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Abstract 

 

When reading the novels Ett öga rött (2003) and Montecore – en unik tiger (2006) by Jonas Hassen 

Khemiri, I was particularly struck by two things. One was Khemiri´s unique way of expressing himself 

by the use of an artificial hybrid language, and also the exciting developing relations between fathers 

and sons in the novels. When searching for previous research on the novels I found interesting 

material concerning language in relation to ethnicity and identity. However, there was no published 

research on fathers and sons and the relationships between them, which inspired me to write this 

essay.  
 

The purpose of this essay is to, from the perspective of men´s studies, examine qualities, behaviors 

and relations among fathers and sons in the novels. I am also interested in doing a comparative study 

of the novels. When analyzing, I proceeded from Connell´s framework for categorizing masculinities, 

but also theories from recent men´s studies of a more nuanced and complex masculinity where 

interaction between other power structures is of importance. When analyzing the relations between 

fathers and sons and their impact on the development of the son´s masculinities, I proceeded from 

Johansson´s study on the subject. 

 

The result I found was that the different men, depending on different contexts and in interaction 

with other power structures, could be positioned in different categories of Connell´s hierarchically 

ordered framework for masculinities. I could also note that the men displayed sets of qualities and 

behaviors, differing in masculinity, reaching from unmanly to more or less masculine, which resulted 

in contradictory and multifaceted masculinities. The results of the analysis of relations between 

fathers and sons showed that Halim´s father Otman represents a stable, caring and respectful father 

figure, while Jonas’s father Abbas represents an unstable father figure. Thus, the two sons have 

completely different conditions concerning fathers as role models in their own construction of male 

identity. 

 

Key words: men´s studies, male identity, masculinities, Jonas Hassen Khemiri, Ett öga rött, 

Montecore – en unik tiger 
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1.Inledning 
 

Vid en läsning av Jonas Hassen Khemiris romaner Ett öga rött och Montecore – en unik tiger var det 

två saker som särskilt väckte min uppmärksamhet. Dels Khemiris unika sätt att uttrycka sig språkligt 

genom bruket av ett artificiellt hybridspråk, men även de spännande utvecklingarna fäder och söner 

emellan i romanerna. Då jag letade efter tidigare forskning kring romanerna fann jag en del 

intressant material kring språk kopplat till etnicitet och identitet. Det fanns dock ingen publicerad 

forskning kring fäder och söner - vilket inspirerade mig till denna undersökning.  
 

Författaren Jonas Hassen Khemiri debuterade 2003 med romanen Ett öga rött, som kom att bli en 

storsäljare och kritikersuccé, och har med den efterföljande Montecore – en unik tiger fastställt sin 

position som språkkonstnär och genuin berättare. Khemiri har ett unikt sätt att uttrycka sig på och 

blandar fiktion med fakta och berättar såväl auto- som metafiktivt.1 Dessutom varvar han stillsamma 

och våldsamt allvarsamma uttryck, med humor, fräckhet och ironi. Khemiris omnämns i 

forskningssammanhang kring samtida skandinavisk litteratur som en i gruppen av nya spännande 

författare, tillhörande en andra generationens invandrare, vilka med hänvisning till språket och 

multikulturella romanteman under tvåtusentalet tillfört litteraturen berikande bidrag.2 Vid debuten 

tolkade litteraturkritiker Khemiri som en autentisk röst från förorten och menade att hans språk var 

så kallad ”Rinkebysvenska”. Något Khemiri själv tog som en ren förolämpning3.  

 

Khemiris språkbruk i såväl Ett öga rött som Montecore – en unik tiger är konstruerat och avancerat 

och tänjer på gränserna i det svenska språksystemet. Khemiri behärskar svenska språket på hög nivå 

och har genom experimenterandet i sina romaner fått det multietniskta hybridsspråket erkänt i de 

litterära finrummen4. Det är fascinerande att se hur Khemiri på detta vis problematiserar kopplingen 

mellan språk och makt. Det finns sedan tidigare en hel del intressant forskning som behandlar 

Khemiris romaner utifrån de viktiga aspekterna identitet i koppling till språk och etnicitet.  

 

Romanerna Ett öga rött och Montecore – en unik tiger handlar enligt min mening inte enbart om 

språk och etnicitet utan även i högsta grad om relationerna mellan fäder och söner samt ett 

                                                           
1
 Bo G Jansson. Ljuga vitt och brett utan att ljuga: Den svenska prosaberättelsen i den postmoderna 

skörmkulturens tidevarv: filosofisk grund, innehåll och form. Falun, 2013, s. 86-87 
2
 Ingeborg Kongslien. “New voices, new themes, new perspectives: contemporary Scandinavian multicultural 

literature” i Scandinavian studies. Vol. 79:2, Oslo, 2010, s. 197-226,  s. 222 
3
 Christian Refsum. ”Flerspraklighet i nyere skandinavisk litteratur: Jonas Hassen Khemiri og Oyvind 

Rimbereid” i Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 7/10. Vol. 110, Oslo, 2010, s. 81-96, s. 82 
4
 Ibid., s. 83 
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skapande av manlig identitet och maskuliniteter hos dessa karaktärer. Jag finner det därför intressant 

att ur ett mansforskningsperspektiv, och därmed en helt ny ingång av analys på dessa romaner, 

studera manliga identiteter och maskuliniteter i form av egenskaper och beteenden hos fäder och 

söner, och även relationer fäder och söner emellan.  

 

Det finns i romanerna en problematik i konstruktionen och upprätthållandet av manliga identiteter 

och maskuliniteter hos dessa unga och vuxna män vad gäller såväl egenskaper och praktiker som 

relationer till varandra. Med detta som grund ser jag det som något utmanande att med ett 

genusteoretiskt angreppssätt undersöka och jämföra manliga identiteter och maskuliniteter hos 

fäder och söner samt relationerna dem emellan. 

 
 
1:1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva manliga identiteter och maskuliniteter hos fäder och söner i 

romanerna Ett öga rött och Montecore – den unika tigern. Jag är intresserad av att studera och 

kategorisera karaktärernas egenskaper och beteenden, men även relationerna fäder och söner 

emellan i respektive roman. Därefter kommer jag att föra en jämförande diskussion kring detta de 

två romanerna emellan. Frågeställningarna i uppsatsen lyder som följande: 
 

 Hur beskrivs manliga identiteter och maskuliniteter hos fäder och söner samt relationerna fäder och 

söner emellan i romanerna Ett öga rött och Montecore - en unik tiger?  

 

 Går det i en komparativ studie att utröna några likheter och skillnader vad gäller fäders och söners 

manliga identiteter och maskuliniteter samt relationerna dem emellan i de två romanerna? 

 
 
1:2 Material  

 

I min analys kommer jag att använda mig av Jonas Hassen Khemiris romaner Ett öga rött samt 

Montecore - en unik tiger. Urvalet motiveras av att fäder och söner utgör centrala roller i dessa verk 

och därmed blir ett relevant underlag för den här undersökningen utifrån dess syfte och 

frågeställningar. Jag har valt att analysera två verk för att även möjliggöra en komparativ studie. 
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1:3 Metod 

 

I uppsatsen har jag valt att använda mig av genusperspektiv som teoretiskt angreppssätt. Den 

genusteorietiska inriktning jag kommer att utgå ifrån är mansforskning då jag har för avsikt att 

analysera manliga identiteter och maskuliniteter och hos fäder och söner i romanerna. Metoden i 

min undersökning kommer att vara en närläsning där jag ämnar granska dessa karaktärers identiteter 

och maskuliniteter i form av egenskaper, beteenden och relationer i berättelsen och lyfta relevanta 

avsnitt och exempel till analys. I en komparativ studie kommer de två verken även att jämföras och 

diskuteras utifrån undersökningens frågeställningar. 

 

Mansforskning är genusforskning som analyserar maskuliniteter och manlig identitet. Maskuliniteter 

är det teoretiska begrepp som förklarar och förstår den sociala konstruktionen av män och 

manligheter samt de sociala praktiker som verkar för att upprätthålla dessa praktiker. Maskuliniteter 

är sålunda en uppsättning egenskaper och beteenden som i allmänhet anses vara typiska eller 

lämpliga för män. Graden av maskulinitet kan variera.5 Mansforskningen har växt fram ur den 

feministiska teorin och gay studies, vilka efterlyste ett behov av teoretiska verktyg för att kunna 

beskriva manlig identitet och hur manlighet konstrueras. Mansforskningen har liksom annan 

genusforskning på senare tid även influerats av queerforskningens poststrukturalistiska tankegångar 

gällande bland annat dekonstruktion av identitet och makt.6  

 

I analysen av min undersökning kommer jag att utgå dels från forskning av Raewyn Connell (född 

Robert William Connell), och då i huvudsak hennes ramverk för analys kring de hierarkiskt ordnade 

kategorierna av maskuliniteter. Jag kommer även att använda mig av Thomas Johansson, Markus 

Hertz och Jari Kuosmanen moderna mansforskning kring en mer nyanserad och komplex manlighet 

samt Johanssons studie kring relationer och skapande av manlig identitet och maskuliniteter hos 

fäder och söner. I min undersökning kommer jag även att ta stöd i genusteoretiska och feministiska 

tankegångar av Yvonne Hirdman och Lena Gemzöe samt postmoderna och queerteoretiska 

resonemang av Tiina Rosenberg, Fanny Ambjörnsson grundat på Judith Butlers filosofier. 

 

                                                           
5
 Marcus Hertz & Thomas Johansson. Maskuliniteter: Kritik, tendenser, trender. Malmö, 2011, s. 16 

6
 Thomas Johansson & Jari Kuosmanen. Manlighetens många ansikten – fäder, feminister, frisörer och andra 

män. Malmö, 2003, s. 12-13 
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Då mansforskning är en relativt ny inriktning inom genusforskningen, och som enligt moderna 

mansforskare ännu ej har ett fullt utvecklat teoretiskt ramverk7, kommer jag i följande kapitel att ge 

den en närmare presentation som en bakgrund till undersökningens analys och diskussion. 

 
 

2. Bakgrund 

 

2:1 Mansforskning 

 

Simone de Beauvoir publicerade i mitten av 1900-talet den feministiska klassikern Det andra könet 

(1949) i vilken hon ställde sig den banbrytande frågan: ”Vad är en kvinna?”. Efter publiceringen följde 

en omfattande kartläggning och analys av kvinnors identitetsskapande och villkor. Att en stor andel 

av kvinnorna var underordnade män, ur såväl ekonomiska- och sociala- som kulturella aspekter, stod 

för de Beauvoir klart. Den rådande makstrukturen kom att benämnas patriarkatet.8  

 

Det dröjde nästan ett halvt sekel innan Connell publicerade verket Maskuliniteter (1995), där manlig 

identitet för första gången började analyseras. Connells bok kom att bli startskottet för global 

mansforskning och har haft enorm beydelse för den kritiska mansforskningen och den diskussion 

som ännu råder om hur vi ska analysera och närma oss konstruktionen av maskuliniteter.9  

 
 
2:1:1 En genusteoretisk inriktning 

 

Connell definierar genus som ett mönster i vår sociala ordning och i de egenskaper och beteenden 

som styrs av denna ordning. Genus handlar således om att producera biologisk-, social- och kulturell 

skillnad mellan könen.10 Connell menar att genus är ett sätt att strukturera social praktik i allmänhet 

och att vi behöver se längre än till genus för att förstå genus då det skär igenom andra sociala 

                                                           
7
 Johansson, Thomas. Det första könet?: mansforskning som reflexivt projekt. Lund, 2000, s. 12 

8
 Hertz & Johansson, 2011, s. 7 

9
 Ibid. 

10
 Raewyn Connell. Om genus. Göteborg, 2003, s. 19-22 
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strukturer.11 Gemzöe skriver om att genus är en relationell teori där kvinnligt och manligt sätts i 

relation till varandra. Ett tänkande i motsatspar, där mannen är norm och kvinnan avvikande.12 

 

Johansson beskriver hur mansforskningen uppkommit ur forskning om homosexuella män och att det 

handlar om att studera män utifrån ett feministiskt perspektiv med kritik mot rådande manlighet. I 

en allians med feminismen vänder man inom mansforskningen sig emot det bakåtsträvande 

patriarkatet och intresserar sig för att utforska manlighetens dolda sidor.13 Johansson och 

Kuosmanen presenterar i sin litteratur att den moderna mansforskningens två huvudlinjer är att 

studera och diskutera mäns olika identiteter och roller samt relationer och maktförhållanden mellan 

könen. 14 

 

