen är för stor och komplex 

för att man ska kunna ha en direkt kännedom om den, stereotyper har då blivit ett sätt att 

förenkla och hantera alla intryck. Stereotyperna som vi skapar är konstruerade av kulturen och 

är oftast felaktiga (Refererad i Hinton, 2003, s. 13). Vi kommer att använda oss av Helena 

Josefssons lista på vanliga manliga stereotyper för att se om karaktärerna i serien porträtteras 

med några av dessa stereotyper (Josefsson, 2005, s. 8). 
	

5.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk	
	
Genus, hegemoni och stereotyper som teoretiskt ramverk är relevant, då det ringar in 

infallsvinkeln på studien. Genus som teoretiskt ramverk ger oss möjligheten att specifikt 

undersöka maskulinitet och dess underliggande maktdimensioner. Eftersom vi främst ska se 

hur makt tar sig uttryck mellan de maskulina karaktärerna är hegemonisk maskulinitet, 

underordning och delaktighet viktiga begrepp att utgå ifrån i analysen. Vi har också valt att 

inkludera stereotyper i vårt teoretiska ramverk, då vi genomgående kommer att leta efter 

traditionella manliga stereotyper, och vilka uttryck de tar sig i serien. Vi ser det valda 

teoretiska ramverket och begreppen som relevanta för utförandet av vår studie.  
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6. Metod och material 
 

I denna del redogörs för vilka metoder och vilket tillvägagångssätt som används för att 

komma fram till studiens resultat och för att svara på studiens frågeställningar.  
	

6.1. Material, urval och avgränsning	
	
Serien Eagles går att hitta på SVT:s fria webbtjänst SVTplay. Alla åtta avsnitt av Eagles 

studerades för att sedan välja ut relevanta scener som innehöll tendenser till den maskulina 

konstruktionen. Flera av de utvalda scenerna innehöll betydande lexikala val, värdeladdade 

ord, eller framstående attribut och scenmiljöer som gjorde scenerna relevanta i formandet av 

diskursiva teman. Scenerna ur första säsongen valdes strategiskt för att kunna uppfatta 

karaktärernas dynamik och föränderlighet. 

 

Eftersom studien skedde under en begränsad tid fanns det inte möjlighet att analysera mer än 

en serie. Martyn Denscombe skriver att eftersom projektforskare vanligtvis har begränsad tid 

så är det viktig att välja en strategi som kan genomföras inom den sagda tidsramen 

(Denscombe, 2018, s. 21). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud skriver att 

nyckelordet i sammanhanget är att välja strategiskt. Vid valet av fall tar man in så mycket 

information som möjligt för att komplettera sin undersökning (Esaiasson et al., 2012, s. 102). 

Vi har även använt oss av subjektivt urval i valet av scener. Denscombe förklarar att urvalet 

“handplockas” för undersökningen utifrån deras relevans för det ämne eller den teori som 

undersöks (2018, s. 67). De scener som inte hade något analytiskt värde sorterades bort under 

analysprocessen. 
	

6.1.1. Urvalskritik 
 
Det är möjligt att missbruka urvalsprocessen genom att aktivt välja de scener som passar det 

resultat man vill komma fram till. Skulle urvalsmetoden missbrukas skulle studien dock 

riskera att förlora både sitt vetenskapliga värde men även all reliabilitet och validitet.  
	

6.2. Multimodal kritisk diskursanalys som metod	
 	
För att analysera vårt material kommer vi använda oss av multimodal kritisk diskursanalys, 

MCDA. MCDA är en förlängning av kritisk diskursanalys, som står för analys av diskurser, 
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men den inkluderar visuella element som exempelvis bilder och filmklipp. Målet med MCDA 

är att lyfta fram dolda underliggande budskap i text och bild, för att synliggöra maktstrukturer 

(Machin & Mayr, 2012, s. 7). I analysen kommer vi använda oss av ett antal analysverktyg 

som utarbetades av Machin och Mayr (2012, s. 38–52). Verktygen kommer att underlätta när 

det kommer till att synliggöra maktstrukturer och företeelser som tas för givet. Förutom de 

analysverktyg som presenterats av Machin och Mayr (2012, s. 38–52) kommer vi också 

använda oss av stereotyper som analysverktyg.  

 

6.2.1. Analysverktyg 
	
Vi har valt att analysera vårt material utifrån analysverktygen (även omnämnda som begrepp)  

lexikala val, värdeladdade ord, attribut och scenmiljö samt stereotyper. Genom att utgå från 

dessa blir det enklare att lyfta fram de manliga karaktärernas ordval och hur de väljer att 

formulera sig för att få fram ett visst budskap till sina mottagare. Eftersom vi även anser att 

det visuella spelar stor roll inom serien, har vi också valt att analysera scenmiljö och attribut. 

Slutligen har vi valt att inkludera stereotyper som ett analysverktyg, och utgå från en lista som 

presenterats av Helena Josefsson (2005, s. 8), där hon listat stereotypa manliga karaktärsdrag. 
	
Lexikala val	
	
Lexikala val används för att studera hur en text- och manusförfattare medvetet eller omedvetet 

använder specifika ord för att lyfta sin åsikt. Det kan till exempel handla om att författaren 

använder sig av hierarkiska språkverktyg och uttryck för att få mottagaren på sin sida. 

Lexikala val består av två kategorier, formella och informella. De formella lexikala valen står 

för ett strikt språk som ses som mer ”professionellt”, medan de informella lexikala valen är 

vardagliga (Machin & Mayr, 2012, s. 42–43).  
	
Värdeladdade ord	
	
Analysen kommer också utgå från värdeladdade ord, som står för positivt eller negativt 

laddade ord som används för att lyfta fram värderingar (Machin & Mayr, 2012, 39–41). 

Värdeladdade ord eller uttryck har förutom sin egentliga betydelse också en känslomässig 

innebörd. Vi kommer därför att titta på ord som har särskild laddning, antingen positiva eller 

negativa ord, som de manliga karaktärerna använder i sina samtal. Detta kommer underlätta 

när vi letar efter nyckelord som avslöjar underliggande värderingar. 
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Attribut och scenmiljö	
	
Attribut låter oss fokusera på ett objekt eller en person. Det kan vara detaljer såsom kläder 

eller tillhörigheter som kan symbolisera något (Machin & Mayr, 2012, s. 51). 

Här kommer vi även att fokusera på personens kroppsspråk. Scenmiljö behandlar hur miljön 

är uppbyggd, men även kameravinklar och svepningar och hur dessa kan påverka 

uppfattningen om vad man just ser (Machin & Mayr, 2012, s. 52). I serien vill vi undersöka 

hur attribut och scenmiljö används för att förstärka vissa känslor och scener.  

 
Stereotyper	
	
Enligt Fagerström och Nilson (2011, s. 70) kan en stereotyp beskrivas som en mall, där 

personer framställs på ett sätt som kan uppfattas som banalt. Stereotyper är byggda på 

förutfattade meningar och generaliseringar om hur exempelvis en man ska bete sig. En manlig 

stereotyp är exempelvis att vara självsäker (Fagerström & Nilson, 2011, s. 70). 

 

För att kunna utläsa eventuella stereotypiska karaktärsdrag kommer vi utgå från en lista över 

vanliga manliga stereotyper som presenterats av Helena Josefson (2005, s. 8). Återfinns några 

av dessa stereotyper i serien antecknas detta i analysschemat.  
	

Bra lokalsinne  Spotta 

Självsäker  Hävda sin makt 

Logisk Bestämma 

Teknisk Köra snabbt 

Auktoritär Dejta och betala 

Principfast Boxas 

Tuff Slåss 

Praktisk Ha slips 
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Krigare Ha sex med många 

Aggressiv Gilla spänning 

Påhittig Ta initiativ 

Vara en hjälte Tävla 

Bära kniv Bygga saker 

Ta för sig Rapa 

Tabell 1. Helena Josefsson, 2005, s. 8	
	

6.3. Metodkritik	
	
Mycket av visuell och multimodal diskursanalys utgår från att de meningar och tolkningar 

som analytikern gör färgas av hens egna åsikter (Machin & Mayr, 2012, s. 211). Med andra 

ord kan man inte heller garantera att andra kommer att uppfatta materialet på samma sätt som 

man själv gör (Machin & Mayr, 2012, s. 211). Enligt Machin och Mayr ger den kritiska 

diskursanalysen större kunskap inom tolkningslära, än att faktiskt analysera (2012, s. 208–

211). Metoden ses ibland som alltför selektiv och väldigt kvalitativ. Det innebär att en 

analytiker på förhand kan välja texter eller material som hen vet kommer resultera i ett särskilt 

resultat. Analytikern väljer därför särskilda infallsvinklar i texten och tar inte med andra delar 

som talar emot det resultat analytikern önskar att få (Machin & Mayr, 2012, s. 210). Machin 

och Mayr menar att MCDA leder till att diskurser läses ut på ett sätt som helt skiljer sig från 

hur gemene man skulle tolka materialet (2012, s. 210). 
  

