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Sammanfattning 
Studien är en kvalitativ analys av tre Sune-filmer och bidrar till att bredda kunskapen inom 

fältet maskulint genus i familjefilm. Till analysen används fyra olika teoretikers texter som 

stöd för att undersöka hur pojkskap/manlighet/maskulinitet skapas och upprätthålls i 

filmerna.  

Analysen är genomförd med hjälp av texter skrivna av Raewyn Connell, Maria Nikolajeva, 

Daniel Ekman och Magnus Öhrn. Resultatet visar att filmerna kanske inte är traditionellt 

maskulina, men dominerade av maskulina karaktärsdrag. Många av de maskulina 

karaktärsdragen som representeras i filmen återfinns i den teoretiska referensramen och det är 

även tydligt vad som är accepterad och inte accepterat för det manliga könet i filmerna.   
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1.Inledning 
När han är hungrig blir han arg och då behöver han mat. När han är sömnig behöver  
han sova, men när han väl fått sin sömn kan han genast göra nytta igen. /.../ Han säger  

inget i onödan och lämnar man honom ifred litet då och då kan det vara ganska trevligt  
och tryggt i hans sällskap. En man behöver mat, dryck, sömn och sex, men därutöver  
inget särskilt.        

        (Ekman 1995, 22)  

Ovanstående utdrag är citerat ur Daniel Ekmans bok En mans bok (1995). Just det här 

tankesättet är något som enligt Ekman är ett sätt att se på mannen som det mest självklara i 

hela världen (ibid: 22). Ekman är en debattör som nyanserar begreppet maskulinitet. 

I min högskoleuppsats gjorde jag en liknande forskningsanalys och fann det väldigt intressant 

att analysera film ur ett köns- och genusperspektiv. Det väckte ett stort intresse hos mig, 

vilket är anledningen till att jag vill fördjupa mig ännu mer i frågan. I följande uppsats 

analyseras könsrepresentation och genus, med inriktning på maskulinitetsteori.  

Analysen behandlar tre familjefilmer där samma huvudkaraktärer gestaltas. Det är tre 

långfilmer från 2010-talet vilka gestaltar Sune och hans familj. Filmerna som analyseras är: 

Sune i Grekland – All Inclusive (Holm, 2012), Sune på bilsemester (Holm, 2013) och Sune i 

fjällen (Holm, 2014). Den huvudsakliga orsaken till valet av att analysera just Sune-filmer är 

att det finns mycket forskning kring böckernas stereotypa genusgestaltning, men inte om 

filmerna som är baserade på samma karaktärer. Den här studien analyserar därför hur 

karaktärerna gestaltas ur ett maskulinitetsteoretiskt perspektiv på 2010-talet i familjefilm. 

Studien eftersträvar att ge en bredare förståelse kring problemet med genusrepresentation av 

det manliga könet i film. Men även att ge en större förståelse kring hur den manliga 

förebilden skapas och gestaltas.  

Fokuset i analysen är på huvudkaraktären Karl Sune Rudolf Andersson, som går under 

namnet Sune i filmerna. Men även på de andra karaktärerna av det manliga biologiskt 

betingade könet vilka gestaltas i filmen. Analysen tar stöd i olika texter från olika teoretiker. 

En av texterna är en bok som är skriven i slutet av 1990-talet av en forskare vid namn 

Raewyn Connell. Boken hon har skrivit heter Masculinities (1993), en klassiker inom 
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mansforskningen. Analysen tar även stöd i Maria Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar 

(2017) och Magnus Öhrns bok Pojklandet (2017) för att hålla det teoretiska ramverket 

uppdaterat. En annan text som används i analysen är Daniel Ekmans bok En mans bok: om 

manlig identitet: teorier, ideal, verklighet (1996). 