Ambjörnsson diskuterar kring vikten av den feministiska samhällssynen för att upphäva hierarkin 

mellan kvinnor och män och uppnå jämställdhet mellan könen.15 Hon hävdar att det tidigare 

begreppet patriarkat i akademisk feministisk diskussion numera ersatts med begreppet 

genusordning.16 Hirdman förklarar i sin litteratur ingående begreppet genusordning utifrån de två 

aspekterna isärhållandet av kvinnor och män i samhället och hierarkin där mannen är överordnad 

kvinnan.17 Gemzöe ställer sig de viktiga frågorna om vad som upprätthåller ojämlikheterna mellan 

könen och hur vi ska gå tillväga för att upphäva hierarkin mellan kvinnor och män. Hon menar att en 

viktig poäng inom feminismen är rådande hierarki mellan könen underbyggd av våra föreställningar 

om vad som är ”manligt” respektive ”kvinnligt”.18 Även Hirdman ställer sig frågan om hur länge vi ska 

acceptera den manliga överordningen och hennes förslag på lösning är att dekonstruera mannens 

överordning istället för att fokusera på kvinnans underordning.19  

 

Connell reflekterar kring makt som en viktig dimension i genusordningen. Hon beskriver hur 

gayrörelsen kopplade samman förtrycket mot kvinnor och homosexuella, ett resonemang som lade 

grunden till analysen av genusstrukturerade maktrelationer mellan män och den hierarkiska 

skillnaden mellan hegemoniska och underordnade maskuliniteter. Med detta föddes 

mansforskningen.20 

                                                           
11

 Raewyn Connell. Maskuliniteter. Göteborg, 2008, s. 112-113 
12

 Lena Gemzöe. Feminism. Stockholm, 2002, s. 83-83 
13

 Johansson, 2000, s. 22-24 
14

 Johansson & Kuosmanen, 2003, s. 7 
15

 Fanny Ambjörnsson. Vad är queer?. Stockholm, 2006, s. 241 
16

 Ambjörnsson, 2006,  s. 76 
17

 Yvonne Hirdman. Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö, 2003, s. 77ff 
18

 Gemzöe, 2000, s. 23 
19

 Hirdman, 2003, s. 203 
20

 Connell, 2003, s. 82 
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2:1:2 Mansforskning: under utveckling 

 

Mansforskning är en genusteoretisk inriktning vilken under 1990-talet har växt fram sedan ett behov 

av teoretiska verktyg för att kunna beskriva manlig identitet efterlysts. Inom mansforskning fokuserar 

man i huvudsak på att analysera olika former av maskuliniteter och deras inbördes relationer. Under 

senare tid har studier om männens olika identiteter och roller ökat. Man anser även att relationer 

och maktförhållanden mellan könen är viktiga att diskutera.21 Först med Connells verk börjar 

maskuliniteter problematiseras. Hon diskuterar bland annat kring hur manlighet etableras och 

skapas, hur olika typer av manlighet skiljer sig åt samt varför föreställningar om manlighet förändras 

och hur människor hanterar dessa förändringar.22 Det mest kärnfulla Connell diskuterar i sin studie är 

olika slags maskuliniteter och deras inbördes relationer. Hon presenterar här de praktiker och 

relationer som skapar maskulinitetens huvudsakliga mönster i den samtida västerländska 

genusordningen. Connell delar in maskulinitetens huvudmönster i de fyra hierarkiskt ordnade 

delarna hegemoni, underordnade, delaktighet samt marginalisering. 23 Genom dessa typer av 

relationer erbjuder Connell ett ramverk inom vilket det är möjligt att analysera olika typer av 

maskuliniteter.24  

 

Hegemonisk maskulinitet handlar om den grupp människor som kan rättfärdiga sin egen generella 

överordning i ett samhälle. Hegemoni är en relation föränderlig i tid och rum och avser alltså de 

dominerande maskulina ideal som människor på olika sätt förhåller sig till.25 Rosenberg definierar 

termen hegemonisk maskulinitet som den idealtyp av män man kan påträffa i media, idrottsvärlden 

och näringsliv bland annat.26 

 

Inom vårt samhälles kulturella ramverk finns det särskilda genusrelationer som bygger på dominans 

och underordning mellan olika grupper av män. Att vara homosexuell innebär i den patriarkaliska 

ideologin att vara utestängd från den hegemoniska maskuliniteten. Vissa heterosexuella är också 

uteslutna från legitimitetscirkeln, och då med femininitet som grund.27 Rosenberg beskriver hur även 

                                                           
21

 Johansson & Kuosmanen, 2003, s. 7 
22

 Connell, 2008, s. 298 
23

 Ibid., s. 114ff 
24

 Ibid., s. 119 
25

 Ibid., s. 34 
26

 Tiina Rosenberg. Queerfeministisk agenda. Stockholm, 2002, s. 130 
27

 Connell, 2008, s. 117 
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vuxna ogifta män som bor hemma, och därmed inte ingår i en ”vuxen” hegemonisk maskulinitet, 

räknas som underordnade.28 

 

Trots att majoriteten av män drar fördel av den maskulina hegemonin, genom de fördelar de vinner 

på kvinnors underordnande ställning, är det få som strikt praktiserar det hegemoniska mönstret. 

Connell benämner denna typ av maskuliniteter delaktiga, då de erhåller den patriarkaliska 

utdelningen utan de risker det innebär att befinna sig i den så kallade frontlinjen.29 Rosenberg skriver 

att delaktiga maskuliniteter exemeplvis kan vara den som hjälper till i hemmet, men inte ifrågasätter 

rådande genusordning och således är delaktiga i den.30 

 

Med termen marginalisering hänvisar sålunda Connell till relationerna mellan maskuliniteter i 

dominanta eller underordnade klasser eller etniska grupper. Att vara marginaliserad innebär att 

individen själv inte på egen hand kan förändra sin livssituation till det bättre. Begreppet 

marginaliserad innebär således att en individer utestängs från makt, status och diskurs. Connell tar 

som exempel upp hur enskilda berömda svarta atleter i USA kan framstå som förebilder för den 

hegemoniska maskuliniteten även om inte detta leder till att svarta män i allmänhet erhåller social 

auktoritet.31 

 

Hertz och Johansson beskriver hur den huvudsakliga utvecklingen av mansforskning under 2000-talet 

bestått i att bidra till en mer nyanserad och komplex bild av genusrelationer och att därigenom 

påvisat hur maskulinitet förändrats över tid. Man har även fördjupat studiet av relationerna mellan 

genus, maskulinitet och makt och på så vis kunnat iaktta en allt mer mångfacetterad och föränderlig 

bild av genus och manlighet i samhället.32 Hertz och Johansson vill med sin litteratur lyfta fram att 

det ofta är problematiskt att se män, manlighet och maskuliniteter som homogena karaktärer och att 

det skär en rad olika maktasymmetrier igenom hur maskuliniteter görs och förstås. De diskuterar i sin 

kritiska mansforskning vinsten med att analysera maskuliniteter genom ett intersektionellt 

perspektiv där olika maktordningar i obalans vägs in, och att studera hur dessa samverkar i ett 

samhälle och människors liv. Genom detta kan man få en mer rättvisande bild och en komplex 

uppfattning av vad det innebär att vara man i dagens samhälle.33  

 

                                                           
28

 Rosenberg, 2002, s. 130 
29

 Connell, 2008, s. 117 
30

 Rosenberg, 2002, s. 130 
31

 Connell, 2008, s. 119 
32

 Hertz & Johansson, 2011, s. 7-8 
33

 Ibid., s. 135ff 
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Johansson har i sin litteratur skrivit ett särskilt avsnitt som behandlar faderskapets betydelse för den 

sociala konstruktionen av maskulinitet. Enligt Johansson präglas den moderna mannen av ett 

sökande efter alternativa manliga identiteter. Den nya manligheten antyder både en 

förändringspotential men även en tendens att reproducera en traditionell manlighet.34 Johansson 

skriver om hur mäns relationer till sina pappor kan ta sig i ett antal olika uttryck, om fadern som 

svikare eller inspiratör. I en studie beskrivs situationer där män hamnat i djup konflikt med sina fäder, 

vilket har lett till ett totalt avståndstagande från sönerna sida eller våldsamma fadersuppror. Det 

beskrivs även hur söner övergivits och därefter haft svårt att skapa sig en bild av den frånvarande 

fadern och ofta avstår från att problematisera denna relation. Fadern existerar endast som en diffus 

bild av ”faderskap”.35 Johansson beskriver i sin studie även en fadersbild som är omvårdande, 

empatisk och inkännande. En jämlik fader som skapar en atmosfär av trygghet och ömsesidig respekt 

i relationen till sin son.36  

 
 

2:2 Tidigare forskning kring romanerna 

 

Som jag inledningsvis nämnde finns det en del tidigare forskning publicerad kring Khemiris romaner 

Ett öga rött och Montecore – en unik tiger. Det finns dock ingen studie med 

mansforskningsperspektivet som ingång. Däremot finns det en del undersökningar och artiklar som 

behandlar identitet med koppling till etnicitet och språk. Jag kommer här att presentera några 

studier och vetenskapliga artiklar av vilka jag kommer att använda en del vid diskussionen av 

analysen i min undersökning.  

 

Magnus Nilsson diskuterar mångkultur, klass och etnicitet i svensk samtidsprosa i sin litteratur och 

skriver då ett avsnitt om Khemiris roman Ett öga rött. Enligt Nilsson är romanens centrala tema 

autencitet. 37 Han skriver om hur Halim efter att ha upplevt ett antal omskakande livshändelser 

försöker strukturera upp världen omkring sig för att hitta en unik kategori för sig själv. Nilsson 

beskriver några karaktärer i romanen som har betydelse för Halims identitetsskapande. Främst är det 

enligt Nilsson den äldre arabiska damen Dalanda, som uppmuntrar honom att anta muslimsk och 

arabisk identitet. Det är även Dalanda som ger Halim dagboken där han skriver ned sina tankar. 

                                                           
34

 Johansson, 2000, s. 175 
35

 Ibid.,  s. 158-159 
36

 Ibid., s. 185 
37

 Magnus Nilsson. Den föreställda mångkulturen: klass och etnicitet i svensk samtidsprosa , Hedemora, 

2010. s. 81 
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Nilsson menar att Dalanda och fadern Otman blir motspelare i kampen om Halim, då fadern anser att 

det är viktigt att sonen istället anpassar sig till svenska förhållanden och prioriterar det svenska 

språket.38 Nilsson skriver om ytterligare en karaktär i romanen som har en central roll för Halims 

identitetssökande, och det är elevassistenten Alex.39 De diskussioner Halim har med Alex handlar 

ofta om autencitet. Alex talar om för Halim att hans ”ligistbeteende” ligger helt i linje med den 

klassiska stereotypen för invandrare.40 Nilsson menar att med detta lyfts ett viktigt motiv ur 

romanen. Halim hemfaller i sitt sökande efter identitet flertalet gånger till en stereotyp av en ung, 

manlig, invandrare. Han anstränger sig för att leva upp till rollen som ligist och gangster vilket ger 

honom en känsla av makt och styrka.41  

 

Anna Stockbring behandlar i sin undersökning berättandet som identitetsskapare då hon bland annat 

studerar romanen Ett öga rött. Hon ställer sig frågan om hur Halim gestaltas i romanen genom sitt 

berättande, då han söker svar på frågor om sin omgivning och sin identitet.42 Stockbring kan i sin 

undersökning konstatera att Halim vill framstå som en hjälte och att han i likhet med vad unga män 

ofta gör skriver berättelser med en handling av förbjuden, farlig eller våldsam karaktär.43 Hon tror att 

Halim är en arg, ung man som har en iver att förändra, och att han genom berättelsen på olika sätt 

utnyttjar möjligheten att konstruera och förhålla sig till sitt eget själv.44 Sara Öster har i en 

undersökning jämfört tre olika romaner, däribland Khemiris Ett öga rött, med fokus på 

identitetssökande, relationer, grupperingar och gränsverskridande möten. Öster menar i sin 

undersökning att författaren Khemiri i sin roman leker med stereotypa bilder av invandrare och att 

romanen speglar samhället ur ett ”vi och dem”-perspektiv.45 Hon beskriver hur Halim indelar 

eleverna på skolan i grupper där han själv tilldelar sig en egen blattesort: ”revolutionsblatten” och 

”tankesultan” och att han i koppling till detta påvisar ett identitetssökande. Vidare menar Öster att 

Halim tillskriver sig själv en sorts makt och är övertygad om att han är förmer än sin omgivning.46 
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40
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Charlotta Ridstadt Szadj behandlar identitetsperspektivet i litteratur i sin undersökning, där hon 

bland annat granskar romanen Ett öga rött med fokus på hur litteraturen skildrar identitetsarbete i 

form av dialog med ett inre jag och kampen mot omvärlden. Rudstedt Szadj menar att språket och 

sättet att använda språket är ett medel att manifestera sin identitet och att det tar sitt uttryck i 

ordval, åsikter och dialoger och därför är intressant att studera ur ett identitetsperspektiv.47 Rudstadt 