Inom samhällsvetenskaplig forskning är det svårt att vara helt objektiv då man är en del av 

samhället. Det är svårt att ställa sig helt objektiv till något man är en naturlig del av. Trots att 

vi är medvetna om den kritik som uppkommit kring MCDA och kritisk diskursanalys ser vi 

ändå metoden som den mest väsentliga för vår studie. Vi får möjligheten att välja ut 

väsentliga analysverktyg, och den är mest lämplig när det kommer till att utläsa 

maktdimensioner som blir tagna för givet i samhället.  
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6.4. Diskursiva teman	
	

För att synliggöra underliggande budskap i serien har vi valt att sortera upp analysen i 

olika diskursiva teman. Vi har med hjälp av våra analysverktyg letat efter återkommande 

diskurser som har koppling till våra valda teorier. Detta för att få en skarpare blick för vad 

serien faktiskt innehåller för budskap och konstruktioner av maskulinitet. Ahrne och Svensson 

skriver att det går att hitta teman inom analysinriktningar. Teman är övergripande fenomen 

som är diskursanalysens centrala studieobjekt, där diskurserna ska kartläggas. Det viktigaste 

skälet att analysera dem är att diskurserna påverkar helt eller delvis, hur vi uppfattar världen 

och hur vi delar in den i segment. Detta har viktiga konsekvenser för makt och för grupper 

och individers samhälleliga ställning (Ahrne & Svensson, 2015, s. 182). 
	

6.5. Analysschema och tillvägagångssätt 	
	

6.5.1. Analysschema  
 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud skriver att ett analysschema är en variant av en 

datamatris som fungerar bra vid textanalys (2012, s. 45). Analysschemat kommer att användas 

för att sortera materialet, och skapa en överblick av studieobjekten. Det kommer också att 

bidra till en konsekvent analys, där allt material bearbetas likadant. I kolumn 1 beskrivs det 

analysverktyg som återfinns och i kolumn 2 beskrivs analysverktyget ur en större kontext med 

hjälp av valda teorier. 
	

        Analysverktyg Hur /när förekommer 
det? 

Vad kan detta 
betyda? 

Scenmiljö      

Attribut     

Lexikala val      

Värdeladdade ord     

Stereotypiska maskulina aktiviteter och 
egenskaper 

 
  

Tabell 2. Oledal & Niclasdotter, 2019	
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6.5.2. Tillvägagångssätt	
	
 Övergripande analys	
	
Vi valde först att studera alla åtta avsnitt i kronologisk ordning från första avsnittet för att få 

en överblick över materialet. Med hjälp av vårt analysschema började vi med att analysera 

språket och dialogerna för att hitta lexikala val, värdeladdade ord och även stereotyper. Vi 

valde sedan ut scener där vi kunde uppfatta dessa betydande begrepp, och analyserade 

därefter scenerna grundligt. När ett begrepp upptäcktes pausades klippet och händelsen, tid 

samt avsnitt antecknades. Dialoger antecknades ordagrant. I de utvalda scenerna analyserades 

även attribut, kroppsspråk, scenmiljö och kameravinklar. Slutligen kontrollerades alla 

tidsmarkörer och bilder togs på scener med betydande scenmiljö och attribut. 

	
Transkribering 	
	
Transkribering innebär omvandling från ljud till text (Semantix, u.å., st.1). Transkriberingen 

skedde delvis under den övergripande analysen men även när allt material var analyserat. 

Många scener bortföll då de saknade analytiskt värde.  
	

Utformning av tema och sortering 	
	
Efter att ha analyserat alla utvalda scener tre gånger kunde vi urskilja vissa återkommande 

diskursiva teman. Vi kunde se återkommande mönster genom killarnas beteenden och 

språkval. Till slut kunde vi se upprepade mönster i seriens konstruktion av maskulinitet. De 

scener och dialoger som tillhörde samma diskurs placerades in i ett diskursivt tema.  

Under dessa teman motiverades och förklarades vilka tecken som synliggjort dessa diskursiva 

teman. Scener som inte kunde analyseras med analysverktygen valdes bort. Även klipp med 

för subtila betydelser fick sorteras bort. 
	

6.6. Validitet och reliabilitet 	
	
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud förklarar i Metodpraktikan att en definition av 

begreppet validitet är att vi mäter det vi faktiskt påstår att vi mäter (2012, s. 57). Begreppet 

reliabilitet innebär att studien ska kunna utföras med samma metod och verktyg vid ett senare 

tillfälle (Esaiasson et al., 2012, s. 64). Ahrne och Svensson utvecklar tanken som är att man 

borde komma fram till liknande resultat med olika metoder och data, och om så är fallet så 
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ökar studiens trovärdighet (2015, s. 26). Alan Bryman skriver att tillförlitlighet består av fyra 

delkriterier, “trovärdighet” som är intern validitet, “överförbarhet” som motsvarar extern 

validitet, pålitlighet som är reliabilitet och” en möjlighet att styrka och konfirmera” som 

motsvarar objektivitet (2018, s. 467). 

 

I studiens metodkapitel redogör vi noga för vilka steg vi ska ta, vilket material vi ska 

analysera och hur verktyg ska användas, för att öka studiens överförbarhet. Använder man 

samma teorier, verktyg och tillvägagångssätt bör man därför få ett liknande resultat som 

denna studie. Vi hoppas även att vår transparens ska öka studiens överförbarhet och 

pålitlighet. Eftersom multimodal kritisk diskursanalys kan vara en metod där eget 

tolkningsvärde används så kan man dessvärre inte garantera att alla människor kommer att 

tolka medietexter på exakt samma sätt. Bryman skriver att det kan finnas många olika 

beskrivningar av en social verklighet och när allt kommer omkring så är det trovärdigheten i 

beskrivningen som en forskare kommer fram till, som avgör hur pass acceptabel den är i 

andras ögon (2018, s. 467). Bryman skriver också att kunna styrka och konfirmera innebär att 

forskaren, utifrån insikten att det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig 

forskning, försöker säkerställa att hon eller han agerat i god tro (2018, s. 470). Genom att 

styrka och konfirmera våra argument med tidigare forskning så hoppas vi även kunna öka 

studiens pålitlighet. Vi anser att vi uppfyller Brymans fyra kriterier då vi på ett transparent 

och noggrant sätt redogjort för och motiverat alla moment i vår forskningsprocess.   
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7. Analys och resultatredovisning 
I följande del presenteras studiens sammanställda analysresultat. Resultatet har delats in i sex 

diskursiva teman som var och en bidrar till seriens konstruktion av maskulinitet. Här 

redovisas även vilka analysverktyg som har använts. 
	

7.1. Män som aggressiva och kapabla till fysiskt våld 	
	
Aggression och våld är ett diskursivt tema som genomsyrar hela serien. Många ordväxlingar 

avslutas med slagsmål, knuffar eller skällsord. Killarna och männen i serien är mycket 

benägna att bråka och hotar ofta varandra med våld. Forskaren Lars Jalmert förklarar att våld 

är en vanlig faktor som lyfts upp inom maskulinitetsforskning (Josefsson, 2005, s. 98), något 

som enligt denna analys även konstrueras i många av seriens avsnitt. Vi har sett att 

aggressivitet och våld tar sig uttryck i olika former. Delvis genom renodlad fysiskt våld, där 

slagsmål eller knuffar uppstår, men även verbalt genom aggressiva ordväxlingar. Glorifiering 

av våld är också ett återkommande fenomen bland männen. 
	

7.1.1. Fysiskt våld	
	
Glascock lyfte fram att manliga karaktärer i tv i allmänhet var mer benägna att bruka våld än 

kvinnor (2001, s. 659), och detta mönster framkommer även i Eagles. Ett mönster som går att 

urskilja är att killarna ofta tar till fysiskt våld när de är tillsammans med andra killar. De 

utlösande faktorerna till slagsmålen tenderar att vara kvinnor eller familjeangelägenheter. I 

avsnitt 4 - 3.08 har killarna fysträning och kompisarna Ludde och Adam gör en 

samarbetsövning. Ludde stönar och pustar av utmattning. Ludde har innan träningen sovit hos 

Felicia, vilket Elias vet om. 
	
Adam: Är det sådär du låter när du kommer? >Adam och Ludde är inzoomade. 
<	
(Ludde skrattar) 	
Adam: Hur låter hon då? >Bilden zoomar ut och visar resten av 
lagmedlemmarna <	
	
Elias visar sig i bild då han hoppar av sin kamrat, bröstar upp sig och ser arg ut. Han går 

snabbt mot Adam, med nacken utsträckt och armarna bakom sig. 
	
Elias: Vad fan säger du för nånting, va? (Elias bröstar upp sig) Han 
puttar Adam mot väggen / Ludde går emellan	
(Elias tar tag i Ludde istället) 	
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Elias: Och du då? Vad FAN SKA DU GÖRA? (Drar honom mot sig, puttar iväg 
honom) (Elias dras iväg, spottar mot Ludde)	
	

	
Elias skriker på Ludde och Adam, och spottar efter dem. Avsnitt 4-3.08	
	
Adam och Ludde pratar öppet om Elias syster Felicia. När Adam frågar Ludde “hur låter hon 

då” och syftar på Felicia blir Elias blir upprörd. I den här scenen är det främst Elias 

kroppsspråk som utstrålar aggressivitet. Hans nacke är lång och käke spänd när han går med 

snabba steg mot Adam på ett hotfullt sätt. Elias är även nära Adams och Luddes ansikten när 

han skriker på dem, vilket gör situationen mer hotfull. En tydlig gest Elias gör för att visa 

avsmak är att han spottar åt Luddes håll. Att spotta ses enligt Josefsson som en manlig 

stereotyp handling, vilket hon listat i sin tabell (Josefsson, 2005, s.08).  