1.1 Bakgrund 
Sune har funnits i bokform sedan 1984. Det var året som författarna Anders Jacobsson och 

Sören Olsson skrev Boken om Sune, den första av hittills 47 böcker (Jacobsson och Olsson 

2017). I åtskilliga av böckerna syns det tydligt vid enbart en snabb genombläddring att det är 

heteronormativa och väldigt svenska karaktärer med tydliga klasskillnader, könsroller och 

stereotyper. Tidigare forskning har också tagit fasta på de stereotypa könsrollerna (Kilk 2017;  

Hyltén-Cavallius 2012; Hansson och Olsson 2017). 

Sune följde sedan med till filmvärlden som långfilm 1993 när Sunes sommar, regisserad av 

Stephan Apelgren, hade premiär. Långfilmerna har producerats i fem olika utgåvor. Det finns, 

förutom den jag nämnde ovan, fyra stycken till. En av filmerna är Sunes familie (Kristensen, 

1997) som är danskproducerad, men de andra svenskproducerade filmerna är Sune i Grekland 

- All Inclusive, Sune på bilsemester och Sune i fjällen. Det har även producerats två 

julkalendrar på SVT där samma huvudkaraktärer är i fokus. Julkalendrarna heter Sunes Jul 

(Apelgren, Jacobsson och Olsson 1991) och Håkan Bråkan (Jacobsson och Olsson 2003) 

vilka är baserade på böckerna. Här har även författarna av böckerna medverkat som 

regissörer i produktionen. Sune-filmerna är regisserade av olika regissörer, olika handlingar, 

men samma huvudkaraktärer. De tre senaste filmerna som producerats, och de som är fokus 

på i min studie, har dock samma regissör, Hannes Holm. 

1.2 Syfte 
Syftet med analysen var att ta reda på hur manligt genus tar sig uttryck i det vardagliga livet i 

Sune-filmerna från 2010-talet. Detta för att se om min analys står i motbild till den tidigare 

forskningen kring böckerna, eller om det bidrar till ett kompletterande stöd. Målet med 

studien är att bredda kunskapen om hur manligt genus representeras i film. I studien 

analyseras köns- och genusrepresentation ur ett maskulinitetsteoretiskt perspektiv i 
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familjefilm på berättelsenivå. Studien bortser dock från vilka som är protagonister/

antagonister. Jag har under studien i åtanke att analysen kan ses ur olika perspektiv vilket 

nyanseras i diskussionen. 

Frågeställningen som studien utgår ifrån är “Hur uttrycks pojkskap/manlighet/maskulinitet i 

filmerna?” 

          

1.3 Avgränsningar 
Det finns flera olika filmer om Karl Sune Rudolf Andersson men bara tre filmer används i 

analysen. Detta för att avgränsa arbetet och inte bara nudda ytan av problemet i mitt valda 

ämne. Fokuset är på  de tre senaste filmerna som producerades på 2010-talet för att göra 

studien så aktuell som möjligt. 

 

Mitt syfte var till en början att analysera första och sista filmen i Sune-serien för att se om det 

har skett en förändring/utveckling. Men det skulle vara svårt att påvisa att någon utveckling 

har skett genom endast två filmer, om inte omöjligt. Istället analyseras tre filmer från samma 

regissör, för att avgränsa materialet, spetsa till min kunskap och fördjupa mig i en aktuell 

problematik.  

2. Tidigare forskning 
Jag har sökt genom DiVA, Google Scholar samt bibliotekets databaser och har hittat ett flertal 

analyser om maskulinitet. Fokuset i tidigare forskning har dock varit att titta på analyser som 

behandlar Sune-böckerna eftersom filmerna är baserade på samma karaktärer. 

Charlotte Hyltén-Cavallius är en av de som skriver om Sune-böckerna. Hon arbetar på 

Stockholms universitet på institutionen för genusvetenskap. Syftet med hennes artikel är att 

visa hur 8–11-åringar förhåller sig till samhällsnormer. Hyltén-Cavallius skriver bland annat 

om intervjuer med barn som hon kopplar ihop med Sune-böckerna. En pojke som hon 

intervjuar nämner att han är tjejtjusare och har 10 tjejer samtidigt. I en annan intervju skriver 

Hyltén-Cavallius att det är som deras konversation är hämtad direkt från böckerna kring 

Olsson och Jacobssons litterära gestaltning om olikheter av könen. Ett exempel är när barnen 
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använder andra röster när de ska beskriva en fånig, barnslig och fjollig tjej (Hyltén-Cavallius, 

2012). 