Szadj ger i sin undersökning flera exempel på hur identitet uttrycks genom dialoger, exempelvis i 

dagboksspråket, där Halim har en frizon i språket och får fantisera fritt.48 Sara Hallonsten diskuterar i 

sin undersökning om Khemiris roman Montecore – en unik tiger hur språket står bakom ett 

identitetsskapande, och hennes huvudfokus är postkoloniala teorier med ett skapande av ”vi” och 

”dem” som bas. Hon ställer sig bland annat frågan om vilka villkoren är för att bli accepterad i en 

föreställd ”svensk” gemenskap och hur romanens karaktärer förhåller sig till dessa villkor.49 

 

Joakim Andersson har i sin undersökning gjort en intersektionell analys av romanen Montecore – en 

unik tiger där han behandlar faktorerna makt, klass, etnicitet och kön. I sin undersökning granskar 

han hur dessa olika maktordningar samverkar och fokuserar skärningspunkten mellan dem.50 

Andersson skriver om hur olika former av makt konstruerar varandra och att det således inte är 

möjligt att ”göra etnicitet” utan att samtidigt ”göra kön” eller ”göra klass”.51 Martina Skowronska har 

i sin undersökning kartlagt det artificiella språket i Khemiris roman Montecore – en unik tiger. Hennes 

undersökning vilar på en språksociologisk och lingvistisk grund och Skowronska konstaterara att 

läsaren behöver ha goda språkkunskaper och ett lingvistiskt intresse för att kunna tillgodogöra sig 

khemiris språkliga kreativitet till fullo.52 

 

Ingeborg Kongslien har i en artikel kring samtida skandinavisk multikulturell litteratur diskuterat 

Khemiris romaner Ett öga rött och Montecore – en unik tiger som spännande och berikande litterära 

bidrag, främst på grund av det unika språket med dess hybridvarianter.53 Christian Refsum skriver 
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även han, i en artikel i tidsskriften Edda, om flerspråkighet i samtida skandinavisk litteratur. Refsum 

fokuserar då på språk kopplat till politisk makt. Han hävdar att Khemiri är det Nordiska författarskap 

som mest explicit behandlar förhållandet mellan samhällelig-, personlig- och litterär flerspråkighet. 

Refsum beskriver hur Khemiri lyckats väl med att få en roman skriven på en hybridvariant av språket 

erkänt i de litterära finrummen.54  

 
 

3. Analys 
 

3:1 Ett öga rött 
 

Romanen Ett öga rött är en berättelse om tonårspojken Halim och hans fader Otman, vilka efter 

moderns bortgång flyttat från förorten Skärholmen till Stockholms innerstad. Romanen är berättad i 

dagboksform och ur Halims perspektiv. Halim och Otman har sina rötter i Marocko och fadern Otman 

gör sitt yttersta för att integereras i det svenska språket, samhället och kulturen. Sonen Halim är lite 

vilsen och sökande och har i sorgen efter moderns bortgång känt ett alltmer stark behov att värna 

om sina arabiska och muslimska rötter. Detta gör att en del konflikter uppstår mellan fadern och 

sonen, även om de har en mycket varm och nära relation. Halim spenderar mycket tid ensam med 

sina tankar och sin skrivbok eller med vuxna, och då främst sin far. 

 
 

3:1:1 Fadren – karaktären 

 

Otman är en kärleksfull och ansvarsfullt fostrande fader. Hans styrka är modet och acceptansen inför 

de omtumlande förändringar som skett honom och familjen den senaste tiden. Otman är en god 

lyssnare och spenderar mycket tid med sin son. Han och Halim hjälps åt i butiken en hel del om 

eftermiddagarna och ofta umgås det hemma om kvällarna, framför ett schackbräde, TV:n eller vid 

middagsbordet, pratandes.55 Otman har svårt att öppet visa sin sorg men han tänker en hel del kring 

det som varit, vilket uttrycks i att han ibland blir sittandes stirrandes ut i tomma intet och drömmer 

sig bort.56 Utseendemässigt beskriver Halim fadern som ”klent byggd” och att han går klädd i 
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”mjukisbyxor med mudd”.57 Otman får på sin födelsedag en parabolantenn av sonen, vilken han 

uppskattar med tydlighet. Att han sedan inte monterar den på en lång tid, vilket gör Halim mycket 

besviken, beror på att fadern är oteknisk.58  

 

Otman visar på flera sätt respekt för sonen Halim, helst då han i många fall tiger när sonen får sina 

ibland orimliga utbrott. Ett exempel är en händelse som utspelar sig då Otman köpt Jaffaapelsiner, 

vilket Halim ser som ett stort svek politiskt sett. Det råder en tystnad i huset under ett dygn varpå 

Halim ett ordentligt raseriutbrott. Otman tycks ta det hela med ro, drar sig undan till diskhon och 

biter ihop så att käkarna vitnar.59 Otman var tidigare en aktivt politisk kämpe, vilket Halim minns från 

sin barndom och även påmindes om då en gammal vän till fadern kom på besök i butiken och 

berättade om Otmans engagemang och mod.60  

 

Otman ogillar att Halim spenderar tid med den arabiska damen Dalanda, vilken enligt honom är en 

”fundamentalistisk galning” som försöker få Halim att välja sida och med det sätta sig emot sin far.61 

Då Otman får se hur Halim uttrycker sig i sin dagbok blir han mycket upprörd. Halim använder sig av 

ett multietniskt språk som är av ett annat slag än det han talar. Otman går på som en ”galen 

hackspett” om att Halim ska skriva på ”riktig” svenska, då han faktiskt behärskar det.62 

 

Halim jublar över varje tecken fadern visar som knyter an till sina rötter. Exempelvis då faderns blir 

ursinnig över den svenska pappersbyråkratin och använder ”arabiska svordomsrösten som är 

hårdaste granitberget och fetaste pondus”.63 Otman försöker att möta Halim i sin vilsenhet och sitt 

sökande genom att förklara livets svårigheter. Vid ett tillfälle kommer han in till Halim sent en kväll 

med Koranen i handen och läser den arabiska texten tillsammans med sin son.  

 

Här, Halim. Jag vill att du läser en sak. […] Kom igen, nu, jag hjälper. Sätt dig upp nu. 
[…] El saber… El saber… … mftah al farage”. […] Du förstår? El faber – tålamodet, mftah 
– nyckel och al farage? […] Just det. Tänk på det Halim. El saber. Tålamod är ett fint 
namn. Man måste acceptera att vissa delar i livet består av väntan.

 64
 

 

                                                           
57

 Khemiri, 2003, s. 51 
58

 Ibid., s. 90 
59

 Ibid., s. 121-125 
60

 Ibid., s. 134 
61

 Ibid., s. 64 
62

 Ibid., s. 215-217 
63

 Ibid., s. 96 
64

 Ibid., s. 227 



 

16 
 

Otman är en för övrigt en driftig och påhittig affärsman och då han hittar en övergiven cykel utanför 

butiken stjäl han den och använder den som reklampelare.65 Då Otman är på loppmarknad med 

Halim och Nourdine prutar han strategiskt, både fräckt och med elegans. Strategin är att först 

uppträda hånfullt, sedan spela skymfad, för att slutligen ”krossa” försäljaren.66  

 

Då graden av maskulinitet gällande egenskaper och handlingar hos karaktären Otman varierar och 

kan beskrivas som mer maskulina, mindre maskulina eller omanliga är det en utmaning att försöka 

strukturera upp dessa. Connell beskriver den hegemoniska maskuliniteten som den grupp män som 

kan rättfärdiga sin överordning i ett samhälle. Connell skriver vidare om underordnade grupper av 

män, vilka placeras i botten av mäns hierarki med omanlighet som grund, exempelvis homosexuella 

män. Mellan dessa hierarkiskt ordnade grupperingar av män finns ytterligare två kategorier. 

Delaktiga maskuliniteter, vilka enligt Connell inte strikt praktiserar det hegemoniska mönstret men 

ändå drar fördel av mäns överordning i samhället.67 Med marginaliserade maskuliniteter hänvisar 

Connell till relationerna mellan maskuliniteter i dominanta eller underordnade etniska grupper. Att 

vara marginaliserad innebär att individen inte på egen hand kan förändra sin livssituation till det 

bättre och därför utestängs från makt och status.68 

 

Om man ser till Otmans nu rådande livssituation, som invandrad marockan i Sverige, kämpandes med 

att integreras i samhälle och kultur, levandes ett stillsamt och tillbakadraget liv med sin son, är det i 

gruppen marginaliserade maskuliniteter han passar in bäst. På grund av den delvisa diskriminering 

han utsätts för i sin livssituation i Sverige, med hänvisning till etnicitet, tillhör han inte den 

överordnade gruppen i samhället. Något han mycket väl skulle kunna göra i en annan kontext. Enligt 

Connell går hegemonin hand i hand med förändringar vad gäller kulturella krav på legitimering.69 

 

Otman visar tecken på såväl omanliga som mindre- och mer maskulina karaktärsdrag. Exempelvis är 

han kärleksfull, omsorgsfull, inkännande, en god lyssnare, rofylld, tålmodig och drömmande. Vilka 

kan upplevas som omanliga egenskaper. Han är vidare klent byggd, en god fostrare, påhittig, visar 

acceptans inför förändringar, är oteknisk och bär mjukisbyxor (med mudd). Något som kan ses som 

mindre maskulina egenskaper och handlingar. Då Otman visar ursinne, styrka, mod, är driftig, 

strategisk, fräck och ”krossar” vid loppisprutning, stjäl cyklar, har svårt att visa sin sorg öppet och 
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använder ”arabiska svordomsrösten som är hårdaste granitberget och fetaste pondus” visar han upp 

egenskaper som rimligen anses vara mer maskulina. 

 

Enligt Johansson innebär mansforskning idag att se med nya perspektiv på mannen, där man 

analyserar variationer, nyanser och förändringar i det manliga. Man analyserar konstruktionen av en 

mer motsägelsefull och mångfacetterad manlighet.70 Vid analys av Otmans karaktär går 

motsägelsefulla och nyanserade maskuliniteter med tydlighet att upptäcka. Allt i ett brett spektrum 

vad gäller grader av maskulinitet i egenskaper och handlingar. 

 
 
3:1:2 Sonen – karaktären 

 

Halim är en självständig ung man som i sin identitetssökande process visar tecken på mod och styrka. 

Han står för vad han tycker, säger ifrån då han tycker något är fel och ställer upp för andra människor 

i nöd. Ett exempel är det stora engagemang Halim visar då fadens vän Nourdine har svårt att komma 

in på arbetsmarknaden. Då Nourdine nekas en roll på Dramaten tar Halim saken i egna händer och 

planerar att skjuta Mikael Persbrandt, som var den som istället fick rollen. Han ångrar sig dock i sista 

stund.71  

 

Halim är en stolt arab, muslim och invandrare vilket han visar genom olika handlingar. Halim för en 

personlig kamp mot ”svennefieringen” av alla invandrare, och det svenska samhällets ”kupp” med 

integrationsplanen. Bland annat bär han fez i skolan, även om han blir retad för det. Något som även 

det kräver mod och styrka. Han kallar sig själv för ”ledarhunden” och alla andra för blinda.72 Han 

upprörs starkt då skolan talar om att de kommer att dra in hemspråksundervisningen i arabiska. Det 

är något han anser vara kränkande och respektslöst mot hans rötter. Halim blir besviken och arg, ”allt 

blir kaos”, vilket tar sig i uttryck att han klottrar och vandaliserar i skolan.73 Halim är besviken på 

fadern som enligt honom givit upp kampen. Han minns tiden då modern ännu levde och fadern 

engagerat följde arabiska nyheter på TV och deltog i demonstrationer. Halim ställer sig frågan ”Hur 

ska pappa hitta tillbaka?”74 
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I början av romanen träffar Halim ofta en äldre arabisk dam vid namn Dalanda. Hon inspirerar Halim 

att stolt stå upp för sina arabiska rötter. Halim känner en stark samhörighet med Dalanda. Hon 

ifrågasätter om Halims far är muslim. Det är även hon som informerar Halim om 

”integrationsplanen”. Halim upprörs över svenskarnas försök att göra svenskar av alla invandrare. 75 

För Halim är det viktigt med ärlighet och sanning. Han är noga med att allt han skriver i dagboken är 

”äktast möjligast”. Halim skriver på sitt eget hybrida språk i dagboken, vilket får honom att känna 

”kraften”.76  

 

Halim är även omtänksam och hjälpsam. Ofta hjälper han sin far i butiken.77 Halim är en känslig pojke 

som visar sina känslor öppet. Han deklarerar bland annat sin kärlek för en flicka i skolan, Marit, där 

han kallar henne ”min gussilago”.78 Genomgående i romanen visar Halim kärlek till sin far. Halim 

sörjer sin avlidne mor vilket han uttrycker på olika vis. Vid ett tillfälle springer han omkring i 

Tantolunden och boxar i träden tills knogarna blöder.79 En annan gång sitter han på en bänk i 