 

En scen där det blir uppenbart att våld används som en maktdemonstration är i avsnitt 5 - 

17.47. Ludde och Elias har precis bråkat på hockeyplanen, och blir inskickade i 

omklädningsrummet av sin tränare. På väg in i omklädningsrummet tjafsar de högljutt och 

bråket tar en ny vändning. 
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Elias: Hur ere och ha en kriminell brorsa då haa ha? (Tittar rätt in i 
Luddes ögon) Är det våldtäkt han sitter inne för? Var det pedofil han va? 
Nej jusste de var den där incestgrejen va? Hade han knullat din morsa? 	
(Ludde tappar kontrollen och skallar Elias. Elias faller bakåt och blöder 
intensivt från näsan. Flera lagkamrater uppfattar bråket och håller fast 
Elias)	
Elias: Jag ska fucking döda dig, kom då jag ska slå sönder dig (Blod 
rinner nedför ansiktet)	
	

	
Ludde och Elias slåss. Avsnitt 5- 17.47	
	
 

Här använder Elias både lexikala val som “kriminell”, “pedofil”, “incestgrej” och “knullat din 

morsa” för att få fram en reaktion från Ludde och för att provocera honom. De går på 

varandras svaga punkter tills Ludde får nog och skallar Elias så att han börjar blöda näsblod. 

Connell skriver att våld kan vara ett sätt att underminera makt (1995, s. 101), och det är 

möjligt att Ludde känner sig kränkt av Elias skällsord om hans bror och skallar honom för att 

inte låta honom gå ostraffad. Elias blir rasande och börjar skrika, han använder de 

värdeladdade ordet ”fucking” och det lexikala valet ”döda”. Elias använder också det lexika 

valet ”slå sönder” för att uttrycka sin ilska och sitt hat mot Ludde.  
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Mats aggressivitet mot sin familj är något som syns ett flertal gånger. Enda scenen där man 

ser att han använder fysiskt våld mot sin familj är i avsnitt 8 - 11.23. Elias har valt att byta 

klubb, från Mats moderklubb till ett lag i Karlskrona, utan att Mats har blivit informerad. 

Mats blir uppringd av en sportjournalist som frågar om han kan kommentera Elias klubbyte. 

Han hamnar i chock och skyndar sig hem för att konfrontera Elias. Mats skriker att han inte 

kan förstå att Elias har bytt klubb. 
	

	
Mats skriker på Elias. Avsnitt 8-11.23	
	
Elias: Jag orkar inte 	
Mats: Vad orkar du inte? (Mats knuffar Elias i bröstet) 	
Elias: Jag orkar inte vafan låt mig va	
Mats:(Mats knuffar igen) Va? Att spela under press? Va? Ger du upp så 
fort du inte platsa i A-laget? E det så? Då då då då går du och byter 
klubb (Mats ser ursinnig ut. Skriker och rynkar pannan).	
Bakom min rygg? Min jävla moderklubb? Är du helt jävla dum i huvet? (Elias 
undviker att möta blicken)	
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Här visar Mats aggressivitet både verbalt och fysiskt. Han använder fysiskt våld då han 

knuffar Elias tre gånger i bröstet. Knuffen i kombination med hans ordval och tonläge gör att 

situationen uppfattas som skrämmande och hotfull. När Mats frågar Elias om han inte orkar 

spela under ”press” och om han ”ger upp” så fort han inte platsar i A-laget, så förminskar han 

Elias med lexikala val och menar att han är svag som ger upp. Han använder värdeladdade ord 

när han beskriver Elias som “helt jävla dum i huvudet”, där ”jävla” och ”dum” är 

värdeladdade ord. När Mats skriker “min jävla moderklubb” är ”jävla” ett värdeladdat ord 

som tyder på att han är upprörd och att han förväntar sig att hans son ska gå i hans fotspår. 

Elias kroppsspråk visar att han blir rädd för Mats. Han håller blicken nedsänkt i marken 

medan Mats står över honom och skriker. Maria Jacobson (Jacobson, 2005, s. 28) skriver att 

maskulin makt ofta uttrycks genom både verbal aggressivitet och fysiskt våld och här visar 

Mats sin maskulina makt med både aggressivt tal och knuffar. Connell (1995, s. 101) menar 

att våld ibland används av hegemoniska män för att underbygga auktoritet. Detta är precis det 

tillvägagångssättet Mats har i den här scenen, då han använder sin auktoritära ton, men även 

knuffar Elias för att han ska förstå vem som bestämmer. 

  
Mats: Är det någon slags sjukt skämt eller nåt, svara då, e det så? A men 
e det så?	
(Mats går hotfullt mot Leila och hon backar)  	
(Leila lägger armen på Elias) 	
Leila: Elias gå ut härifrån	
Elias skriker till Mats: nej DU kan gå härifrån 	
	
Leila bryter in för att skydda sin son mot Mats hånande ord. Mats flyttar över sitt fokus på 

Leila och tränger in henne i ett hörn, vilket direkt tyder på en hotfull situation för henne. 

Hennes kroppsspråk visar på rädsla då hon backar ifrån Mats. Hon försöker få Elias att gå 

iväg för att han inte ska känna sig rädd, Elias väljer istället att skydda sin mamma genom att 

skrika på Mats att gå. När Elias skriker “nej du kan gå härifrån” till Mats är ”du” och ”gå” 

lexikala val som visar att Elias inte accepterar pappans beteende och vill att han ska lämna 

huset. Det här är första gången någon ifrågasätter Mats auktoritet och maktposition. Elias som 

tidigare visat underlägsenhet gentemot Mats, ser beskyddandet av sin mamma som den 

viktigaste faktorn att ta hänsyn till, och trotsar hellre Mats auktoritet än att se sin mamma fara 

illa. Mats blir chockad, troligtvis för att ingen har utmanat honom eller hans position tidigare. 

Här sker det alltså någon typ av maktskifte och Elias blir plötsligt den som beskyddar 
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kvinnan. För första gången hamnar Mats under Elias i hierarkin då han inte kan kontrollera 

Elias beslut att byta hockeylag samt att sonen vågar ryta ifrån och säga åt Mats att gå.  
	

7.1.2. Män och verbal aggressivitet	
	
Ett tydligt mönster som vi har uppfattat i serien är användandet av verbal aggressivitet för att 

förstärka och uppehålla maktpositioner. Karaktären Mats är sällan delaktig i situationer som 

innebär fysiskt våld, men vi kan se att han är med i de flesta verbala argumenten, där han 

använder sitt språk för att visa att han bestämmer och besitter makt. Han använder tonlägen 

och uttryck som gör att motparten backar undan. Connell menar att det främsta kännetecknet 

på hegemonisk maskulinitet är hävdandet av auktoritet snarare än våld (2000, s. 10), vilket 

Mats beteende är ett tydligt exempel på.   

 

I avsnitt 1 - 20.17 bråkar Mats och dottern Felicia med varandra på vägen hem. Mats är arg 

för att Felicia har pratat med Ludde som är Elias konkurrent i det nya hockeylaget. Han 

hävdar att Felicia har raggat på Ludde vilket hon nekar till. 
	
Mats: (Lutar sig närmare Felicia med handen på bilen) Men tyst med dig, 
asså du är så jävla barnslig och ska hålla på och tjafsa om något som 
ska/ det ska bara va så förbannat solklart. Du lägger ned honom fattar du 
det.	
(Felicia blir tyst)	
Mats: Bra,så. 	
	
	
Mats är väldigt auktoritär och skriker åt Felicia samt trycker ner henne med de värdeladdade 

orden ”jävla” och ”barnslig”. Genom att använda sig av ett ord som barnslig så förminskar 

han henne och höjer samtidigt sig själv. Att killar och män ska hävda sin makt är en vanlig 

maskulin stereotyp enligt Helena Josefssons lista (2005, s.8). Mats hävdar här sin makt över 

Felicia genom att beordra henne att sluta träffa Ludde. Han säger även “Du lägger ned 

honom”, för att tydligt visa för Felicia att det är han som bestämmer. Felicia försöker säga 

emot men ger sedan upp, återigen tar sig hans makt uttryck genom opponentens 

underkastelse. Mats stärker här sin hegemoniska position genom att förtydliga att det är han 

som har makten.    
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Mats pratar argt till Felicia - Avsnitt 20.17	
	
I avsnitt 3 - 17.58 kan vi se hur Mats blir aggressiv när han och Leila Kroon kommer hem 

efter en middag och börjar bråka i köket. Mats står lutad mot köksbänken och ser trött och 

irriterad ut. Leila häller upp ett glas vin åt sig själv. 
	