En student som också har skrivit om Sune-böckerna är Josefine Kilk. I sitt självständiga 

arbete på avancerad nivå har hon gjort en kvalitativ textanalys på två Sune-böcker. Kilk har 

analyserat den första Sune-boken som gavs ut 1984, och en annan Sune-bok från 2016. Syftet 

med uppsatsen är att få en inblick i deras värderingar kring genus och om det har skett någon 

förändring mellan böckerna. Kilk skriver att hon ser tydliga kopplingar mellan de 

stereotypiska beskrivningarna som forskningen lägger fram och representationerna i 

böckerna. Hon skriver däremot att Sune kringgår de stereotypiska normerna. Hennes slutsats 

är att det inte har skett någon större förändring mellan böckernas gestaltning av genus och att 

stereotyperna både förstärks och bryts i böckerna (Kilk, 2017). 

Sofia Hansson och Jessica Olsson är ytterligare två studenter som har skrivit ett 

examensarbete om Sune-böckerna. Deras studie undersöker genus i tre av böckerna utifrån 

tillskrivna egenskaper, sysslor och platser. Slutsatsen som Hansson och Olsson kommer fram 

till är att Sune inte är stereotypisk då deras analys visar att han representerar både feminina 

och maskulina karaktärsdrag. Däremot ser de många maskulina karaktärsdrag hos Håkan. I 

deras studie har de även analyserat Anna och Sophie. Anna är enligt deras analys en person 

som tillskrivs många feminina egenskaper, medan Sophie beskrivs med både maskulina och 

feminina karaktärsdrag (Hansson och Olsson 2017). 

Här ser vi tre exempel på texter som behandlar Sune-böckerna. Hyltén-Cavallius skriver mer 

generellt om att böckernas stereotypa gestaltning har gett avtryck i vårt samhälle. Medan Kilk 

och Hansson & Olsson analyserar böckerna på berättelsenivå, vilket även min analys av 

filmerna gör. Det Kilks och Hanssons & Olssons analys-resultat har gemensamt är att Sune 

kringgår de stereotypiska normerna. Kommer min analys att ge en motbild eller ett 

kompletterande stöd till deras slutsats? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel presenteras analysens teoretiska utgångspunkter. Analysen baseras på fyra 

texter som riktar in sig på maskulinitetsteori. De som har skrivit texterna är Raewyn Connell, 

Maria Nikolajeva, Daniel Ekman och Magnus Öhrn, fyra teoretiker som definierar 

maskulinitet utifrån att det är något som blir till och inte något som automatiskt existerar.  

Ett väldigt användbart begrepp för analysen som tas upp i följande kapitel är Hegemonisk 

maskulinitet, ett begrepp som grundats av Connell, vilket beskriver det manliga idealet. Även 

Nikolajevas och Ekmans karaktärsbeskrivande scheman kommer vara till stor användning i 

analysen. Dessa scheman är förenklade, men tack vare förenklingen kan de på ett effektivt 

sätt användas i en kvalitativ studie. Öhrn beskriver i sin text olika faser som existerar i vad 

han refererar till ”pojklandet” vilket också är en viktig aspekt under studien eftersom det även 

är unga maskulina karaktärer som analyseras i filmerna. 

3.1 Raewyn Connell 
Raewyn Connell (som numera omtalas som kvinna, tidigare känd som Robert William 

Connell, R.W. Connell eller Bob Connell) är en australisk sociolog och forskare inom bland 

annat maskulinitetsteori. Connell har skrivit en bok vid namn Masculinities (1995) som är ett 

verk med stort inflytande på mansforskningen. Vilket ger analysen en stabil grund att stå på. 