Skärholmen och gråter öppet.80  

 

Halim ljuger en del. Han ljuger för fadern då han ska åka till Skärholmen för att tala med Dalanda. 81 

Han ljuger även för pappas väninna om att pappa fortfarande är politiskt aktiv.82. Dessutom ljuger 

han för en kompis om att han har en flickvän sedan ett år tillbaka. 83 Halim visar respekt för 

människor som visar honom respekt, med undantag för sin assistent i skolan vilken han brukar 

ignorera genom att ”trycka på muteknappen”.84 Halim gör allt han förmår för att förnedra Alex och 

visar en tuff och nonchalerande attityd gentemot honom. Halim tycker att han är en tönt och då Alex 

gör ett prov i skolan tillsammans med eleverna och får sämre resultat än Halim blir han skadeglad.85 

Halim iklär sig rollen som ligist och gangster i skolan. Han bråkar, klottrar och bränner skolböcker.86 

Vid ett tillfälle brister det dock för Alex och han konfronterar Halim angående klottrandet som pågått 

under en längre tid. ”Vet du hur mycket pengar ditt klotter kostat oss? […] Dessutom måsta man 

komma ihåg att ditt sätt att förändra saker ligger helt i linje med den klassiska invandrarstereotypen. 
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Det är fan så mycket lättare att uppfylla folks förväntningar än att helt fucka upp dom.”87 Det har inte 

varit lätt för Halim som ny elev på högstadieskolan i innerstaden. ”Utanför matsalen jag blev nästan 

lite rädd för dom var så många och verkade söka totaljidder”. Halim blev indragen på toaletten av ett 

gäng killar. Han klarade sig ur situationen genom att ”sparka omkring sig, skalla dem och därefter 

fly”.88  

 

Det finns situationer där Halims uppträdande är diskriminerande mot andra människor. Exempelvis 

kategoriserar han eleverna i skolan utifrån klädstil och uppträdande, mer eller mindre 

nedvärderande, och placerar sig själv över de andra i form av ”tankesultan” och ”revolutionsblatte”. 

89Han anser även saker och handlingar vara ”bögiga”, t ex utseendet på lärare i skolan, att bära 

sandaler eller att använda lypsil.90 Själv beskriver Halim sig som stark, lång och muskulös.91 Vidare 

uttalar Halim att ”tjejjer är fittor och svikare och det har jag vetat hela tiden”, då flickan han är kär vill 

vara med en annan kille.92 

 

Vid analys av Halims maskuliniteter behöver man dels se till graden av maskulinitet av hans 

egenskaper och handlingar men även ta hänsyn till aspekterna ålder och etnicitet. Halims egenskaper 

och handlingar är i olika grader maskulina och innefattar allt ifrån de omanliga-, till de mindre- och 

mer maskulina. Connell beskriver i sitt hierarkiskt ordnade ramverk kring kategorier av maskuliniteter 

en grupp som benämns underordnade. Hon diskuterar kring hur heterosexuella män kan vara 

underordnade och då med omanlighet eller femininitet som grund.93 Rosenberg beskriver hur även 

vuxna ogifta män som fortfarande bor hemma inte ingår i den vuxna hegemoniska maskuliniteten 

och därmed också räknas till underordnade.94 I egenskap av att vara barn, hemmaboende och i grund 

och botten vara beroende av en vuxen (fadern) kan man placera Halim i kategorin underordnade 

maskuliniteter. Detta trots att han uppvisar egenskaper och handlingar som har en hög grad av 

maskulinitet. Det är även rimligt att räkna Halim, i egenskap av barn, till kategorin marginaliserade 

maskuliniteter.95 Med hänvisning till att han som barn inte på egen hand kan förändra sin 

livssituation och därför utestängs från den överordnade gruppen vad gäller makt och status. 
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Enligt Hertz och Johansson krävs en analys av hur maskulinitet samverkar med andra maktordningar 

för att få en rättvisande bild och en komplex uppfattning av vad det innebär att vara man i dagens 

samhälle. Genom det intersektionella perspektivet kan man väga in hur olika aspekter samverkar i 

människors liv. 96 Det känns relevant att vid analys av Halims egenskaper och beteenden utöver olika 

grader av maskulinitet ta hänsyn till en samverkan med aspekterna ålder och etnicitet. 

 

Vid en analys av Halims egenskaper och handlingar går det att upptäcka tydliga motsättningar och 

variationer vad gäller graden av maskulinitet. Halim visar i romanen upp en del egenskaper som kan 

uppfattas som omanliga, så som att han är hjälpsam, omtänksam, känslig, visar känslor öppet 

(exempelvis rädsla och kärlek). Att Halim visar mod, styrka, självständighet, blir arg och upprörd 

kopplas vanligtvis till de mer maskulina egenskaperna och handlingarna. Dessutom går det vid en 

analys där man tar hänsyn till fler maktordningar än kön att tolka vissa av Halims egenskaper och 

beteenden i samverkan med hans ålder och etnicitet. Här kan man placera Halims strävan efter att 

vara ligist och gangster i skolan, där han ställer till bråk, klottrar, bränner böcker, har en tuff, 

ignorerande och nonchalant attityd bland annat. Men även att han ser sig själv som tankesultan, 

revolutionsblatte, placerar sig över andra, diskriminerar, kränker, ideligen ljuger, känner sig orättvist 

behandlad och blir besviken på människor i sin omgivning.  

 

Halim genomgår under romanens gång en förändring i sin identitet,där han går från vilsen, besviken 

och aggressiv mot en mer mogen, trygg och nöjd person. Även detta går att koppla till resonemanget 

ovan ur det intersektionella perspektivet kring samverkan mellan Halims kön, ålder och etnicitet. 

Halim har således en motsägelsefull, nyanserad och föränderlig uppsättning maskuliniteter. 

 
 
3:1:3 Fadren och sonen – relationen 

 

Johansson skriver i sin litteratur om den sociala konstruktionen av maskuliniteter och behandlar i ett 

särskilt avsnitt faderns betydelse för sonens utveckling av manlig identitet. Han vill med sin 

diskussion nyansera och kritiskt granska den äldre traditionella bilden av fadern, vilken statiskt 

framställdes som distansierad och auktoritär. Johansson vill lyfta fram en mer komplex bild av 

faderskap och manlighet i syftet att få förståelse för vad moderna fäder och män har att brottas 

med.97 Han beskriver hur män födda på 1950-talet sedan sin egen barndom har med sig en fadersbild 
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bestående av maskuliniteter i form av frånvaro, karriärtänkande och kontroll medan de själva står för 

en förändring mot det motsatta i form av närvaro, känslosamhet och jämlikhet.98  

 

Otman är född kring denna tid vilket ger Johanssons resonemang relevans här i frågan om 

faderskapets betydelse för sonen i konstruktionen av manlig identitet och maskuliniteter. Det 

framgår tydligt att Otman och Halim står varandra nära, behandlar varandra med respekt och vågar 

visa sina känslor för varandra. Otman har således klarat av den av Johansson påstådda risken för 

ambivalent manlig identitet bra. Det sker en utveckling under berättelsens gång där Halim som är 

vilsen och sökande i sin identitet till en början ser det som att fadern valt bort sina arabiska och 

muslimska rötter för det svenska. Det tar sig i uttryck att Halim vid flertalet tillfällen konfronterar 

fadern och blir mycket upprörd. Mot slutet av romanen känner Halim att fadern inte alls givit upp 

och att man inte behöver välja sida.  

 

Det som överväger i romanen är de stunder då sonen Halim blir upprörd och fadern är 

tillmötesgående och tar det hela med ro även om han inte alltid håller med. Otman visar sin son 

respekt och förståelse. Det finns ett avsnitt där Halim, än en gång, frågar sin far om varför han givit 

upp kampen. ”Pappa, lyssnar du? Får jag fråga en annan sak? När slutade du vara muslim?99 Varpå 

Otman inleder ett varmt och kärleksfullt samtal med sin son. 

 
Låt mig säga så här. För mig är det här med religion inte så allvarligt. Jag har sett 
religionen göra alltför stor skada. […] Religion får aldrig bli för viktigt, vet du. 
Fundamentalisterna är dom riktig galningarna, det måste du komma ihåg. För mig är 
religionen mera ett sätt att nå ro, och.. […] Ja, Allah blir väl lite som brons arkitekt 
och… hm… ja om han är arkitekten så är det upp till varje god muslim att bygga sin 
egen  bro. Förstår du?

100
 

 
Halim kände att allt kändes ”grymmish braish inuti” och att pappa pratade med honom som att han 

var vuxen. De skrattade och allt var ”perfektast”. Det var så att ”pappas mustaschändar pekade 

uppåt som fotbollsspelararmar efter fällning”.101 De skrattade ”varmaste varma” skrattet 

tillsammans. Ett sådant skratt som ”gör allting mjukt” och så långt ifrån falskt och svidande skratt i 

skolans korridorer.102 Det finns flera ögonblick i romanen som beskriver såväl stolthet som respekt 

mellan far och son. Exempelvis då Halim blir överlycklig över att fadern använder ”arabiska 

svordomsrösten som är hårdaste granitberget och fetaste pondus.”103 
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Otman visar ett stort tålamod med sin son och visar förtroende för honom längs hans 

identitetssökande väg. Det finns dock exempel på tillfällen då det brister för fadern. Som till exempel 

då Otman hittar Halims dagbok och läser hur han uttrycker sig i den. 

 
Nu är det nog! NOG! […] Tror du inte jag vet att du kan bättre svenska än så där? För 
några år sedan pratade du helt perfekt och nu? ”Ey gussen baxa baxa”, Vad håller du 
på med? […] Det finns ingen kamp! Titta på mig, Halim. Se mig i ögonen. Föreställ dig 
vad jag hade haft om jag valt annorlunda. […] Vad kunde jag göra?

104
 

 

I slutet av romanen beskrivs en scen där Halim sitter tillsammans med sin far och vännen Nourdine 

på en restaurang och ska just gå därifrån då fadern plötsligt skrattar till. På servetten är det en bild på 

Klippmoskén i rött, vitt och grönt. Pappa pekar på den arabiska texten. ”På svenska skriver dom 

”Orientaliska specialiteter” och på arabiska ”Vi kommer att återvända”. Jerusalem Kebab, det är en 

vacker servett. Väldigt vacker.”105 Halim läser själv den arabiska texten, med hjälp av fadern och 

Nourdine, och förstår dess mäktighet. Han tänker att pappa är en riktig tankesultan och att de är lika 

varandra. Då de går ifrån restaurangen känner Halim en stark samhörighet med fadern, och med 

stolthet vandrar han gatan fram mellan fadern och Nourdine.106  

 

Johansson beskriver hur 1980-talet, vilket är tiden för Halims födelse, var decenniet då de 

närvarande och omvårdande fäderna trädde fram. 107 Han beskriver en inkännande och empatisk 

fadersroll. En fader med fokus på jämlikhet och respekt. I romanen kan man känna igen Otman som 

den omvårdande faderskaraktären som står för trygghet, och hur relationen mellan fadern Otman 

och sonen Halim bygger på ömsesidig respekt. Otman är således på flera vis föredömlig för Halims 

konstruktion av sin manliga identitet.108 

 
 
3:2 Montecore - en unik tiger 

 

Romanen inleds med att Jonas blir kontaktad av sin farbror Kadir som har fått veta att Jonas 

publicerat en roman och nu är angelägen om att de två tillsammans ska skriva en bok om Jonas far 

Abbas. Kadir är medveten om att Jonas och fadern inte haft kontakt på flera år eftersom Abbas 

lämnade sin familj då Jonas var tonåring. Kadir vill genom sina barndoms- och uppväxtminnen av 
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fadern ge Jonas (och hela världen) en bild av Abbas, som enligt honom är en ”superhjälte”109. En bild 

som inte Jonas delar. Romanen är avancerat uppbyggd då den består av brev och minnesbilder 

utifrån tre personers perspektiv presenterade i icke kronologisk ordning. Dessutom handlar romanen 

om skapandet av romanen själv. I romanen får vi ta del av en vuxen mans drömmar, utanförskap och 

tillkortakommanden och en pojkes sökande efter trygghet och sanning.  

 
 
3:2:1 Fadren – karaktären 

 

Romanen inleds med Kadirs beskrivning av hur Abbas liv utvecklats efter att han flytt från sin familj. 

 
… världens bästa pappa och superhjälte vandrar vitt kostymerad på sitt luxuösa lofts 
takterass i New York. […] Ackompanjerad av solens sänkning och jacuzzibubblornas 
stänkning ler han vid tanken på sin karriärs sena succé.[…] Innan kvällen är slut 
kommer en skinndraperad Bono salutera hans femtionde födelsedag med en aukustisk 
version av ”Even Better Than The Real Thing”. […] Hur uppnåddes denna kosmiska 
succé för en påver föräldrafri pojke?