Leila: Hur kan du lägga det på henne när du vet att det är du som är 
anledningen till att.. till att den här familjen bara faller samman 	
(Mats reser sig från köksbänken och står rakt framför med blicken på 
Leila, hans min är kall)	
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Mats bråkar med Leila. Avsnitt 3 - 17.58	
	
Leila använder lexikala val som ”anledningen” och ”faller samman” vilket tyder på att Mats 

inte är någon bra familjeman eller fadersfigur. Det visar även att det finns förväntningar på 

honom som han inte uppfyller. Nijjar förklarar att maskulina kriser kan uppstå när en man 

förväntas vara både en karriärsinriktad ledare men även en bra familjefar (Nijjar, 2019, s. 40–

41). Man kan se dessa tecken på en maskulinitetskris även hos Mats och det är mycket möjligt 

att aggression kan bli ett utlopp för dessa kluvna känslor.   
	

7.1.3. Män som glorifierar våld 
	
I serien är det märkbart att våld och aggressivitet normaliseras. Inte bara genom verbala och 

fysiska attacker, utan också genom sättet våld framställs på. Slagsmål och skador talas om på 

ett alldagligt sätt, och något som killarna bör räkna med. Det är till och med ett beteende som 

uppmuntras som en lösning på konflikter. Skador ses inte heller som något allvarligt, utan 

något som killarna ska kunna hantera utan att bli påverkade. Connell skriver att idrottsmän är 

ett bra exempel på hegemonisk maskulinitet då de ständigt förväntas vara på topp och prestera 

trots psykisk ohälsa och skada (1995, s. 101).  

 

Ett exempel på just detta är i avsnitt 5 - 18.36 då Mats kör hem barnen efter matchen där Elias 

blivit skallad av Ludde. Mats pratar nostalgiskt och smått drömmande om första gången han 

bröt näsan i ett hockeybråk.  
	
Mats: Jag minns första gången som jag bröt näsan (Skratt). Match i 
Detroit, gav mig på Lidas, fick Mccarthy efter mig. Körde upp en klubba 
rätt i nyllet ba. Hehe.	
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Mats pratar glatt. Avsnitt 5 - 18.36	
	
Hans kroppsspråk tillsammans med den nostalgiska rösten skapar känslan av att Mats är nöjd. 

Mats pratar om sina tidigare upplevelser av slagsmål med en drömmande röst. Detta tyder på 

att han romantiserar och glorifierar våld inom idrott. Han verkar stolt och skrattar när han 

återberättar sitt första hockeybråk där han själv bröt näsan. I den här scenen förtydligas 

stereotypen om att killar ska slåss (Josefsson, 2005, s. 8). Det är även en maskulin stereotyp 

att killar ska vara tuffa och gilla spänning (Josefsson, 2005, s.8) något som Mats förstärker 

när han pratar positivt om att bråka och slåss.  

 

En annan situation som visar att skador inte tas på allvar är i avsnitt 1 - 16.20. Elias har precis 

fått en ordentlig smäll på sin handled och sitter i omklädningsrummet. Han håller om sin onda 

handled som är bandagerad. Elias huvud är nedböjt och det är tydligt att han har ont. 
	
Mats: Du måste ju kunna ta en smäll. 	
(Elias drar av sig sitt benskydd och tittar irriterat bort)	
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Elias är skadad. Mats kliver in i omklädningsrummet. Avsnitt 1 - 16.20	
	
Här visar Mats att han tycker att Elias ska ta kunna ta en smäll för att han är en man, 

framförallt en idrottsman. Här blir meningen “du måste ju kunna ta en smäll” fylld med 

lexikala val som” måste” ”ta” och ”smäll” där Mats både förminskar Elias smärta och skada 

samt normaliserar att killar ska kunna hantera stryk. Mats beteende stärker även stereotypen 

om att killar ska vara “tuffa” i alla lägen (Josefsson, 2005, s. 8). Elias säger inte ifrån utan 

fortsätter att tiga, för att inte framstå som svag.  
	

7.2. Män som överbeskyddande 	
	
Ett tema är män som överbeskyddande. Detta beteendemönster framkommer ofta när det 

gäller familjeangelägenheter. Vi anser att killarnas och männens beteende är överbeskyddande 

då deras sätt att skydda sina respektive känns plikttroget snarare än rena handlingar av 

omtänksamhet. Några tydliga exempel är situationer där Felicia kommer på tal och Elias blir 
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fysiskt aggressiv och hamnar i bråk. Det här tyder på att han ser det som sin uppgift att 

beskydda Felicia.  

  

I avsnitt 4 - 4.45 får Felicia höra av sina vänner att Elias bråkat med Ludde under träningen 

och konfronterar honom på skolgården. Han är upprörd och arg över att Felicia har börjat 

träffa hans lagkamrat Ludde. Bråket grundade sig i att Ludde och hans vänner hade pratat om 

natten med Felicia på ett vulgärt sätt.   
	
Elias: Nej okej, men det handlar om att det inte är så kul att sitta i 
ett omklädningsrum där folk pratar om hur skönt knull min syrra är. Det 
är det de handlar om.	
	

	
Elias pratar med Felicia. Avsnitt 4 - 4.45	
	
I den här sekvensen använder Elias lexikala val och värdeladdade ord i meningen “hur skönt 

knull min syrra är”, detta gör han för att få Felicia att förstå jargongen som pågår inom 

hockeylaget. Han vill med sina ordval försvara de våldsamma handlingar som tidigare utförts, 

genom att säga att han gjorde det för att försvara Felicia. Detta tyder på överbeskyddande, och 

att han ser det som sin plikt att skydda sin syster från killarna i laget. Trots att Felicia aldrig 

bett om hans hjälp tar han sig an uppgiften att se till att folk inte behandlar henne illa. Det här 

beteendet kan vi koppla till viljan att vara en hjälte, en stereotyp som listats av Helena 

Josefsson (2005, s. 8) i hennes lista om manliga stereotyper.  

 

Det är framförallt karaktären Elias som visar överbeskyddande tendenser. Elias använder bara 

våld för att försvara sin systers heder. I avsnitt 5 - 19.00 kan man se en diskussion mellan 
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Felicia och Elias efter Elias bråk med Ludde. Här förklarar Elias motivet till varför han och 

Luddes bråk började eskalera.  
	
	
Felicia: Varför skallade han dig?	
Elias: För att han snackade skit om dig och jag blev lack ok?	
Felicia: Vad sa han då?	
Elias: Inget.	
Felicia: Vafan Elias Men säg då va sa han?!	
Elias: Han frågade om jag tyckte det var jobbigt att han knullar dig	
	
För att Felicia ska förstå varför Elias och Ludde hamnade i bråk använder han lexikala val 

som “snackade skit”, och “knullar dig”, för att sätta situationen i kontext. Elias betonar även 

det värdeladdade ordet ”jobbigt”. Han vill att Felicia ska förstå hans synvinkel och att han 

försökte försvara henne. Elias vill förklara att den utlösande faktorn till slagsmålet var att 

Ludde var nedlåtande mot Felicia. Han säger detta för att Felicia ska rättfärdiga hans 

beteende.  
	

7.3. Vulgärt språk och sexuella anspelningar som en del av den 
maskulina jargongen 
	
Användandet av ett vulgärt språk och sexuella anspelningar är ett tydligt tema främst bland de 

yngre killarna i serien. Det sexuella språket förstärks i sammanhang där killarna är själva och 

framförallt i omklädningsrummet. Det är tydligt att omklädningsrummet är en frizon för 

vulgärt och sexuellt språk, där det ofta tas emot med applåder och busvisslingar.  

 

I seriens första avsnitt - 5.32 introduceras vi för den första situationen med sexuella 

anspelningar. Det är första skoldagen efter sommarlovet, och skolans upprop är igång. Ludde 

smyger in när uppropet redan har börjat. Hans två vänner Omar och Adam väntar på honom.  
	
Omar: Seriöst, sen första dan?	
Adam: Han hade bortamatch med din morsa Omar. 	
Omar: Håll käften (Stöter till Adams arm med armbågen). 	
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Adam, Omar och Ludde i aulan. Avsnitt 1 - 5.32	
	
När Adam säger att Ludde haft “bortamatch” med Omars morsa använder han ett lexikalt val. 

Organisationen Locker room talk skriver att uttryck som detta är vanliga i omklädningsrum 

(Locker room talk, u.å., st. 1). Här är ett exempel på hur Adam faktiskt tar med sig en del av 

kulturen som skapas i omklädningsrummet ut i samhället. 

 

Adam är en av de karaktärerna som anspelar mest på sex, ett till exempel på detta är i avsnitt 

1- 13.18. Hockeylaget har precis haft sin första hockeyträning och sitter och pratar i det 

dimmiga omklädningsrummet. Tränaren Jens kommer in med ett leende på läpparna.  
	
Jens: Bra jobbat killar! Kul å va på isen igen. Ser ju lite sommartrött 
ut på vissa av er. 	
Jens: Jag nämner inga namn men, Adam (Ludde klappar Adam på knät och ler 
skämtsamt). 	
Jens: Fan vad har du gjort i sommar?	
(Adam lyfter armarna i en frågande pose och sneglar uppåt)	
Adam: Brudar (Killarna skrattar och applåderar)	
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Ludde och Adam i omklädningsrummet. Avsnitt 1 - 13.18	
	
När Adam säger att han har gjort “brudar” under sommaren så är det ett lexikalt val som får 

en underliggande mening. Adam anspelar på att han har träffat och haft sexuella relationer 

med flera tjejer under sommaren. Han bemöts med skratt och applåder. Det är även en 

stereotyp att killar ska ha sex med många (Josefsson, 2005, s. 8). Här kan vi även se ett inslag 

av en New lad, alltså en man som tar sig i uttryck genom sexuella relationer (Nijjar, 2019, s. 