Boken jag utgår ifrån är Åsa Lindéns översättning Maskuliniteter (1999). Boken är uppdelad 

i tre delar där Connell utforskar olika vägar att tolka maskulinitet, livshistorieintervjuer med 

olika grupper av män och maskulinitetens globala historier (ibid: 10). Analysen baseras dock 

inte på hennes intervjuer eller historier, utan Connells teorier om maskulinitet. 

Connell skriver även att genus finns till eftersom biologin inte avgör det sociala. Att genus är 

ett sätt att organisera social praktik. Connell refererar till att social praktik är vad kroppar gör 

(ibid: 95–96). Det här förklarar på ett bra sätt hur analysen kommer att fokusera på 

berättelsenivån, vilket då är relaterat till den sociala praktiken. 

 

Hon skriver också att man har blivit uppmärksam på samspelet mellan kön, ras och klass och 

har därför börjat urskilja multipla maskuliniteter. Med multipla maskuliniteter menar hon: 
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svarta såväl som vita och arbetarklass likväl som medelklass. Det hon belyser är att det inte 

bara finns en maskulinitet utan att det finns flera maskuliniteter (ibid: 100). Trots att jag inte 

kommer att studera hur en karaktärs ras påverkar de multipla maskuliniteterna kommer 

samspelet mellan kön och klass att vara i åtanke genom analysen. 

Det mest väsentliga begreppet Connell använder sig av och som hon har introducerat är 

hegemonisk maskulinitet, ett begrepp som är en utgångspunkt för alla olika manlighetstyper. 

Begreppet beskriver enligt Connell ett ideal och uttrycker en strävan alla män har att förhålla 

sig till. Hegemonisk maskulinitet är därför ett värdefullt begrepp till analysen som på ett 

enkelt sätt hänvisar till det manliga idealet. Connell förklarar begreppet som en kulturell 

dynamik vilken upprätthåller en grupps ledande position i samhället. Dels mäns överordnade 

position gentemot kvinnor men även gentemot andra män. Vilket knyter an till hennes 

diskussion kring maskuliniteter eftersom det trots ett flertal maskuliniteter i en grupp, finns 

en dominerande, överordnad över gruppen. Hon förklarar även att det hegemoniska är vad 

som anses vara normen i ett samhälle, Connell kallar detta patriarkatets legitimitet. Connell 

förklarar även att det inte alltid är de mest iögonfallande som blir de mäktigaste inom det 

hegemoniska maskulina, utan kan likaväl vara ideal såsom filmskådespelare (ibid: 101). Det 

innebär att även karaktärerna i Sune-filmerna kan tillhöra vad Connell beskriver som 

hegemoniskt maskulina. 

Connell definierar hegemoni som en kulturell dominans i samhället. Hon skriver även att det 

finns särskilda genusrelationer vilka grundas på dominans och underordning i olika grupper 

av män. Hon ger ett exempel på det europeisk-amerikanska samhället som handlar om bland 

annat heterosexuella mäns dominans och homosexuella mäns underordning. Connell skriver 

att de homosexuella männen eller ordet som används i boken, bögar, har blivit underordnade 

på grund av att de inte upprätthåller den hegemoniska maskuliniteten vilket bidrar till att de 

utesluts från begreppet. Hon skriver att det är på grund av allt ifrån “puttenuttig 

heminredningsstil till anala samlag” (ibid:102). Det finns även pojkar och män vilka enligt 

Connell också utesluts från den hegemoniska maskuliniteten och det markeras tydligt med 

glåpord som mes, tönt, morsgris, fegis, ynkrygg och mammas gosse. Hon förklarar att det är 

femininitet som blir symbolen för de nedvärderande uttrycken som används för att utesluta 
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det manliga i sammanhanget (ibid: 102). Det här är en intressant aspekt för att se om Sune-

filmerna representerar glåpord för att trycka bort någon karaktär från den hegemoniska 

maskuliniteten. 