110
 

 

Kadir berättar om uppväxten i Tunisien och att Abbas kom till Kadirs familj från ett barnhem vid tolv 

års ålder. Abbas var illa medfaren vid ankomsten, bland annat stum, och plågades under ett par års 

tid av mardrömmar.111 

 

Kadir beskriver Abbas i sin ungdom som en konstnärligt lagd yngling med bra utseende och långt 

lockigt hår. Han beskriver även hur de under flera års tid festade och träffade turistande kvinnor och 

hur Abbas förförde kvinnorna genom att framstå som en ”tystlåten sårad strävsam poet som blickade 

sina sorgsna ögon mot stjärnhimlen”.112 Abbas köpte under denna tid sin första kamera och bedyrade 

stolt att han skulle bli Tunisiens första världskända fotograf.113 En dag möter Abbas Pernilla, sin 

blivande hustru och moder till hans tre söner, och det uppstod bokstavligen kärlek vid första 

ögonkastet mellan dem.114  

 

Abbas skriver brev till Kadir och berättar om sitt liv i Sverige. Han berättar om hur han och Pernilla 

demonstrerade mot kärnkraft och kapitalism, och manifesterade för kvinnors rättigheter. Abbas 

berättar att han är kär, lycklig och arbetslös och att han om dagarna går omkring och fotograferar. 
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Abbas vill aldrig ge upp sin dröm.115 Kort därefter meddelar en lycklig Abbas att han ska bli far. Då 

Jonas är några månader gammal börjar Pernilla att arbeta igen och Abbas tar officiellt pappaledigt.116  

De första minnen Jonas har av sin fader är från dagistiden då pappan alltid dundrade in och ropade 

”Tjena jävla galoscher!” och väckte stor uppmärksamhet och hur det alltid blev lite tyst eftersom 

ingen visste hur man skulle svara.117 Jonas minns hur hans far alltid var lite annorlunda i utseendet 

och beteendet och att folk vred nackarna ur led då pappa gick på stan. Fadern pratade ett eget språk, 

Khemiriska, vilket var en blandning av arabiska svordomar, spanska frågeord, franska 

kärleksförklaringar, engelska fotografcitat och svenska ordvitsar.118 I barndomen fick Jonas vara 

faderns fotoassistent och de gick runt i Tantolunden om helgmorgnarna och pappa fotograferade allt. 

Efteråt framkallade de bilderna i mörkrummet och Jonas hjälpte till.119 

 

Jonas minns hur föräldrarna ibland grälade och att de talade till varandra med arga röster om pengar, 

att lära sig svenska språket och tvillingar i magen bland annat. ”… du tänker att vad mammor än 

säger så spelar det ingen roll för pappor är hemma och det är allt som betyder något för pappor är 

världens största hjältar och pappor är allt och pappor kommer aldrig att blir som andra pappor.”120 

Abbas drömde om sin fotografkarriär och mådde dåligt av det, han förlorade sin aptit och fick ett allt 

mer hålögt utseende. Abbas och Pernilla grälade allt mer, och sedan kom året då fadern behövde ta 

en paus från familjestressen allt oftare.121  

 

Då pernillas far gick bort startade Abbas en fotostudio i hans gamla butik.122 Till en början gick det 

dåligt för Abbas i fotostudion.123 Inte förrän Abbas specialiserar sig, inom den populära nischen 

hundfotografering vilket inte intresserar honom det minsta, och i ett svenskt namn, börjar affärerna 

gå bra.124 Med detta ser allt plötsligt ljusare ut för hela familjebilden, framför allt vad gäller 

ekonomin. Det hela innbär dock att Abbas tvingas jobba en hel del.125 
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En dag säger Abbas till sin hustru: ”Nu är det slut på icke-svenska. Du har rätt. Från och med nu ska vi 

BARA tala svenska. Både här och i studion. Tvillingarna ska inte förvirras i språkens mångfald!”126 

Abbas lär sig allt som går att lära sig om det svenska språket, men är ändå medveten om att en enda 

felaktig preposition är allt som behövs, för att genomskådas.127 Ibland då Jonas och fadern var ute 

hände det att någon ropade rasistiska slagord efter dem, och då spelade pappa alltid döv.128 Jonas 

minns att fadern arbetade jämt och att han blivit fet, flint och fått färglös blick. Han sover dåligt och 

ringer tiosiffriga nummer om nätterna.129 Han tar nattliga promenader och frågar sig själv: ”Vad gör 

jag här?”130 Hans fotostudio vandaliseras av rasister vid flera tillfällen.131 Abbas börjar att kalla 

invandrare för ”dem” och säger att han själv inte är invandrare.132 En dag försvinner han fysiskt från 

familjen.133 

 

Abbas återvänder till Tunisien efter många år i Sverige. Han är melankolisk. Han berättar för Kadir att 

han ville stanna kvar i Sverige men klarade inte pressen. Abbas berättar om sin tokiga son Jonas som 

vill vara muslim i Sverige, kallar Sverige för rasistland, läser Koranen och vill flytta till Tunisien. ”Det är 

INTE mitt fel. Jag har ständigt proklamerat vikten av svensk integration och risken med relationer till 

andra invandrare. Särskilt negrer. Noga har jag aktat mig för att relatera för mycket om hans 

ursprung.”134 

 

Kort därefter skickade Abbas ett vykort adresserat till sina tvillingsöner där han skrev: ”Alla i hela 

världen har svikit mig utom ni två”.135  

 

Vid analys av Abbas uppsättning av maskuliniteter är det en utmaning att diskutera dessa utifrån 

Connells kategorisering. Abbas genomgår stora förändringar i sin identitet genom romanen vilket 

innefattar såväl aspekterna ålder, kön, makt, status och etnicitet. 

 

Inledningsvis befinner sig Abbas, som barnhemsbarn, barn och ungdom, i den kategorin 

underordnade maskuliniteter, där han är beroende av andra vuxna och således inte kan rättfärdiga 
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någon form av överordning i samhället.136 Under Abbas tid i Sverige lever han som invandrad 

Tunisier, behärskar inte språket och diskrimineras i samhället vad gäller arbete bland annat. Detta 

innebär att Abbas utestängs från makt och status på grund av etniska aspekter, vilka han inte själv 

råder över, och tillhör således gruppen av marginaliserade maskuliniteter. 137 Connell beskriver den 

hegemoniska maskuliniteten som den grupp män som kan försvara sin egen generella överordning i 

samhället. Vidare förtydligar Connell att hegemoni inte står för total makt utan är en relation 

föränderlig i tid och rum och avser de dominerande maskulina ideal som människor på olika sätt 

förhåller sig till.138 På dessa grunder kan Abbas, i det senare skedet av livet, där han lever i New York 

som förmögen och framgångsrik fotograf med hela världen som arbetsfält och hög social status, ingå 

i kategorin hegemonisk maskulinitet.  

 

Hertz och Johansson hävdar att man genom att använda det intersektionella perspektivet vid analys 

av maskuliniteter kan väga in hur olika maktordningar samverkar i människors liv och på det viset 

komma fram till en mer sanningsenlig bild av vad maskuliniteterna står för. 139 Vid en analys av Abbas 

maskuliniteter är det av relevans att väga in aspekten etnicitet och klass i samverkan med kön. Abbas 

genomgår en förändring i sin mentala hälsa med koppling till etnicitet och klass under romanens 

gång, vilket präglar hans identitet och således påverkar hans egenskaper och handlingar som man 

och fader.  

 

Vid analys av karaktären Abbas går det att genom berättelsens gång utröna en förändring i hans 

identitet med koppling till hans mående. Inledningsvis mår Abbas dåligt då han som tolvårig pojke 

anländer till Kadirs familj från barnhemmet. Det som framgår från denna tid är att Abbas är stum och 

plågas av mardrömmar. Under Abbas uppväxt och den första tiden i Sverige mår han bra och bär på 

en uppsättning egenskaper och handlingar i varierande grad maskulina. Exempel på omanliga är att 

han öppet bedyrar sin kärlek, har långt lockigt hår, att han manifesterar för kvinnors rättigheter, är 

föräldraledig och tillbringar hela dagarna med sin son Jonas. Mer maskulina egenskaper och 

handlingar som beskrivs i romanens inledning är Abbas självförtroende, annorlundahet, stolthet och 

yvighet, att han väcker uppmärksamhet då han och sonen går på stan och att han talar ett helt eget 

språk (det multietniska Khemiriska). Lite längre fram i romanen visar Abbas andra egenskaper och 

handlingar, vilka är präglade av hans dåliga mående som man, fader och människa i samverkan med 

aspekten etnicitet. Han förlorar aptiten, blir fet, sover dåligt, tar nattliga promenader, behöver ta 
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pauser från familjen, ringer långa telefonsamtal om nätterna och blir rasist. Med tiden börjar Abbas 

att svika, som man och far, genom att bland annat misshandla sin son Jonas fysiskt och verbalt. Men 

även genom att vara otrogen mot sin hustru. Därefter lämnar Abbas sin familj och åker tillbaka till 

Tunisien. I romanen beskrivs hur Abbas därefter når stora framgångar som hyllad fotograf i världen 

och att han lever ett liv med makt och status. 

 

Karaktären Abbas består av en motsägelsefull och föränderlig uppsättning maskuliniteter som under 

romanens gång kommer att präglas av hans mående som man och fader i sin förändrade identitet 

med koppling till etnicitet och klass. 

 
 

3:2:2 Sonen – karaktären 
 

Jonas minns känslan av stolthet den dagen han lärde sig att läsa. Han och fadern hjälper Jonas morfar 

med lagerstädning i butiken. Jonas upptäcker att varenda en av skyltarna är fulla av bokstäver och 

långsamt börjar han att bokstavera sig fram. Det enda som han tycker är svåra är s och r-ljuden. 

 
Th-th-thaa-maaa… j-j-iiin. Hå-å-åll fy-fy-futhiken fin! […] I början gör du det mest för att 
skryta, för att visa pappor att du faktiskt är något av ett läsproffs. Men pappor verkar 
inte bry sig hur högt du än läser. […] Tiedemanns, för i helvete ”s”! Inte Tiedemannth! 
När ska du lära dig att prata som folk?

140
 

 
Jonas blir förvirrad och besviken. Vid ett senare tillfälle leker Jonas med sin Musse Pigg-Pez medan 

föräldrarna grälar i rummet bredvid. Han konverserar med den lilla plastleksaken och plötsligt säger 

Musse: ”Knulla förresten alla dagisidioter, knulla deras ret och skratt bara för att du har ett 

specialsätt att prata! Knulla alla som skrattade när du berättade att din mamma snart ska börja 

utbildningen till ”kuksköterska”. Och mest av allt knulla hon talpedagogen!”141 

 

Efter flera års vägran av att vilja lära sig svenska språket talar pappa en dag om för Jonas att han ville 

lära sig svenska och att de alla endast skulle tala svenska. Fadern kallade in Jonas från sina lekar på 

gården och sa: ”Vi behöver din assistans. Istället för att spendera tid med dina barnsliga vänner ska 

du bli vår guide in i det svenska språket. Daccurdo?”142 Jonas minns den märkliga berusande känslan 

av att för första gången kunna mer än pappa. Jonas är mycket engagerad i språkträningen och övar 

på uttal och uttryck. En dag säger Jonas till fadern att han tycker att svenska är ”värsta 
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arabhatarspråket”. Då fadern frågar varför svarar Jonas: ”Vad sägs om uttrycket Fy Farao?” Varpå 

fadern ger honom en rungande örfil och säger: ”Du är ju svensk, din förbannade jävla idiot!”143 

Plötsligt en dag tar fadern skrivboken ifrån Jonas och gömmer den i minnesskåpet. Fadern blev allt 

mer irriterad över Jonas intresse för språket. ”Vrid ditt fokus till läxor istället! Gå ut och spela fotboll! 

Var lite normal!”144 

 

Jonas minns hur han en sommarkväll var på väg hem från en kompis och tog vägen över stranden. 

Plötsligt började han att jagas av en Volvo fylld av killar med rakade skallar och brännbollsträn. Jonas 

blev vettskrämd. Han sprang genom skogen och kom gråtandes hem. Modern blev upprörd och svor 

långa ramsor om idioter medan fadern fick veck i pannan och utbrast: ”Hur vet du att dom var 

rasister? Dom kanske bara ville skoja?”. Jonas tänkte då att det här var sista gången han skulle 

försöka få fadern att förstå.145  

 

Jonas minns att fadern kort därefter försvinner och hur modern förtvivlat visar sorg, ilska och oro. 