29). Pascoe (Refererad till i Simone & Jeglic, 2017, s. 1591) skriver att diskussioner kring sex 

uppkommer för att män ska hävda sin maskulinitet, något som Adam förmodligen försöker 

med här. 

 

Ett annat exempel på just locker room talk är i Avsnitt 4 - 2.30. Ludde har börjat träffa Felicia 

och har sovit hos henne under natten. De har haft sex och Ludde har klättrat ut från Felicias 

fönster på morgonen, vilket Elias råkat se. Ludde kommer in i omklädningsrummet innan 

träningen med ett leende på läpparna och killarna börjar fråga ut honom om natten med 

Felicia. 
	
>Elias syns i bild när killarna pratar <	
Omar: Jag kan säga en sak, du lånar inte min handduk idag. Man vet inte 
vart den där kuken har varit.(Omar tar tag i Luddes tröja och knuffar 
honom samt ler) 	
>Elias zoomas in, han är allvarlig <	
Viskande i bakgrunden: Visst är det skönt när hon suger? Bits hon, eller 
är det jätteskönt? 	
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Elias lyssnar på killarna. Avsnitt 4 - 2.30	
	
Adam använder det värdeladdade ordet “skönt” när han talar om Felicia och Luddes sexuella 

handlingar. Man kan se på Elias kroppsspråk och hans ansiktsuttryck att han uppenbart blir 

provocerad. Zoomningen på Elias visar tydligt att han inte tycker om killarnas jargong. 

 

I avsnitt 8 - 2.37 kan vi se ett exempel på lexikala val som tyder på att killarna trivialiserar 

sex. Scenmiljön är killarnas omklädningsrum där hög rapmusik spelas. Plötsligt stänger Adam 

av musiken och ropar på killarnas uppmärksamhet.  
	
Adam: Eeeeeey lyssna lyssna, Lyssna eyy tyst! 	
Nu är det så att Liam här har haft en liten öken i några veckor nu (Liam 
skakar på huvudet) men i lördags då fick han ligga! 	
Adam klappar på Liam, och tar av hans keps (Killarna i bakgrunden jublar, 
applåderar)	
	
Adam: Och som traditionen säger så är det bara upp på bordet och dansa 
lite sexy (pekar mot bordet - adam skakar på höfterna) (killarna jublar 
och klappar i händerna) 	
Liam; skojar ni eller? Okej vänta då (Liam flinar). 	
Ludde: Det är fan mobbning (flinar)	
Omar:  Äh kom igen nu Knullar man så dansar man så ere! Han gillar ju det 
där. 	
	
Liam tar av sig tröjan och kastar bort den. Ställer sig upp och rör rumpan i cirklar, medan alla 

killar hejar på. Liam har bara kalsonger och står på bordet och dansar, alla kastar t-shirts på 

honom. Folk sprutar deodorant och hejar högljutt.  
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Liam dansar på bordet i omklädningsrummet. Killarna kastar föremål på honom. Avsnitt 8 - 2.37	
	
Adam säger det lexikala valet ”tradition” vilket tyder på att killarnas sätt att fira sex är en 

etablerad företeelse inom gruppen. Omar säger “Knullar man så dansar man” där ”knullar” är 

det lexikala valet. Detta tyder på att sex alltid ska sättas i fokus och hyllas. Här visas Liams 

kropp också upp på ett naket och sexualiserande sätt. Connell menar att sexualiseringen av 

den manliga kroppen har ökat frekvent sedan tidigt 90-tal. Den manliga kroppen har gått från 

att porträttera sport och idrott, till att visas upp i sexuella sammanhang (2005. s 341–367). 

Den här scenen visar en sexualisering av den manliga kroppen, där andra män är åskådare. 

Liam tvingas dansa sexigt på bordet och visa upp sin kropp, medan de andra tittar på honom 

och skrattar. 
	
Tränaren kommer in i omklädningsrummet där låten ”sexy and I know it” 
spelas. Killarna tystnar och Liam går ner från bordet.	
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Jens:  Grattis Liam (Skratt från killarna)	
	
När tränaren säger det lexikala valet “Grattis” bekräftar han och uppmuntrar killarnas 

beteende. Grattis yttras när någon fyller år eller har åstadkommit något bra. Här blir den undre 

betydelsen att Liam har gjort något bra som har legat med en tjej. Tränaren uppmuntrar alltså 

killarna att fortsätta med sina traditioner och sin machokultur. Detta tyder på att han är 

införstådd med den kultur som råder, och han uppmuntrar den. Här är ett tydligt exempel på 

att locker room talk kan vara en bidragande faktor till skapandet av en grövre machokultur 

och att det är just i omklädningsrummet som uppfattningar om sex, kvinnor och maskulinitet 

skapas.   
	

7.4. Män som rivaler och konkurrenter 	
	
Enligt Jacobsson (2005, s. 28) porträtteras män i stor utsträckning som tävlingsinriktade i 

mediala sammanhang. Det är märkbart att killarna i hockeylaget gärna tar till med olika 

metoder för att sätta varandra ur balans. Trots att de spelar i samma lag blir den individuella 

prestationen viktigare, och de förstör mer än gärna för varandra i olika sammanhang. 

Rivaliteten är som störst mellan Ludde och Elias, då de har mycket otalt kring situationen 

mellan Felicia och Ludde samt att de båda vill satsa på sin hockeykarriär. 

 

Det första exemplet på rivalitet uppkommer I avsnitt 1 - 11.55. Hockeylaget kör sitt första 

träningspass för säsongen. Elias är ny i laget och han presterar bra på träningen, vilket får de 

andra killarna att reagera och känna sig hotade. 
	
Omar: Asså han är fan rätt bra alltså, 	
Adam: Aaa vi kör med honom sen, krossar honom totalt. >Elias zoomas in <	
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Elias på hockeyplanen. Avsnitt 1 - 11.55	
	
Killarna känner sig hotade av den nya spelaren och börjar planera för hur de kan försvåra det 

för honom. De säga de lexikala valen ”krossar” och det värdeladdade ordet ”totalt”. Killarna 

menar inte bara krossa honom fysiskt, utan också att krossa honom mentalt. De vill få Elias 

att förstå att de andra spelarna inte kommer låta honom komma i vägen för deras karriärer, 

trots att han har varit en stjärna i USA.  

 

Det förekommer även mycket prat om Elias när han inte är närvarande. I avsnitt 2 - 5.13 

märker man av killarnas irritation mot Elias, och hans framgångsrika karriär. 
	
Adam: Fan jag hoppas att 27an i Karlskrona smäller på Elias ikväll asså 
(Flinar)	
Ludde: Han glider på en jävla räkmacka (Ludde rotar runt i ett skåp)	
Adam: Jaa men hans farsa har ju mutat nån säkert. Du va fan va grejen på 
spelningen förresten? Med syrran där? Hon kanske är lite het på dig. 
Ganska nice opportunity, trycka hans syrra bara för att jävlas med 
han.(Hånler mot Ludde och tittar på honom) 	
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Adam ligger i fåtöljen och pratar med Ludde. Avsnitt 2 - 5.13	
	

Adam är i sitt språk tydlig med att han vill få Elias ur balans. Adam säger “hoppas att de 

smäller på Elias”, vilket inkluderar de lexikala valen ”smäller på”. Han säger även “trycka 

hans syrra bara för att jävlas” vilket inkluderar de lexikala valen ” trycka hans syrra”. Här 

menar Adam att Ludde ska ha sex med Felicia för att få Elias ur balans. Detta tyder på att de 

är villiga att göra vad som helst för att förstöra för Elias och för att rubba hans maktbalans. 

Genom att inkludera hans syster i maktspelet vill de att Elias ska känna att han inte har 

kontroll över situationen, trots att han är duktig på hockeyplanen. 

 

I avsnitt 5 - 17.24 kan vi se en tydlig rivalitet mellan killarna när de spelar hockey. Både 

Ludde och Elias vill leverera och sätter hög press på sig själva, men Ludde vägrar samarbeta 

med Elias för att få in ett mål. Det slutar med att motståndarlaget får tag i pucken och gör mål. 

Killarna går och sätter sig i båset. 
 
Elias: E du dum i huvet?	
Ludde: Käften jag såg dig inte!	
(Elias reser sig) Elias: du såg inte? är du blind jag var ju för fan 
helt ren. (Ludde höjer sig och ställer sig mot Elias)	
	
	



 
 

46 

	
Elias och Ludde bråkar. Avsnitt 5 - 17.24	
	
Elias använder det värdeladdade ordet “dum” och menar att Ludde borde ha passat Elias så att 

Elias kunde ha gjort mål. Även det lexikala valet “blind” tyder på att killarna försöker 

nedvärdera varandra. Båda killarna tävlar om utrymme trots att de spelar i samma lag, vilket 

visar att de konkurrerar med varandra. I det här fallet blir det tydligt att Ludde bryr sig mer 

om sin individuella prestation än att ge Elias chansen att göra mål. En vanlig maskulin 

stereotyp är att killar gillar att tävla, något som syns här (Josefsson, 2005, s. 8). Maktspelet 

som pågår inom laget gör att killarna glömmer bort att de faktiskt tävlar mot motståndarlaget, 

och inte varandra.  
	