3.2 Maria Nikolajeva 

Maria Nikolajeva är professor i litteraturvetenskap och har skrivit boken Barnbokens 

byggklossar (2017). I sin bok skriver hon om hur maskulinitet och femininitet gestaltas i 

barnlitteratur. Det mest relevanta för min analys från hennes bok är hennes motsatsschema 

för manliga respektive kvinnliga karaktärsdrag (ibid: 192–193). Motsatsschemat är en 

förenkling av verkligheten. Trots att detta kan ses som en svaghet är det just denna förenkling 

som gör det användbart i en analytisk studie.  

           (Ibid: 192) 

Förutom det ovanstående schemat som Nikolajeva skriver om sin bok, skriver hon även att 

pojkar är busiga och äventyrliga. Hon skriver även att genusaspekten är mer komplicerad än 

man kan tro. Att manligt och maskulint betraktas enligt kulturella normer och om ett element 

Män/Pojkar Kvinnor/flickor 

Starka 

Våldsamma  

Känslokalla, hårda  

Aggressiva  

Tävlande  

Rovgiriga  

Skyddande  

Självständiga  

Aktiva  

Analyserande  

Tänker kvantitativt  

Rationella 

Vackra 

Aggressionshämmade 

Emotionella, milda 

Lydiga 

Självuppoffrande 

Omtänksamma, omsorgsfulla 

Sårbara 

Beroende 

Passiva 

Syntetiserande 

Tänker kvalitativt 

Intuitiva
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inte skildras som kvinnligt uppfattas det omedvetet som ett normalvärde, vilket Nikolajeva 

skriver är detsamma som manligt (ibid: 192–193). 

3.3 Daniel Ekman 
Vid tidpunkten då Ekman skrev En mans bok (1995) var han praktiker inom just jämställdhet. 

Ekman är beteendevetare och jobbade vid socialdepartementets jämställdsenhet. I boken står 

det väldigt tydliga utgångspunkter om hur en man förväntas vara och om maskulina 

karaktärsdrag, vilket kommer vara till stor användning under min analys. Boken är enligt 

honom en blandning mellan egna tolkningar och fakta. Ekman skriver om bakgrunden till 

olika dimensioner av maskulinitet, att beskriva de grundläggande idéerna, aspekterna och 

tankarna kring män (ibid: 16). 

I ett av Ekmans kapitel står titeln “Vad är en “riktig” karl?” (ibid: 133). Under det aktuella 

kapitlet tar Ekman upp manlighet, mansroll, maskulinitet och manlig identitet. Han börjar 

med att förklara begreppen manlighet och mansroll, två statiska begrepp som inte speglar 

processen att vara och göras till män. Begreppen har enligt Ekman blivit kraftlösa och är så 

pass urvattnade att benämningen för begreppen borde bytas ut för att få sin rättfärdiga effekt. 

Han föreslår att manlig identitet och maskulinitet ska ersätta uttrycket manlighet eftersom de 

enligt Ekman beskriver begreppet bättre och får oss att förstå bättre hur olika män utformar 

och tillskriver sig olika manliga identiteter (ibid: 133). Dessa två begrepp som Ekman 

beskriver är i likhet med vad Connell refererar till hegemonisk maskulinitet. I analysen 

använder jag därför Connells begrepp för att konsekvent hänvisa till processen att vara och 

göras till man. 

 

När Ekman ska förklara ordet manlig får han med hjälp av att använda synonymordboken 

upp att det är motsats till kvinnligt. Han fortsätter sedan att förklara att de manliga 

karaktäristiska dragen som kommer fram under hans sökning är bland annat hård, modig och 

oförfärad. Ömhet och omtänksam är däremot ord som står för de kvinnliga karaktäristiska 

dragen i hans sökning, vilket är raka motsatsen till de manliga karaktärsdragen. Ekman 

skriver även om hur mannen och kvinnan har fler likheter med varandra än något annat känt 

fenomen, men enligt den sociokulturella sfären formas ett helt annat tankesätt. Han förklarar 
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att manligheten är tillskriven en generalisering av könsnormer som en beskrivning på mäns 

liv (ibid: 135). 