Jonas är i yngre tonåren och får nu lov att ta sitt ansvar som mannen i huset och hjälper modern och 

bröderna. Han tröstar sin mor och säger till henne att fadern snart ska komma tillbaka. För det gör 

han väl?146 Då sex månader gått försöker Jonas inte längre att förstå och hoppas. Han känner numera 

endast skam.147 Jonas fantiserar och drömmer om en pappa som alltid ställer upp och står upp med 

stolthet för sitt arbiska ursprung.148  

 

I slutet av romanen visar Kadir tydligt hur upprörd han är över Jonas sätt att komponera deras 

gemensamma romanprojekt och hur han använder sina källor. Kadir har även invändningar mot valet 

av titel. Han anklagar dessutom Jonas för att vara resepektlös och ironisk mot sin far och att inte 

kunna skilja på sanning och fiktion i romanen.149  

 
Din text ligger långt ifrån både sanningen och kompromissens version och bara glimtvis 
lyckas du fånga din fars riktiga historis. Min enda explikation: Du saknar adekvat 
talang. Du är en miserabel låtsasförfattare. Du är en PARASIT som exploaterat din far 
för att gestalta en FALSK historia. Du är en besvikelse. Du är allt som din far någonsin 
anklagat dig för!

150
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Vid analys av Jonas maskuliniteter utifrån Connells kategorier behöver även hänsyn tas till aspekten 

ålder. Berättelsen i romanen utspelar sig över hela Jonas livstid, från födelsen, genom uppväxten för 

att slutligen landa på 2000-talet där den vuxne Jonas just publicerat sin första roman. Jonas 

genomgår en identitesutveckling under tiden vilket påverkar hans egenskaper och handlingar, och 

dess grader av maskulinitet. Jonas egenskaper och praktiker är såväl nyanserade som motsägelsefulla 

och spänner över graden av maskuliniteter från omanliga till mer maskulina. 

 

Vid den här tiden i livet kan Jonas, i egenskap av barn och ungdom vilket innebär att vara beroende 

av vuxna, placeras i kategorin underordnade maskuliniteter.151 Jonas kan här även hamna i gruppen 

marginaliserade maskuliniteter, då han som ung människa inte har möjlighet att förändra sin 

livssituation på samma vis som en vuxen gällande makt och status och därmed utesluts från den 

överordnade gruppen.152 

 

Connell skriver om att hegemoni är en relation föränderlig i tid och rum och att den avser de 

dominerande maskulina ideal som människor på olika sätt förhåller sig till.153 Längre fram i 

berättelsen är Jonas en vuxen man och erkänd författare flitigt förekommande i media, vilket 

medfört hög social status därmed även makt. Något som då ger honom en position att placeras i den 

hegemoniska gruppen av maskuliniteter154. 

 

Hertz och Johansson tar upp vikten av att ta hänsyn till olika maktordningar i samspel vid analys av 

maskuliniteter. Endast genom detta perspektiv kan det uppmärksammas och beskrivas hur över- och 

underordning skapas och upprätthålls gällande maskuliniteter.155 Då Jonas under berättelsens gång 

går från litet barn, genom ungdom och fram till en vuxen man är det relevant att vid en analys av 

karaktären Jonas maskuliniteter väga in aspekten ålder. 

 

De första åren i Jonas liv tillbringade han i en nära relation med sin fader. De spenderade dagarna 

tillsammans medan modern arbetade och Jonas far gav honom kärlek och uppmärksamhet. Från det 

att Jonas var cirka 7 år gammal kränkte och misshandlade Abbas honom fysiskt och verbalt. Något 

som ledde till att Jonas kom att bära på känslor som att vara osäker, besviken, sviken, ledsen, 

förvirrad, rädd, ignorerad. Vi en analys av Jonas maskuliniteter i form av egenskaper och handlingar 

kan man placera hans känslighet till de mer omanliga. Till de mindre manliga egenskaperna och 
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beteendena hos Jonas hör förmodligen känslan att vara kränkt. Jonas förmådde dock trots 

behandlingen av sin far att känna andra känslor under sin uppväxt. Exempelvis stolthet då han lärde 

sig läsa första gången och en berusande känsla då han senare upptäckte att han kunde mer än pappa 

när de tillsammans studerade svenska något år senare. Då fadern försvinner från familjen är Jonas 

den som visar styrka och mod och hjälper modern att ta hand om bröderna och hemmet. Med tiden 

utvecklar Jonas allt fler aggressiva känslor och känslor av skam gentemot fadern. Han uppträder såväl 

ironiserande som respektlöst gentemot fadern (i sin frånvaro). Vilket kan räknas till mer maskulina 

egenskaper och beteenden. 

 

Jonas genomgår under romanen en förändring i sin identitet där han går från älskat och 

uppmärksammat småbarn, genom en period av flerårig misshandel, kränkningar och svek, fram till en 

vuxen man som känner stor besvikelse över sin fader som betett sig illa och även lämnat familjen. 

Jonas uppsättning av maskuliniteter har genom åren således varit såväl nyanserade som 

motsägelsefulla och ständigt föränderliga. 

 
 

3:2:3 Fadren och sonen – relationen 

 

Johansson diskuterar kring faderskapets betydelse för den sociala konstruktionen av maskulinitet.156 

Enligt honom bär män födda på 1950-talet på ett arv från sina fäder vilket i enlighet med den 

traditionella fadersbilden innebar att offra samvaron med familjen för att istället satsa på sin egen 

utveckling. Johansson menar att män födda vid denna tid ofta har svårt att få ihop familj och karriär 

och samtidigt själva utvecklas som män.157 Det är intressant att analysera Jonas och Abbas relation 

utifrån Johanssons resonemang kring relationer fäder och söner emellan. Abbas är född vid denna tid 

och blev far till Jonas i slutet av 1970-talet.  

 

Då Jonas var ett litet barn hade far och son en fin och nära relation, vilket uttrycks i flera av Jonas 

minnesbilder från tiden han tillbringade med fadern. Under Jonas första sju levnadsår arbetade 

fadern knappt alls, och de spenderade dagarna tillsammans i ”Den dynamiska duon”, tre ord som 

fyller Jonas med varma minnen. Han och fadern i en oslagbar kombination. Jonas var faderns 

kompanjon på fotouppdrag och äventyr i stora staden och vackra parker. Det var för Jonas ett ärofyllt 
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och lustfyllt uppdrag.158 ”Stackars dom barn som har vanliga pappor, pappor som inte har kvar sina 

barnögon och som inte kan göra magi med vare sig ord eller kameror.”159 

 

Något tycks dock hända med Abbas karaktär då han börjar arbeta mycket och samtidigt börjar att 

studera svenska. Han verkar ha svårt att hantera de krav som ställdes på honom. Det verkar även 

vara så han och hustrun har svårt att tala om känslor med varandra. Samtidigt bär Abbas på 

traumatiska minnen från barndomen som inte är bearbetade. Han är även orolig för sina söners 

mående, att de ska komma att känna samma utanförskap som han själv känt under sin tid i Sverige. 

Abbas berättar för Kadir om hur han plågas av sin barndom och att han inte kan prata med sin hustru 

om detta. 

 
Är inte detta bisarrt, Kadir? Att min själ känns ständigt hålad. Det har bara blivit värre 
sedan jag blev far. Jag trodde konsekvensen skulle bli diagonalt motsatt. Hur kan en 
ihålighet uppstå trots att det jag saknar aldrig har upplevts? Hur kan en tomhet göra 
smärta? Och hur kan man kurera den smärta som orsakas av en tomhet?

160
 

 
Johansson skriver om en så kallad ”frusen sorg” hos söner i relationen till sina fäder ( i detta fall 

Abbas som son), där sorgen aldrig bearbetats och därmed stelnat till ett minne av fadern. Något som 

ofta gör att sonen i sin tur upprepar sin fars handlingsmönster. 161 Vilket är vad Abbas gör i romanen. 

Den som får ut för Abbas dåliga mående är den äldsta sonen Jonas. Under romanens gång, fram till 

sitt försvinnande, kommer han att behandla Jonas allt mer illa. Abbas säger att han aldrig kommer att 

låta sina söner känna samma utanförskap han själv känt. ”Detta ska bli mitt livs sanna prioritet!”162 

Abbas säger vidare: ”Jag ska inte låta politik komma mellan mig och min son”, och i nästa sekund 

talar han om Jonas svek som det mest svidande. 163 

 
Vad har den ormen för rätt att säga att jag svikit mina rötter? Vad vet den där 
förvirrade jävla idioten om rötter? Vad vet han om kamp? […] Min son är en sorglig 
figur som saknar kultur. Han är inte svensk, han är inte tunisier, han är INGENTING. 
Han är ett konstant hålrum som varierar sig med sin kontext som en fullfjädrad 
kameleont.

164
 

 
Jonas minns tillfällen av verbal misshandel från fadern, exempelvis då fadern en kväll ilsknar till 

framför TV:n och skriker åt Jonas att han är en skam för familjen. 
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Överraskningsattacken är oftast med ord och sällan med slag, en attack som förklarar 
att vad du än gör kommer du för alltid vara en skam för familjen för du spenderar tid 
med negrer äckliga abids svettstinkande apor när du egentligen borde spendera tid 
med Östermalmssvenskar som spelar tennis och piano. Men nej, du ska förstöra ditt liv 
med förortens folk, äckliga tjockindier och apor…

165
 

 
I Johanssons studie beskriver han hur män som är besvikna på sina fäder berättar hur de önskar 

utveckla en manlig identitet som skiljer sig radikalt från den deras egna fäder företräder. 166 I 

romanen beslutar sig Jonas i sin besvikelse för att göra allt han förmår för att knäcka sin faders 

stolthet. Tillsammans med vänner äntrar Jonas en dag faderns fotostudio och uppmanade honom att 

lägga ned sitt arbete för att deltaga i invandrarstrejken.167 

 
Jag är INTE invandrare! Varför namnger alla mig invandrare? Hur länge ska jag vandra? 
Jag är svensk. Jag har passerat halva mitt liv här… […] Jag försöker bara leva mitt liv i 
fred och välvilja. Varför låter ingen mig göra det? Varför envisas ni med att påtvinga 
mig era beteenden? Låt mig bara leva!

168
 

 
Kort därefter lämnar fadern familjen. Jonas minns hur pappa bleknar och mamma består.169  
 
Johansson diskuterar kring fäder som svikit och hur söner som har övergivits av sina fäder har svårt 

att skapa sig en bild av den frånvarande fadern. Det enda som kvarstår för sonen är endast en diffus 

bild av ”faderskap”. 170 Vidare nämner Johansson att det finns många skönlitterära verk och 

biografiska skildringar på temat män som söker efter sina fäder. Han lyfter här fram svårigheterna 

med att presentera en rättvis bild av fadern, då frustrationer, besvikelser och spår som delvis tynat 

bort ofta endast lämnar kvar stereotyper.171 ”Pappor försvinner. […] Pappor blir gasform.”172 

 
 
3:3 Komparativ analys 
 

Här följer en jämförande analys av de två romanerna vad gäller maskuliniteter hos fäder och söner 

samt relationerna fäder och söner emellan. 
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3:3:1 Fäderna 

 

Det fäderna Otman och Abbas har gemensamt är att de båda är arabiska och muslimska män, födda i 

Marocko respektive Tunisien, vilka i vuxen ålder flyttat till Sverige. De försöker båda integreras i sitt 

nya hemland. Otman är änkeman och har en tonårsson, Halim. Abbas får vi följa i romanen från det 

att han kom till sin fosterfamilj som tolvåring, därefter hans uppväxt i Tunisien och sedan hur han 

flyttade till Sverige, gifte sig med en svensk kvinna och fick tre söner, varav det är den äldste sonen 

Jonas som förekommer i den här analysen. 

 

Något som skiljer de två männen/fäderna åt och även präglat deras konstruerande av manlig 

identitet och maskuliniteter är deras förmåga att acklimatiseras och integreras i sitt nya hemland 

Sverige. Även fadersrollen har de hanterat olika bra. Det framgår i romanen att Otman tidigare var 

politiskt aktiv och mycket engagerad i vad som hände i hans tidigare hemland. Med tiden har han 

funnit ro och anpassat sig till ett tillbakadraget liv som ”svennefierad” och butiksägare i Sverige. 

Otman påvisar en trygg fadersoll. Abbas däremot kände sig isolerad i ett slags utanförskap under sin 

tid i Sverige. Under flera års tid vägrade han att lära sig svenska. Abbas kände med tiden ett behov av 

att ta pauser från ”familjestressen” allt mer ofta, han hanterade sin fadersroll dåligt. Till sist lämnade 

Abbas sin familj och flyttade tillbaka till Tunisien. Längre fram i livet är han bosatt i New York och 

arbetar som framgångsrik fotograf med hela världen som arbetsfält. 