7.5. Män som karriärsinriktade	
	
Ett diskursivt tema som tog sig uttryck på ett mer subtilt sätt var männens och killarnas fokus 

på att skapa karriär. Martha M. Lauzen, David M. Dozier, och Nora Hora (2008, s. 208) kom i 

sin studie fram till att män oftare är karriärsinriktade, och prioriterar bort familj och relationer 

till förmån för karriären. Vi kan se tecken på att karriär i vissa fall prioriteras före familj och 

att killarna är beredda att offra mycket för att lyckas med sin karriär. Det finns även tecken på 

att en bra karriär och mycket pengar är mer åtråvärt än att vara en bra fadersfigur.  

 

I avsnitt 3 - 7.59 är Ludde och Felicia vid klipporna och badar. Ludde pekar mot en plats där 

han och hans pappa brukar fiska. Felicia är förbryllad över att de fiskar tillsammans, och 

påpekar att Mats aldrig hade fiskat med sina barn. 
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Ludde: Fast din farsa har ju levt drömmen verkligen. Blivit draftad när 
han var 18, os-hjälte, levt som en kung, NHL, det måste varit riktigt 
fett	
Felicia: Fast jag tycker att han är ganska sorglig också, när jag var 
liten var han bara en röst i en telefon som man sa godnatt till, 	
Ludde: Men han måste ju ha tjänat fett med pengar	
Felicia: Men pengar är ju inte allt 	
Ludde: Men pengar är ganska så mycket. Asså jag menar Elias har väl aldrig 
behövt sommarjobba eller så för att ha råd till hockeysäsongen. 	
	

När Ludde pratar om Mats så idoliserar han honom och talar med beundran i rösten. Ludde 

säger att Mats har levt drömmen, där dröm är ett lexikalt val som behandlar fantasier om 

framtiden. Han benämner Mats som en “hjälte” som är ett värdeladdat ord. Han använder 

även ordet “kung” som är ett positivt värdeladdat ord. Josefsson (2005, s.8) förklarar att viljan 

att vara en hjälte kan räknas som en manlig stereotyp. När Felicia pratar om Mats har hon en 

helt annan syn på honom, och använder det värdeladdade ordet “sorglig”, vilket visar att hon 

har en helt annan inställning till honom. Han är endast är en pappa för henne, inte en 

beundransvärd idrottsman. Inom sin papparoll har han tydliga brister som både inkluderar 

frånvaro och brist på engagemang. Det visar att männen i första hand glorifierar duktiga 

idrottsmän med lyckade karriärer, framför sunda fadersfigurer. En annan aspekt på 

konversationen är att Ludde talar om pengar på ett beundrande sätt, just för att han själv sliter 

med ekonomin för att kunna spela hockey. Han ser därför Mats som den ultimata mannen, 

som både säkrat sin ekonomi och sin karriär i ung ålder. Levant och Richmond skriver att 

maskulinitet är socialt konstruerad och kan påverkas i samband med sexualitet, klass och 

etnicitet (Levant & Richmond, 2007, s. 130–141), eftersom Ludde verkar befinna sig i en 

lägre samhällsklass än Elias så måste Ludde jobba hårdare för att uppnå hegemonisk 

maskulinitet.  

 

I avsnitt 5 - 8.47 kan man tydligt se att killarna i laget tar sin hockeykarriär på stort allvar. 

Innan matchen sitter killarna, klädda i hockeyutrustning, i omklädningsrummet. Stämningen 

är tryckt och killarna zoomas in så man kan se att de sitter tysta och koncentrerade. Tränaren 

Jens kommer in i omklädningsrummet.  
	
Jens: det var som fan ett helt rum fullt av ungdomar och alla håller 
käften, det trodde jag aldrig.	
Omar: Men förfan det är derby mot Tingsryd och Mats Kroon sitter på 
läktaren (Skrattar)	
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Ludde och Adam sitter sammanbitna i omklädningsrummet. Avsnitt 5 - 8.47	
	
Killarnas kroppsspråk tyder på att de är spända och nervösa inför matchen.  

När Omar säger att “Mats Kroon” sitter på läktaren blir detta ett lexikalt val som innebär att 

killarna tycker att det är stort att den gamla NHL-spelaren ska kolla på deras match. Detta 

tyder också på att killarna hyser stor respekt för Mats eftersom han är en idrottshjälte och en 

idol och de vill visa sig från sin bästa sida. Idrottsmän är ett välkänt exempel på karaktärer 

som innehar hegemonisk maskulinitet (Connell, 2000, s. 10) och detta bekräftas av killarna i 

serien när de ser upp till Mats. Detta bidrar även till att Mats hegemoniska status kan 

bibehållas eftersom killarna hjälper till att stärka hans hegemoniska position genom att 

idolisera och glorifiera honom.  
	

7.6. Män som omtänksamma och känslosamma	
	
Under seriens gång kan man se att killarna och männen blir mer omtänksamma och benägna 

att visa känslor. Ett framträdande mönster som man kan se är att killarna främst visar 

omtänksamhet i samspel med kvinnor. Omtänksamhet blir mest synligt mellan syskonen Elias 

och Felicia men även mellan Felicia och Ludde. Omtänksamhet porträtteras subtilt, och 

innehåller mindre starka lexikala val och värdeladdade ord. Mycket fokus ligger istället på 

kroppsspråk och ansiktsuttryck, där man tydligt kan läsa ut omtanke och känslor. I detta tema 

kan man se att männen förtrycker sin egen makt och istället fokuserar på kvinnornas 

välmående. 
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I Avsnitt 4 - 0.40 kan vi se ett exempel på Luddes känslor och omtanke för Felicia.  

Ludde och Felicia ligger i sängen tillsammans. De tittar kärleksfullt på varandra. Ludde 

smeker Felicias hår och ler, Felicia petar kärleksfullt på Luddes ansikte. Han ler brett.  

 
Ludde: Kom du?	
Felicia: Jaaa eller alltså det spelar ingen roll för mig (Generad blick, 
tittar ned och sen upp).	
Ludde: Det gör det väl, vi kan försöka sen igen (Ludde lägger sin arm på 
Felicias.	
 	
	

	
Ludde och Felicia myser i sängen. Avsnitt 4 - 0.40 	
	
Den här scenen visar en sida av Ludde där han är mjuk och kärleksfull. Kroppsspråket är 

mycket varmt och innerligt, och det är tydligt att han bryr sig mycket om Felicia och vill få 

henne att känna sig trygg. Hans sätt att se på henne tyder på omtänksamhet och känslor. Här 

kan vi också avläsa och se likheter med uttrycket New man (Nijjar, 2019, s. 28) där Ludde 

sätter sina manliga behov åt sidan för att fokusera på och uppfylla Felicias behov.  
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I avsnitt 8 - 3.50 kan vi se tecken på att Mats försöker visa omtanke mot sin dotter. 

Felicia och hennes klass har haft Luciatåg. Felicia är Lucia och uppträder i kyrkan med resten 

av kören. Leila och Elias åker från Luciatåget för att åka till hockeyhallen men Mats är kvar 

och väntar in Felicia.  
	
Mats: vad duktig du var! (Pussar Felicia på på pannan)	
	
Mats: Du jag vet att jag kan vara riktigt arsle ibland och att det alltid 
är ni som råkar illa ut, men du måste veta att jag älskar dig (lägger 
handen på Felicias huvud) 	
och jag vill inget hellre än att du är lycklig. Så om han gör dig glad 
och ja han är schysst mot dig då är ingen gladare än jag!	
	

	
Mats visar ömhet mot Felicia. Avsnitt 8 - 3.50	
	
Mats, som tidigare haft ambitioner som endast sträcker sig till att stärka Elias idrottskarriär, är 

i den här scenen kärleksfull och innerlig. Tidigare i serien har hans faderskap varit kritiserat 

av både Felicia och Leila, men här visar han sann kärlek och omtanke för sin dotter. När Mats 

förklarar att Felicias lycka är viktig för honom och använder de lexikala valen ”inget hellre” 
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och ”lycklig” visar han för första gången att han värderar Felicias lycka framför sin egen. Han 

använder även det starka värdeladdade ordet “älskar”, i kombination med att han håller 

hennes ansikte i sin hand, vilket tyder på ömhet. En annan gest som starkt påvisar omtanke är 

Mats puss på Felicias panna, i kombination med det värdeladdade ordet “duktig”. Duktig är 

ett positivt värdeladdat ord som påvisar att någon har gjort något bra. Här kan man se ett litet 

inslag av New man (Nijjar, 2019, s. 28) när han försöker gå från att vara en karriärsinriktad 

man och ledare till att försöka vara en bra fadersfigur som stöttar sina barn. 

 

Elias som tidigare varit lite känslomässigt avskärmad visar i en scen i avsnitt 8 - 6.24 kärlek 

och omtanke till sin mor. Det här är också en scen där omtanken mellan männen visar sig. 

Elias blir inkallad till Jens kontor. Jens berättar att Elias kontrakt till Karlskrona har blivit 

underskrivet av hans mamma, vilket innebär att Elias får byta klubb. Jens erbjuder sig att 

berätta om klubbytet för Mats, men Elias erkänner att han inte kan prata med Mats för att han 

blir så arg.  
 