I en underkategori i samma titel som nämns ovan i Ekmans bok skriver han om hur han 

definierar en “riktig” karl. Han förklarar att man och manlighet är två helt olika begrepp, där 

manlighet är ett sätt att vara, medan ordet man är ett tillskrivet, biologiskt betingat kön. 

Ekman lägger fram en lång lista på olika attribut, drag och egenskaper vilka kännetecknar 

den manliga mannen i vårt samhälle. Ekman tar upp begrepp såsom: sträng, självsäker, 

fysiskt stark, krigare och resultatinriktad. Han tar även upp begrepp på hur en man bör vara 

och några exempel på det är: ha hår på ryggen, inte gråta, inte visa svaghet, ha lätt för beslut 

och ha svårt att tala om känslor. Alla skiftande kvalitéer som Ekman tar upp i sin bok är 

enligt honom stereotypiska drag som ingår i manligt genus. Han skriver även att dessa 

karaktäristiska drag används för att skilja genus ifrån kön (ibid: 136–139). Den fullständiga 

listan bifogas under Bifogade dokument. Ekmans lista kommer på samma sätt som 

Nikolajevas motsatsschema, vara till stor användning för analysen eftersom den ger konkreta, 

förenklade karaktärsbeskrivningar av den maskulina mannen. 

Ekman skriver att det är lätt för vissa att vifta bort förväntningarna som ligger på mannen, 

men för vissa är det blodigt allvar att lyckas nå upp till iallafall några av de förväntningar de 

har vilandes över dem. Han definierar manlighet som en konstruktion om vad genus är och 

att varje kultur har ett genussystem som bygger upp föreställningar om vad som är manligt 

och kvinnligt (ibid: 139). Det här är också i likhet med vad Connell skriver är hegemonisk 

maskulinitet. Om mannens strävan för att nå upp till idealet och framstå som den maskulina 

man de förväntas vara. 

3.4 Magnus Öhrn 
Magnus Öhrn har bland annat skrivit ett kapitel i boken Barnlitteraturanalyser (Andersson 

och Druker 2008) där han skriver om bland annat “pojklandet” och “hegemonisk 

maskulinitet”. I Öhrns bok genomförs analyser av Ulf Starks texter ur ett 

maskulinitetsteoretiskt perspektiv, med stöd av bland annat Connells begrepp hegemonisk 
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maskulinitet. Men förutom den här texten som Öhrn har skrivit, så har han även skrivit boken 

Pojklandet (2017), vilket är boken som används i analysen. 

I boken Pojklandet skriver Öhrn om pojkkulturen och hegemonisk maskulinitet i svensk 

barn- och ungdomslitteratur. Trots att han har använt sina teorier om pojklandet på litteratur 

är det applicerbart även på film. Öhrn har kartlagt olika faser i pojkarnas uppväxt där hans 

teorier tagit stöd av bland annat E. Anthony Rotundos studier kring pojk-kulturen. Men han 

har även tagit stöd i olika artiklar från bland annat 2010-talet. De olika faser som Öhrn 

beskriver ger intressanta aspekter till analysen eftersom det finns maskulina barnkaraktärer 

som tillhör vad Öhrn refererar till pojklandet. Öhrn skriver om den kvinnliga intimsfären som 

innebär att man är under moderns beskydd, under hennes behörighet, fram tills sexårsåldern, 

vilket Öhrn refererar till “fas 1”. Åldern är dock obetydande för storebröder eftersom de 

behåller sin maktposition så länge deras småbröder är fast i moderns domvärjo. Men förutom 

åldern så spelar även fysiska företräden in i hierarkin av pojkkulturen, som till exempel fysisk 

styrka (ibid: 30). Som även är ett begrepp för den mannen som Maria Nikolajeva och Daniel 

Ekman beskriver. Öhrn skriver även att den som står modern närmast och är under hennes 

beskydd är den yngsta, oavsett vilket kön den tillhör.  