 

Både Otman och Abbas visar fram egenskaper och beteenden med olika grader av maskulinitet, allt 

ifrån omanliga till mer- och mindre maskulina. Såväl Otman och Abbas kan genom sin uppsättning av 

maskuliniteter anses tillhöra kategorin marginaliserade. Detta beroende på att de i någon mån 

diskrimineras och utestängs från makt och status i Sverige på grund av etnicitet. Abbas får vi följa 

från det att han var ett barnhemsbarn i Tunisien och fram till det att han vid femtio års ålder är en 

framgångsrik fotograf boendes i New York. Abbas genomgår i romanen stora förändringar i sin 

identitet vilket utöver aspekterna kön och etnicitet även innefattar ålder, makt och status, med 

följden av att hans uppsättning av maskuliniteter förändras. Som barn och ungdom kom Abbas att 

tillhöra gruppen av underordnade maskuliniteter, medan han som äldre man och världserkänd 

fotograf nu tillhör gruppen av överordnade hegemoniska maskuliniteter. 

 

Hos såväl Abbas som Otman kan man således upptäcka nyanserade och motsägelsefulla 

maskuliniteter. Hos Abbas dock ett i ett bredare spektrum. 
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3:3:2 Sönerna 

 

Det sönerna Halim och Jonas har gemensamt är att de båda är unga, identitetssökande och andra 

generationens invandrare. De värnar båda om sina arabiska och muslimska rötter och är stolta över 

sitt ursprung. Deras ålder och etnicitet tillsammans med relationerna till sina fäder är vad som 

påverkat bådas konstruktion av manliga identiteter och maskuliniteter. Både Halim och Jonas 

egenskaper och praktiker är i olika grader maskulina och innefattar allt ifrån omanliga till mer- och 

mindre maskulina. 

 

I egenskap av barn och ungdomar kan både Halims och Jonas uppsättningar av maskuliniteter placera 

dem i Connells kategori underordnade maskuliniteter. Av samma anledning kan de bådas 

uppsättningar av egenskaper och beteenden få dem att tillhöra gruppen marginaliserade 

maskuliniteter. Jonas får vi i berättelsen följa upp i vuxen ålder, och därmed ta del av hans 

egenskaper och beteenden som etablerad författare med hög social status och makt. Något som gör 

att hans uppsättningar av maskuliniteter då positionerar honom i den hegemoniskt överordnade 

gruppen av maskuliniteter. 

 

Såväl Halim som Jonas genomgår under romanens gång en utveckling och mognad i sina identiteter 

vilket innefattar konstruktionen av maskuliniteter. Båda pojkarna har således en nyanserad, 

motsägelsefull och föränderlig uppsättning maskuliniteter. Det som skiljer de båda pojkarnas 

livssituationer åt och även präglar deras egenskaper och beteenden är främst deras relationer med 

sina fäder. 

 
 

3:3:3 Relationerna 
 

Likheterna är få i relationerna fäder och söner emellan i de två romanerna. Relationen mellan Otman 

och sonen Jonas är varm, kärleksfull och nära. De har en jämlik relation och visar varandra ömsesidig 

respekt. Otman är omvårdande och bestämd. Emellanåt brusar Halim upp rejält, men nästan 

undantagslöst tar fadern det hela med ro. Otman är trygg i sin manliga identitet och fadersroll vilket 

gör honom som en föredömlig förebild för sin son i dennes konstruktion av manlig identitet.  

 

Abbas bär med sig obearbetade traumatiska upplevelser från sin barndom på det tunisiska 

barnhemmet. Han har i hela sitt liv försökt spåra sin egen far utan att lyckas. Denna icke bearbetade 
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sorg har frusit hos honom och har medfört att han själv tagit upp sin fars handlingsmönster. Abbas 

behandlade sin son Jonas kärleksfullt under hans första levnadsår. De hade en mycket nära relation. 

Då Jonas var cirka 7 år gammal började fadern att må allt mer psykiskt dåligt, vilket medförde att han 

började behandla sin son illa. Då Abbas efter en tid lämnade familjen kände Jonas först sorg, sedan 

skam och därefter förakt. Vid vuxen ålder har Jonas endast en diffus bild kvar av fadern. Något stöd 

för sonen Jonas i sin konstruktion av manlig identitet har således fadern Abbas inte varit. 

 
 

4. Diskussion 
 

Inledningsvis kommer jag att diskutera resultatet av min analys utifrån undersökningens 

frågeställning och med koppling till tidigare forskning. Därefter kommer jag att reflektera över 

resultatet med koppling till metod och material. 

 

Vid analys av de olika männens maskuliniteter har jag delvis utgått från Connells ramverk av 

hierarkiskt ordnade grupper av maskuliniteter. Jag har tagit hänsyn till att manlig överordning, 

underordning, delaktighet och marginalisering inte är statiska positioner och att hegemoni därmed 

avser de dominerande maskulina ideal som människor förhåller sig till i ett här och nu. I min analys 

har jag även utgått från Johanssons, Kuosmanens och Hertzs modernare teorier vilka påvisat att 

maskuliniteter kan vara nyanserade, motsägelsefulla, komplexa och föränderliga. Även att graden av 

maskulinitet i mäns egenskaper och beteenden kan variera. I min analys har jag även lutat mig mot 

dessa forskares uppfattning att, då det är relevant, väga in andra maktordningar i obalans, såsom 

exempelvis etnicitet och ålder, vid analys av maskuliniteter. Slutligen har jag utgått från Johanssons 

studie kring relationer mellan fäder och söner samt fäders betydelse för sina söners konstruktion av 

manlig identitet och maskuliniteter. 

 

I min analys kunde jag se hur Halim, Jonas (som ung) och Abbas (som barn) kunde placeras i gruppen 

av underordnade och marginaliserade maskuliniteter, och då med hänvisning till aspekten ålder. Till 

gruppen av marginaliserade maskuliniteter kunde även Otman och Abbas (som yngre) placeras, med 

motiveringen av att de i sitt nya hemland Sverige kom att bli i någon mån diskriminerade på grund av 

etnicitet. Såväl Jonas (som vuxen) och Abbas (som äldre) uppnådde båda hegemonisk maskulinitet, 

utifrån rådande ideal, med hänvisning till deras framgångar som fotograf respektive författare och 

med koppling till den sociala status och makt detta tillförde. Alla män visade på egenskaper och 
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beteenden av  maskulinitet i olika grader vilka spände sig från omanliga till mindre- eller mer 

maskulina. Det var intressant att upptäcka nyanserna, variationerna och motsättningarna gällande 

männens uppsättningar av maskuliniteter. Även hur dessa förändrades över tid och rum beroende av 

omkringliggande faktorer. 

 

Såväl Halim som Jonas och Abbas genomgick under berättelsernas gång förändringar i sina manliga 

identiteter, vilka präglades av både ålder och etnicitet samt relationerna till sina fäder. Otman 

bibehöll sin manliga identitet under berättelsen. Något som var avgörande för alla männens 

konstruerande och upprätthållande av manliga identiteter och maskuliniteter var relationerna 

fäderna och sönerna emellan. Johansson diskuterar kring fadersroller genom tiderna och dess 

betydelser som förebilder för sönernas konstruktioner av manlig identitet. Han beskriver hur den 

jämlika, inkännande och omhändertagande fadern i studier ofta osynliggjorts för den starke och 

frånvarande fadern som svek.173 Otman var omhändertagande och respektfull i sin fadersroll vilket 

innebar att Halim hade möjligheten att gå mot en allt mer trygg och förstående identitet som man 

och människa. Abbas däremot kunde aldrig känna sig trygg i sin fadersroll då han själv bar med sig en 

obearbetad sorg över relationen till sin egen far som övergav honom som barn. Detta resulterade i 

en mycket vacklande relation mellan Abbas och sonen Jonas, som till en början var varm och 

kärleksfull för att därefter gå mot en mer fragil relation där Abbas under en tid kränkte och 

misshandlade sin son och därefter övergav honom och familjen. Jonas kunde aldrig förlåta sin far 

vilket präglat honom som man och människa och har inneburit att han idag gör allt för att ignorera 

och försöka glömma sin fader som svek. 

 

I Halims fall yttrade sig hans sorg och vilsenhet efter moderns bortgång och flytten från förorten till 

en ny skola i innerstaden i att han spenderade en hel del tid ensam. Då han var hemma umgicks han 

mycket med sin far, hälsade på Dalanda i förorten och stärktes i sin arabiska och muslimska identitet, 

sörjde och mindes modern eller skrev ned sina tankar om livet och ”sanningen” i dagboken. Då han 

var i skolan förde han en kamp mot utanförskap och ensamhet. Han kategoriserade de andra 

eleverna och placerade sig själv över dem i egenskap av stolt arab och muslim, han kände sig kränkt 

av såväl vuxna som jämnåriga, vilket yttrade sig i att han iklädde sig rollen som ”ligist” och klottrade, 

vandaliserade och ställde till bråk i skolan. 
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Nilsson skriver i sin litteratur om hur Halim efter att ha upplevt ett antal omskakande händelser 

försöker strukturera upp världen omkring sig för att finna sin egen unika kategori.174 I min 

undersökning kunde jag med tydlighet se hur Halim placerade sig själv över och utanför 

gemenskapen då han delade in skolkompisarna i grupper och själv iklädde sig rollen som 

”revolutionsblatte” och ”tankesultan”. Öster hävdar i sin undersökning att Halim påvisar ett 

identitetssökande då han delar in skolkompisarna och placerar sig själv över dem. Vidare menar 

Öster att Halim tillskriver sig själv en sorts makt och är övertygad om att han är förmer än sin 

omgivning.175 Enligt min mening var Halims agerande i att själv höja upp sig ett sätt för honom att 

hävda sig i en känsla av underlägsenhet, utanförskap och vilsenhet. Liksom hans så kallade 

”ligistbeteende”, där han vandaliserade och klottrade ”arabiska taggen” på exempelvis skåp och 

skoltoaletter. Nilsson diskuterar avsnittet där Alex talar om för Halim att hans ”ligistbeteende” ligger 

helt i linje med den klassiska stereotypen för invandrare.176 Med detta menar Nilsson att ett viktigt 

motiv ur romanen lyfts. Han hävdar att Halim ofta i sitt sökande efter identitet iklär sig rollen som 

stereotyp av en ung, manlig, invandrare, och att han anstränger sig för att leva upp till rollen som 

ligist och gangster då detta ger honom en känsla av makt och styrka.177  

 

Nilsson skriver även om Dalandas betydelse för Halims identitetsskapande och att hon och Otman 

blir motspelare om Halim. 178 Något även jag upptäckte i min undersökning. Fadern ansåg Dalanda 

vara en ”fundamentalistisk galning” och upprördes då han upptäckete vilket multietniskt språk Halim 

använde i sin skrivbok bland annat. Stockbring kan i sin undersökning konstatera att Halim vill 

framstå som en hjälte då han skriver.179 Hon tror att Halim är en arg, ung man som har en iver att 

förändra, och att han genom berättelsen på olika sätt utnyttjar möjligheten att konstruera och 

förhålla sig till sitt eget själv.180 Rudstadt Szadj ger i sin undersökning exempel på hur identitet 

uttrycks genom dialoger i dagboksspråket där Halim har en frizon i språket och får fantisera fritt. 181 I 

min undersökning kom jag fram till att Halim var en filosofisk pojke som spenderade mycket tid 

ensam skrivandes. Han umgicks inte med någon jämnårig utanför skolan. Vad gäller hävdandet av sitt 

ursprung var det något jag kopplade till moderns nyliga bortgång. Mot slutet av romanen kunde jag 

konstatera att Halim mognat och funnit en tryggare identitet, vilket även speglades i hans 

egenskaper och beteenden då han inser att han inte längre behövde hävda sig så starkt eller välja 
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sida vad gällde det arabiska och muslimska. I min analys kunde jag se hur Otman redan vid romanens 

början funnit sig till ro i sin identitet som man och människa i det nya hemlandet, och genom hela 

berättelsen fungerade som ett tryggt bollplank för Halim i sin vilsenhet längs den sanningssökande 

livsfärden. 

 

Jonas växte upp i nära relation till sin far Abbas. Under hans första levnadsår spenderade de mycket 

tid tillsammans då modern arbetade eller tog hand om tvillingbröderna. Jonas var stolt över sin far 

som vara annorlunda mot de andra fäderna. Abbas väckte uppmärksamhet genom sina egenskaper 

och sitt beteende och var ”inte som andra pappor”. Jonas far talade ett alldeles eget språk, 

”Khemiriska”, vilket var ett mutlietniskt språk. Abbas och sonen Jonas utgjorde ”Den dynamiska 

duon” där Jonas fick det ärofyllda uppdraget att vara faderns fotoassistent på allehanda viktiga 

uppdrag. Då Jonas var cirka 7 år gammal började hans fader att förändras i sin personlighet. Han 

arbetade allt mer och började att studera svenska. Jonas uppfattade det som att hans far ”krympte” 

då han fick ett nytt språk. Hallonsten diskuterar i sin undersökning om hur språket står bakom ett 

identitetsskapande, och hennes huvudfokus är postkoloniala teorier med ett skapande av ”vi” och 

”dem” som bas. Hon ställer sig bland annat frågan om vilka villkoren är för att bli accepterad i en 

föreställd ”svensk” gemenskap och hur romanens karaktärer förhåller sig till dessa villkor.182 I min 

undersökning kunde jag upptäcka att Jonas som litet barn hade svårt med svenska språket i vissa 

aspekter, bland annat genom uttalet, vilket han blev retad för av kompisarna på förskolan. Fadern 

Abbas talade ”Khemiriska” med Jonas under hans tidiga år vilket präglade Jonas i sitt språkande. En 

tydlig koppling jag upptäckte i min undersökning var den att Abbas identitet kom att vackla då han 

började arbeta med något han egentligen inte trivdes med och samtidigt började studera svenska. 