(Elias suckar): Jag pallar inte mer. Det får fan räcka, det får göra det	
Jens: Jo, jag har sett att du har haft det kämpigt, det har jag. Vill du 
att jag ska prata med honom? >Elias är inzoomad < 	
	

	
Elias pratar med Jens. Avsnitt 8 - 6.24	
	
Jens tar sig tid att sitta ner med Elias och fråga honom hur han egentligen mår. När Jens säger 

att han sett att Elias haft det “kämpigt” blir detta ett värdeladdat ord som tyder på att han sett 

att Elias har haft mycket motgångar. Det här är första gången vi ser ett möte mellan två män 

där de tillåts vara känslosamma och öppna om psykisk hälsa. Elias visar även tillit till Jens när 
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han berättar att han inte kan prata med sin pappa på grund av rädsla för bråk. Efter att Elias 

har fått höra nyheten möter han sin mamma i korridoren och kramar henne. Han gråter och 

borrar in sitt huvud i sin mammas hår för att få tröst. 
	

	
Elias blir kramad av sin mamma. Avsnitt 8 - 15.06	
	
	
Här visar Elias kroppsspråk tydligt att han underkastar sig sin maskulinitet för att få tröst. Han 

tyr sig till sin mamma och hon håller om honom. Han ler blygt mot marken med sin mammas 

händer på axlarna. Det är också intressant att Elias som talangfull idrottsman här behöver få 

hjälp av sin mamma för att kunna utföra sitt klubbyte. Den här scenen visar prov på 

benämningen New man (Niijjar, 2019, s. 27–30) där han är känslomässigt öppen, och 

beroende av en kvinna för att nå sina mål.  
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Ludde öppnar upp sig för Felicia under avsnitt 8 - 15.06. 

Ludde har berättat sina djupaste hemligheter för Felicia och bryter ihop i sitt sovrum. Felicia 

kommer för att trösta honom, medan han uppgivet stirrar ned i marken.  
	
Felicia: Jag älskar dig	
Ludde: Jag älskar dig också. Jag älskar dig så jävla mycket.	
	

	
Ludde förklarar sina känslor för Felicia. Avsnitt 8 - 15.06	
	
Ludde visar här en känslig sida, där han både använder det starka värdeladdade ordet 

“Älskar”, i kombination med det värdeladdade ordet “jävla”, för att betona hur mycket han 

tycker om henne. Han visar sig även sårbar och svag med sitt kroppsspråk. Han låter sig 

tröstas av Felicia, och visar att han kan vara sårbar och känslosam.  

 

Elias visar mer syskonkärlek till Felicia i avsnitt 8 - 20.49. Under en konsert får Felicia reda 

på att Ludde har varit otrogen mot henne med hennes bästa vän Amie. Felicia blir helt 

förkrossad och lämnar gråtandes konserten. Elias skyndar sig efter henne. Han hittar henne i 

hamnen där han kramar Felicia en lång stund.  
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Elias kramar om Felicia efter att hon har fått sitt hjärta krossat. Avsnitt 8 - 20.49	
	
När Felicia får sitt hjärta krossat är det endast Elias som finns där för att få henne att må 

bättre. Han tvekar inte en sekund, utan kastar sig omedelbart på cykeln när han förstår att 

Felicia är ledsen. Något som tyder på att han verkligen bryr sig om henne. Hans kram är också 

en betryggande faktor, som han ger för att skapa trygghet för Felicia.   
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8. Slutdiskussion  
	
Med hjälp av multimodal kritisk diskursanalys kunde vi utläsa sex stycken distinkta 

diskursiva teman som var återkommande i serien. Vi kunde även uppfatta flera gamla 

maskulina stereotyper i konstruktionen av maskulinitet. Mellan männen kunde vi urskilja en 

tydlig hegemonisk makthierarki, men att denna var dynamisk. Analysen visade även att 

männen i vissa fall drog nytta av kvinnornas underordnade ställning för att stärka sin 

hegemoniska position. 

  

Efter att ha analyserat serien kan vi se tydliga tecken på maktstrukturer mellan männen. 

Eftersom vi har valt att fokusera på konstruktionen av maskulinitet har vi sett stora skillnader 

i hur männen i serien förhåller sig till varandra. Enligt Connell (1995, s. 101) använder sig 

den hegemoniska mannen av auktoritet för att hävda sin makt, och har en dominant ådra. I 

serien är det Mats som besitter den hegemoniska makten, och ses som den mest åtråvärda 

mannen. Han är en erkänd idrottshjälte, som beundras av såväl tränare som killarna i laget. 

Connell (2000, s. 10) menar att framgångsrika elitidrottsmän är tydliga exempel på 

hegemonisk maskulinitet, och detta syns tydligt i serien, då Mats blir glorifierad och hyllad av 

andra män och killar i serien. Han innehar därmed den högsta maktpositionen av de manliga 

karaktärerna. När denna idealbild av manlighet sprids i media kan män känna att de behöver 

förhålla sig till och anpassa sig efter den (Josefsson, 2005, s. 97). Därför kan Mats beteende i 

serien bidra till en snedvriden, enkelriktad och konservativ konstruktion av maskulinitet.   

  

I linje med tidigare forskning av Martha M. Lauzen, David M. Dozier, och Nora Horan (2008, 

s 208) kan vi även i vår studie se att männen prioriterar karriär framför sociala relationer. 

Mats har varit en frånvarande fadersfigur som alltid satt karriären i första hand. De yngre 

hockeykillarna i serien inspireras av honom och hans sätt att skapa sig en karriär. Killarna i 

hockeylaget bidrar till bevarandet av Mats hegemoni, då de rättfärdigar hans frånvarande 

faderskap och åtrår hans levnadssätt. Genom att tillåta den hegemoniska mannen att ha ett 

övertag blir de män som inte ses som hegemoniska ändå delaktiga till att upprätthålla den 

hegemoniska mannens position (Connell, 1995, s. 103). En slutsats att dra utifrån vårt resultat 

är att karriär fortfarande verkar vara en stor del av konstruktionen av maskulinitet idag. 

  

Den hegemoniska maktordningen bygger på att den hegemoniska mannen tillskrivs en 

överlägsen position, där han är ute efter att vinna förtroende hos män och kvinnor (Haywood 
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& Ghaill 2003, s. 10). Något som blir problematiskt är att Mats normaliserar våld och pratar 

om det på ett glorifierat sätt. När den hegemoniska mannen talar om våld på ett glorifierat sätt 

kan det bidra till att män i hans närhet tar till sig av vad han säger, och själva skapar 

uppfattningen om att våld inom idrott är självklart. Vi kunde se att våld och aggressivitet 

framkom i fler sammanhang och var återkommande karaktärsdrag bland männen. De flesta 

huvudkaraktärerna var med i minst ett slagsmål under säsongens gång. Att slagsmål och 

aggressivitet är en del av konstruktionen av hegemonisk maskulinitet är inte något nytt då 

Connell menar att det kan vara ett vanligt maktuttryck (Connell, 2000, s. 10). Eftersom 

majoriteten av tittarna på serien Eagles är i åldern 15–24 (Lambertz, 2019) är det 

problematiskt att våld och aggressivitet är en del av seriens konstruktion av maskulinitet då 

identitetsskapande ungdomar kan inspireras av seriens karaktärer. Precis som Maria 

Jacobsson (2005, s. 28) konstaterar så kan medias glorifiering av våld bidra till en 

normalisering av våld i samhället.  

  

Analysen visade tydligt att mycket av det vulgära språket och de sexuella anspelningarna 

skedde i killarnas omklädningsrum. Alltså i en miljö där det bara befinner sig män. Enskilt 

kan killarna visa kärlek och omtanke men i grupp och tillsammans med andra killar tenderar 

männen att uttrycka sig med en stereotypisk manlig och hård jargong. Precis som 

organisationen Locker room talk skriver på sin hemsida är det i omklädningsrummet som 

påhittade regler om manlighet skapas. Dessa regler följer sedan med killarna och männen ut i 

samhället och skapar skeva värderingar (Locker room talk, u.å., st. 1). Bilden som Eagles 

konstruerar av killar, framförallt idrottsmän, i omklädningsrum är att de häcklar varandra och 

fäller sexistiska kommentarer. Fagerström och Nilson skriver att vi med största sannolikhet 

påverkas av medias skildringar och värderingar (2008, s. 38) och att media även sägs kunna 

påverka hur normer och värderingar skapas (Fagerström & Nilson, 2008 s. 26). Analysen 

visar att sexistiskt språk och locker room talk ingår i seriens konstruktion av maskulinitet. 

Eftersom serien Eagles har en stor publik av unga tittare (Jacobson 2005, s.7) är det möjligt 

att normaliseringen av det sexuella och vulgära språket kan inspirera tittare till att själva ta 

efter detta beteende. Något som kan vara problematiskt då fenomenet locker room talk är 

omdebatterat och kritiserat (Locker room talk, u.å., st. 1). Å andra sidan kan producenterna av 

serien möjligtvis ha haft som avsikt att lyfta fenomenet locker room talk för att visa en bild av 

kulturen inom omklädningsrum, just för att problematisera fenomenet. Man får ta i beaktan att 

även om de lyfter fram en problematisk verklighet, så är det ändå en verklighet.  
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Både maskulinitet och makt är föränderliga och dynamiska faktorer som kan förändras genom 

seriens gång. En karaktär som genomgår en tydlig karaktärsförändring är Elias. I början av 

serien kan han kopplas samman med flera maskulina stereotyper samt uttrycket New lad. 