Öhrn skriver även att pojkar förmår att präglas av sådant som inte uppfattas som flickiga/

kvinnliga. Det innebär alltså att de har ett maniskt behov att uppfylla vissa krav för att inte 

ramla ner i kategorin för vad som anses vara feminint. Detta visar samma förväntningar på 

pojklandet som den hegemoniska maskuliniteten Connell skriver om i sin bok. Öhrn skriver 

att det innebär att pojkar bland annat: inte visar känslor, har förmågan att protestera mot 

omtanke och omsorg och att de ska vara fysiskt starka och är alltså vad Öhrn kallar för “fas 

2”. Innan man uppnår “fas 2” är det alltså tillåtet att vara genusneutral, som Öhrn kallar det i 

sin bok, och utföra både vad som anses vara flickigt och pojkigt utan att “riskera” att bli 

kallad för flicka (ibid: 31). Han skriver även att pojkar vid “fas 2” förväntas vara 

självbehärskade, något som står högt i kurs på vägen in mot vad Öhrn kallar pojklandet. Det 

betyder att man ska kunna trycka undan känslor av rädsla, smärta och sorg. Ett exempel på 

självbehärskning som Öhrn skriver i sin bok är när en pojke, trots någon tår på kinden och 

rädsla inombords, lyckas tränga undan det och inte visa det utåt. I samma exempel skriver 
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han om när pojken trycker bort sina känslor och utför uppdraget som pojken blivit tilldelad, 

och får därmed benämningen duktig. Ett begrepp som enligt Öhrn används på pojkar som 

ligger i fas med sin ålder och därmed når upp till förväntningarna som deras ålder har på dem 

(ibid: 37). Detta är också förenklade karaktärsdrag, liksom Ekman och Nikolajeva skriver om 

i sina böcker. Öhrn beskriver specifika ord som förväntas av pojkar, vilka också är väl 

användbara i analysen. 

Öhrn skriver även att fadern utövar makt på sina söner för att förbereda dem inför livet som 

vuxen man. Han skriver även att det hela handlar om en dold agenda där pojkarna ska bryta 

sig loss från moderns regler. Anledningen är för att de ska gå mot vägen att bli man. Öhrn 

förklarar även att samtidigt som pojkar bryter mot regler som även fadern officiellt står 

bakom, så tillåter han ändå vissa överträdelser för att pojkarna ska bli hans like. Men också 

för att förbereda pojkarna att bli karlar för att en dag bli utstötta ut boet, för att hitta deras 

egen väg bort från hemmet och föräldrarna (ibid: 37–40). 

Pojkdomen, som även kallas “fas 2”, skriver Öhrn att den tar slut runt femton-årsåldern. 

Därefter påbörjas “fas 3”. De tre tydligaste exempel på “fas 3”, vilket är fasen då man beger 

sig mot vuxenvärlden, är: att flytta hemifrån, börjar arbeta och finna ett intresse för att hitta 

en flicka att gifta sig med. “Fas 3” är även enligt Öhrn präglat av att pojkarna förväntas ta 

mer ansvar (ibid: 42). Det ska bli intressant att se om Sune-filmerna representerar att 

barnkaraktärerna ska försöka nå upp till den hegemoniska maskuliniteten som Öhrn skriver 

om i pojklandets olika faser. 

4. Material och Metod 
4.1 Urval och Material 
Filmerna som behandlas i analysen är Sune i Grekland (Holm, 2012), Sune på bilsemester 

(Holm, 2013) och Sune i fjällen (Holm, 2014). De här filmerna har alla haft premiär på 2010-

talet och ger studien en aktuell utgångspunkt för att utföra en analys som är relevant för 

dagsläget. Den primära orsaken till valet av att analysera just Sune-filmer är att det finns 

mycket forskning kring böckernas genusgestaltning, men inte om filmerna som gestaltar 

samma karaktärer. I “tidigare forskning” har jag tagit upp exempel på texter som analyserar 
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genusgestaltning i Sune-böckerna. Det skulle därför vara intressant att se hur manligt genus 

gestaltas i filmerna för att se om det skapar en motbild eller ett kompletterande stöd till den 

tidigare forskningen. Analysen behandlar tre filmer som trots sina skiljaktiga handlingar ändå 

inkluderar samma karaktärer. Att filmerna är regisserade av samma regissör ger dem 

ytterligare en koppling till varandra.  