Det var då han började att må dåligt, att ”krympa”. Redan vid ringa ålder upptäckte Jonas att han 

behärskade svenska språket bättre än sin far, vilket gjorde fadern upprörd och det var här han 

började att kränka och misshandla sin son. 

 

Andersson har i sin undersökning gjort en intersektionell analys av romanen Montecore – en unik 

tiger där han behandlar faktorerna makt, klass, etnicitet och kön. I sin undersökning granskar han hur 

dessa olika maktordningar samverkar och fokuserar skärningspunkten mellan dem.183 Andersson 

skriver om hur olika former av makt konstruerar varandra och att det således inte är möjligt att ”göra 

etnicitet” utan att samtidigt ”göra kön” eller ”göra klass”. 184 I min analys kunde jag konstatera att 

såväl aspekterna ålder som etnicitet behövde vägas in för att påvisa en rättvisande bild av såväl Jonas 
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som Abbas maskuliniteter. Det var intressant att se hur även den historiska tiden och kontexten 

utgjorde avgörande faktorer vid konstruktionen av deras identiteter. Både Jonas och Abbas 

passerade genom berättelsens gång flera olika hierarkiska positioner av status och makt vilket kom 

att prägla deras maskuliniteter. 

 

Vid en kritisk reflektion över resultaten av min analys ställde jag mig frågan om undersökningen varit 

meningsfull och om så varit fallet, på vilket vis. Jag begrundade vad min studie ur ett 

mansforskningsperspektiv av manliga litterära karaktärer, i egenskaper av fäder och söner, hade för 

värde. I min analys har jag beskrivit och kategoriserat mäns uppsättningar av egenskaper och 

beteenden utifrån Connells hierarkiskt ordnade ramverk. Jag har även beskrivit hur män kan ha såväl 

nyanserade som motsatta och föränderliga egenskaper och beteenden i sina uppsättningar av 

maskuliniteter samt hur de präglas i konstruerandet av sin manliga identitet genom relationen till 

sina fäder. I analysen har jag delvis tagit hänsyn till att andra maktordningar, såsom ålder, klass och 

etnicitet, kan samverka med kön.  

 

Då jag granskar resultaten av min undersökning kan jag fastslå att jag insett mansforskningens värde i 

att påvisa hur det även inom manlighet finns över- och underordningar. Det är tydligt hur denna 

maktordning män emellan går att jämföra med rådande genusordning mellan män och kvinnor. 

Syftet med mansforskning är att strukturera och synliggöra olika former av manlighet för att i en 

förlängning arbeta för en jämställdhet mellan könen. Endast genom att upptäcka och acceptera 

orättvisor kan man påverka och förändra dem. Det finns dock en hel del kritiska röster angående 

mansforskning och de främsta anser att saknaden av bärkraftiga analysverktyg vid analys av manlig 

identitet och maskuliniteter fortfarande är stor. Man diskuterar kring att fler teoretiska redskap 

behövs för att synliggöra ambivalens och motstridigheter vid analys av maskuliniteter. Detta är något 

även jag har funderat över i mitt analysarbete då jag utöver Connells strukturerade ramverk känt att 

jag stundom famlat i otydlighet, vid exempelvis ett uppskattande av graden av manlighet gällande 

mäns egenskaper och beteenden. 

 

Hertz & Johansson skriver om att mansforskningen har sina rötter i genusforskning och feministisk 

teori, men att begreppet hegemonisk manlighet många gånger utgjort en bromskloss för teorier om 

förändring och på så vis låst fast maskulinitetsforskningen i en viss position.185 Enligt min mening ser 

det ut som att feminismen och mansforskningen under en tid dragit åt olika håll. Vidare finns många 

kritiska feministiska röster som hävdat att mansforskningen endast sysslar med att dekonstruera och 
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beskriva olika sätt att göra maskuliniteter på. Man ställer sig frågan varför män endast forskar om 

män, till skillnad från motsvarande jämställdhetsforskning där kvinnor som människor och 

diskriminering mot kvinnor utgör fokus. Man befarar att maskulinitetsforskningen genom detta blir 

blinda för förtrycket mellan kvinnor och män.186 Jag har viss förståelse för Hirdman då hon kritiserar 

mansforskningen för att ha stagnerat i något ”där man fokuserar på att klassificera olika 

maskuliniteter som en homosocial verksamhet”.187 Om man inte ser till vad kategoriseringen av 

maskuliniteter har för betydelse för jämställdhetsarbetet i en förlängning är det lätt att uppfatta 

mansforskningen på det viset. Däremot anser jag att Hirdman drar diskussionen orimligt långt då hon 

anser att män genom mansforskningen antar ännu en form av överordning, på grund av att de 

genom den förbehåller sig rätten att vara ”den mångfacetterade människan”, vilket enligt henne 

skulle vara ytterligare ett manligt privilegium.188 Min förhoppning är att genom denna avslutande 

diskussionsdel, med reflektioner kring mansforskningens syfte och framtid, belysa dess betydelse och 

utveckling mot sitt främsta och viktiga syfte - jämställdhetsarbetet. 

 

Enligt Johansson är mansforskning analys av manlig identitet och maskuliniteter vilken uppkom ur 

genusforskning och feminism då man drog paralleller mellan förtrycket av homosexuella män som i 

likhet med kvinnor var underordnade männen i rådande genusordning. Dess syfte var främst att 

studera hierarkin inom manlighet och med det manlighetens dolda sidor men även i att i allians med 

feminismen uppmärksamma och motarbeta patriarkatet.189 Mansforskning handlar om att se med 

nya perspektiv på mannen där man analyserar variationer, nyanser och förändringar i det manliga. 

Hertz och Johansson betonar även i modern mansforskning vinsten med att analysera manlig 

identitet och maskuliniteter utifrån ett perspektiv där olika maktordningar i obalans vägs in för att 

möjliggöra att en rättvisande bild av manlighet.190  

 

Hertz och Johansson diskuterar kring tendenser till en teoretisk kris inom genusfältet som helhet. De 

menar att resultatet av arbetet för patriarkatets fall har lämnat luckor som ännu saknar teorier 

benägna att fånga och analysera mångtydighet och förändring. Det mest radikala som hänt inom 

genusforskningen på senare år var Judith Butler kontroversiella tankegångar i boken Gender Trouble, 

med vilka vände upp och ned på hela vår heteronormativa världsbild.191 Bland annat genom att hon 
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vägrade använda begreppen man och kvinna.192 Ambjörnsson förklarar Butlers filosofiska 

resonemang kring detta i sin litteratur där hon motiverar varför distinktionen mellan kön och genus 

inte kan upprätthållas. Enligt Butler är kön och genus inget annat än iscensättningar av kön och genus 

som uppvisas i upprepade handlingar och tal, så kallade performativiteter.193 Butler anser i enlighet 

med den så kallade socialkonstruktivismen att den sociala världen konstrueras och hon har med 

andra ord en långt gången konstruktivistisk syn på kön och identitet.194 Rosenberg tar även hon stöd i 

Butlers litteratur då hon diskuterar begreppet den heterosexuella matrisen, vilken enligt Butler är 

central för definitionen av det socialt godkända respektive icke-godkända.195 Rosenberg beskriver 

den heterosexuella matrisen som ett ramverk som förklarar heteronormen, vilken innebär att 

kvinnan och mannen ställs i motsats till varandra och är hierarkiskt definierade genom en obligatorisk 

heterosexualitet.196 Ambjörnsson tar upp hur queerteorins centrala element vilar på Butlers 

konstruktivism i synen på genus och tanken att den heterosexuella matrisen är grundläggande för 

konstruktionen av genus då den genomsyrar hela vårt samhälle och vår kultur.197 

 

Johansson diskuterar hur patriarkatets fall med postmodernismen medfört motmakter och sprickor i 

maskulinitetens sociala konstruktion och därmed givit en öppning för en upplösning av total manlig 

dominans.198 Det är intressant att se hur det av Butler postmoderna synsättet kring att identiteter 

och makt inte är statiska utan något flytande och föränderligt går att koppla till mansforskningens 

intentioner och därmed göra mansforskningen till en bidragande faktor till ett upplösande av 

rådande manlig- och heterosexuell norm. Mansforskningen huvudsakliga syfte är ett arbete för 

jämställdhet vilket ser ut att på dessa grunder i en framtid skulle kunna uppfyllas. Med den numera 

allt mer synliggjorda nyanserade och pluraliserade bilden av dagens manlighet är det möjligt att i 

sann Butleranda dekonstruera den manliga överordningen.  

 

Resultatet av detta postmodernt influerade synsätt torde medföra ett utvecklande mot ett jämlikt 

samhälle för alla människor, oavsett kön eller andra maktordningar i obalans, som resultat. Jag tror 

på queerteorins postmoderna influenser i mansforskningen som något mycket slagkraftigt och 

avgörande för ett totalt och bestående konstruerande och upprätthållande av jämställdhet mellan 

könen (eller icke-könen). 

                                                           
192

 Rosenberg, 2002, s. 70 
193

 Ambjörnsson, 2006,  s. 138-139 
194

 Tiina Rosenberg. Könet brinner! Judith Butler. Stockholm,  2005, s. 14 
195

 Rosenberg, 2002, s. 21 
196

 Rosenberg, 2005, s. 10 
197

 Ambjörnsson, 2006, s. 141 
198

 Johansson, 2000, s. 115-116 



 

42 
 

5. Slutsatser 

 

Syftet med min studie var att ur ett mansforskningsperspektiv undersöka egenskaper, beteenden och 

relationer hos fäder och söner i romanerna Ett öga rött och Montecore - en unik tiger. Jag var även 

intresserad av med utgångspunkt i detta göra en jämförande studie de två romanerna emellan. Vid 

analys utgick jag från Connells ramverk för kategorisering av maskulinitetstyper, men även teorier 

från modern mansforskning kring en mer nyanserad och komplex manlighet där även samverkan 

med andra maktordningar vägs in. Vid analysen av relationer fäder och söner emellan samt dess 

betydelse för sönernas konstruktion av manlig identitet utgick jag från Johanssons studie i ämnet. 

 

Det resultat jag kom fram till var att de olika männen, beroende av olika kontexter och i samverkan 

med andra maktordningar, vid olika historiska tider i livet, kunde postitioneras i olika kategorier av 

Connells hierarkiskt ordnade ramverk för maskulinitetstyper. Jag kunde även konstatera att männen 

visade på uppsättningar av egenskaper och beteenden av olika grad maskulina, allt ifrån omanliga till 

mindre- eller mer maskulina. Resultaten av analysen kring relationer fäder och söner emellan visade 

att Halims fader Otman stod för en stabil, omhändertagande och respektfull fadersroll. Medan Jonas 

fader Abbas visade på en instabil fadersroll, där han med tiden började misshandla sin son för att 

sedan lämna honom och familjen. De två sönerna hade således helt skilda förutsättningar gällande 

fäder som förebilder i sin egen konstruktion av manlig identitet. 

 

I diskussionsdelen reflekterade jag kring min egen undersökning och syftet med mansforskning. Jag 

kom där fram till att det är av värde att analysera och kategorisera manlig identitet och 

maskuliniteter, och därmed påvisa rådande maktordning inom manlighet, för att i en förlängning 

uppnå jämställdhet mellan könen. Jag kunde med koppling till forskning och kritik mot forskning 

konstatera att mansforskning fortfarande är under utveckling och i behov av att utveckla mer 

bärkraftiga analysverktyg för att kunna uppnå än mer slagkraftiga resultat vid forskning om män och 

maskulinitet.  

 

Om man ser tillbaka historiskt i den tid som varit, där manlig identitet och maskulinitet handlade om 

en patriarkalisk låst karaktärsegenskap med total makt, har en utveckling mot en jämställd framtid 

redan skett. Våra samtida maskulinitetsforskare presenterar en medvetenhet om att maskuliniteter 

är mångfacetterade konstruerade praktiker som skapas och hela tiden är benägna att förändras. 

Mansforskningen visar tendenser på att liksom övrig genusforskning fortsätta att präglas av Butlers 
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och det queerteoretiska synsättet på flytande och föränderliga identiteter där maktordningar 

dekonstrueras. Vilket i slutändan kan innebära ett upplösande av rådande genusordning och en 

övergång till ingen ordning alls - i sann postmodern anda. 
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