Under sista avsnittet låter han sig tröstas av sin mamma och han tröstar även Felicia när hon 

får sitt hjärta krossat av Ludde. Likt tidigare studier om nya former av maskulinitet kan vi se 

att Elias här tar sig an en ny roll. Han undertrycker sin traditionella maskulinitet till förmån 

för känslor och omtänksamhet. Detta kan liknas vid New man (Nijjar, 2019, s. 28). Vi kan se 

att Elias kan kopplas till både begreppet New man, och New lad, men under olika tidsperioder. 

I inledningen är han aggressiv och i slutscenen är han omtänksam och ödmjuk. Detta visar att 

maskulinitet inte är definitiv, utan bygger på omständigheter och samhällets bild av 

maskulinitet (Connell, 1995, s. 101). Som vi har sett i tidigare studier, men även vår egen, så 

finns det nya sätt att uttrycka maskulinitet på (Nijjar, 2019, s. 27–28). Trots att Elias frångått 

flera traditionella maskulina stereotyper i slutet av serien vågar han säga emot Mats, och gå 

emot den hegemoniska maskuliniteten. Det här är ett exempel på att maskulinitet inte är något 

definitivt, och att karaktärer inte är definitiva i sin maskulinitet. Därför ser vi Elias 

karaktärsutveckling som en intressant aspekt på föränderlig maskulinitet och hur maskulinitet 

kan utvecklas.  

  

I analysen har vi uppfattat flera av de stereotyper som listats av Josefsson (2005, s. 8). Ingen 

av karaktärerna innehar alla karaktärsdrag som listats av Josefsson, men det finns en grupp 

stereotypiska karaktärsdrag som återkommer under seriens gång. Gemensamt för flera av de 

manliga karaktärerna är att de framställs som ”tuffa”, ”aggressiva” och ”benägna att slåss”. 

Dessa stereotyper är mest förekommande hos karaktärerna Ludde och Elias. Eagles visade 

också flera exempel på stereotypa manliga karaktärsdrag som behandlade makt och auktoritet, 

vilket bidrar till seriens konstruktion av maskulinitet. Karaktärer som innehar den manliga 

stereotypen ”auktoritet”, befinner sig troligtvis högt upp i den maskulina maktordningen. 

Stereotyperna bidrar till att förstärka och upprätthålla en konservativ representation av 

maskulinitet. De stereotyper som SVT presenterar kan ses som trovärdiga och bidrar till en 

ensidig konstruktion av maskulinitet för de som ser serien. Trots att vi har sett ansatser till 

nyanserade och normbrytande karaktärsdrag, som exempelvis ”omtänksam”, är det 

fortfarande de föråldrade stereotypa karaktärsdragen som dominerar i serien. Vi anser därför 

att det bör ske en förändring när det kommer till framställningen av manliga karaktärer inom 

media. Man kan fråga sig varför SVT fortsätter att sända ut gamla och förlegade stereotyper 

och normer om genus och maskulinitet. Maria Jacobsson påstår att det kan finnas ett 
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kommersiellt värde i att bibehålla konservativa genus- och könsroller (Jacobson, 2005, s. 39). 

Det är möjligt att pengar kan vara anledningen till att public service ännu idag använder sig av 

gamla maskulina stereotyper. 

  

Ett diskursivt tema som vi kunde utläsa genom våra analysverktyg var att killarna i 

hockeylaget var rivaler och konkurrenter. Eftersom serien beskrivs vara ett drama om bland 

annat hockey och rivalitet (SVT, 2019) så är detta tema en naturlig utgångspunkt för vår 

studie. Detta är ett tema som det inte skrivits så mycket om i tidigare forskning förutom att 

Helena Josefsson beskriver det som en maskulin stereotyp att gilla att tävla (2005, s. 8). Att 

killar i serien framställs som konkurrenter och ständiga rivaler är något som visar sig i ett 

tidigt skede, då laget gör det tydligt för nykomlingen Elias att han inte är välkommen. Här ger 

sig den hegemoniska hierarkin till känna och man börjar reflektera över vad killarna 

egentligen konkurrerar om; hockey eller hegemonisk makt. När Elias kommer in som ny i 

laget verkar han rubba den stadiga makthierarkin där Ludde tros ha regerat. Under seriens 

gång blir det allt tydligare att killarna är rivaler på grund av sina karriärdrömmar och sina 

förhoppningar att uppnå högre hegemonisk maskulinitet, vilket verkar gå hand i hand. Precis 

som Maria Jacobson diskuterar så brukar tävlingsinstinkt vara en del av skapandet av 

maskulinitet i media (2005, s. 8), vilket också är framträdande i vår analys av serien. I linje 

med studien kring stereotyper under bästa sändningstid (Lauzen et al., 2008, s. 208) så kunde 

vi se att männen konstruerades som karriärsinriktade. Männen och killarna visade tydliga 

tecken på att de både var karriärsinriktade och att de såg upp till män som hade lyckats skapa 

sig en karriär. Vi drar slutsatsen att detta kan bero på att karriär är en del av bilden av 

idealmannen som media sänder ut.  

 

Analysen resulterade i att vi uppfattade två diskursiva teman som vi inte funnit något om i 

tidigare forskning. Dessa diskursiva teman var “män som överbeskyddande” och “män som 

omtänksamma och känslosamma”. Dessa sätt att konstruera maskulinitet på kan ses som 

motdiskurser till de andra dominerande maskulina diskurserna i serien. Nya diskursiva teman 

kan vara ett resultat av en samhällsförändring där män vågar bryta sig loss från traditionella 

maskulina normer och stereotyper. Det är möjligt att SVT gör en ansats till att ändra riktning 

bort från de traditionella stereotyperna i sin konstruktion av maskulinitet. Tanken kring dessa 

karaktärsdrag kan vara att skaparna av serien vill ge de manliga karaktärerna mer djup, och 

skapa en mer nyanserad bild av manlighet. Precis som Nijjar (2019, s. 27) skriver så finns det 

nya förväntningar på män och maskulinitet, som bygger på samhällets förändring och nya 
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förväntningar på maskulinitet. De teman vi hittat visar att en nyskapande konstruktion av 

maskulinitet kan vara på gång. I och med att det finns nya förväntningar på maskulinitet har vi 

tron på att den maskulina konstruktionen kommer se annorlunda ut i framtiden.  
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9. Slutsats 
Syftet med vår studie var att undersöka hur maskulinitet framställs i ungdomsserien Eagles, 

med hjälp av multimodal kritisk diskursanalys. Vi utgick från frågeställningarna: Vilka 

diskursiva teman om maskulinitet kan man utläsa i serien? Vilka stereotypiska 

representationer av män går att hitta i serien? Vilka hegemoniska maktpositioner och 

maktrelationer konstrueras diskursivt i serien? 

  

Vi fann att maskulinitet i serien Eagles konstrueras med hjälp av sex stycken diskursiva 

teman. Dessa var, “Män som aggressiva och kapabla till fysiskt våld”, “Vulgärt språk och 

sexuella anspelningar som en del av den maskulina jargongen”, “Män som överbeskyddande”, 

“Män som rivaler och konkurrenter”, “Män som karriärsinriktade” och “Män som 

omtänksamma och känslosamma”. Med hjälp av en lista på vanliga maskulina stereotyper 

från Helena Josefsson (2005, s. 8) kunde vi finna att männen i serien representerades med 

flera gamla maskulina stereotyper, bland annat, aggressiv, auktoritär och gillar att slåss. I 

serien fanns det tydliga maktrelationer och personen med mest hegemonisk maskulinitet blir 

också den med mest makt. Karaktären Mats innehar mest hegemonisk maskulinitet och de 

yngre killarna i hockeylaget är en del av den deltagande maskulinitet som idoliserar 

honom.      
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10. Förslag till vidare forskning 
	
Vår studie bidrar med en inblick i hur maskulinitet konstrueras i svensk media idag och det är 

tydligt att maskulinitet är något dynamiskt som förändras i takt med samhället. Därför kan det 

vara intressant att undersöka hur konstruktionen av maskulinitet har förändrats över tid i 

media. Det är möjligt att jämföra en gammal ungdomsserie med en ny och se vilka stereotyper 

och diskurser om maskulinitet som kan finnas. Hur mycket har egentligen förväntningarna på 

maskulinitet förändrats de senaste åren? 

  

Eftersom maskulinitet skapas i samband med klass, etnicitet och bakgrund kan det vara 

relevant att undersöka om maskulinitet konstrueras olika beroende på kultur. Ett förslag är att 

jämföra två likvärdiga tv-program eller ungdomsprogram ifrån två olika länder för att se om 

och hur maskulinitet representeras på olika sätt i de olika länderna. 
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Bilaga 1. 
Transkriptionsnyckel 

 

Fetmarkerat  - Lexikala val	

Understruket  - Värdeladdade ord  
	
/  - Någon avbryter  
	
(.)  - Kroppspråk / attribut  
	
><  - Kameravinklar - zoomningar  	
 

 