Litteraturen som används är noga utvald inom maskulinitetsteorin. Dels två böcker som är 

skrivna under sent 1990-tal av Raewyn Connell och Daniel Ekman. Eftersom de har 

grundläggande ideér kring maskulinitet, anser jag att de är stadigvarande. För att hålla mitt 

teoretiska ramverk uppdaterat används även Maria Nikolajevas och Magnus Öhrns böcker 

som är skrivna under 2017 i den teoretiska referensramen.  

Nikolajeva och Ekman beskriver i sina böcker olika karaktärsdrag vilket är användbart för att 

visa konkreta exempel i min analys. Jag är medveten om att deras scheman är en förenklad 

verklighet. Men det är just denna förenkling som gör det användbart för en analytisk studie. 

Deras scheman är ett bra stöd i analysen för att se om karaktärerna stämmer överens med de 

stereotypiska normerna som deras texter beskriver, eller om karaktärerna bryter mot dem. 

Öhrn skriver om pojk-aspekten i manligt genus - vilket bidrar till en viktig del i min analys 

eftersom det även är pojkar och inte bara män som analyseras. Han har även skrivit om olika 

”faser” som på ett enkelt sätt förklarar pojklandet och pojkarnas uppväxt. Jag är medveten om 

att detta också är en förenkling av verkligheten, men likväl som de scheman som tagits upp, 

är det även denna förenkling som gör det användbart i min studie. Teoretikerna är utvalda i 

syfte att få en djupare förståelse och kunskap om vad skillnaden på kön och genus är, men 

även att få en bredare förståelse inom genusvetenskapen, maskulinitetsteori och det sociala 

könet. Tillsammans kompletterar de fyra teoretikerna varandra till fördel för analysen. Mitt 

intresse är att med hjälp av teoretikernas texter öppna upp nya perspektiv kring hur 

maskuliniteter skildras i film. 

4.2 Metod 

Metoden i min analys har en praktisk användning av det teoretiska. Teorierna formar på ett 

direkt sätt min metod. Analysen lutar sig mot fyra texter av fyra olika teoretiker inom 

maskulinitetsteorin. I studien används en kvalitativ metod för att analysera karaktärernas 
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köns- och genusrepresentation på berättelsenivå. Studien bortser dock från vilka som är 

protagonister/antagonister i filmerna. Analysen utförs genom att först analysera 

huvudkaraktären Karl Sune Rudolf Andersson, som går under namnet Sune i filmerna. Sedan 

analyseras fler karaktärer av det manliga könet som är i nära relation till Sune. Detta för att se 

hur köns- och genusrepresentation gestaltas och framställs ur ett maskulinitetsteoretiskt 

perspektiv i filmerna. Med stöd i litteraturen vill jag fördjupa mig i hur karaktärerna gestaltas 

i sina sociala roller och om det är stereotypiskt för det biologiskt betingade könet. Målt är 

även att se om min studie skapar en motbild eller ett kompletterande stöd för den tidigare 

forskningen om Sune-böckerna. 

5. Analys 
Kan man se ett flertal maskuliniteter i Sune-filmerna, och kanske även karaktärer av 

hegemonisk maskulinitet? I följande analys undersöks maskuliniteter i tre olika Sune-filmer 

från 2010-talet. Karaktärerna analyseras främst med hjälp av Daniel Ekmans och Maria 

Nikolajevas scheman om hur en man förväntas vara. Eftersom de är tydliga, förenklade 

scheman som är väl fungerande i en kvalitativ analys av karaktärer på berättelsenivå. De 

yngre manliga karaktärerna analyseras även med hjälp av Magnus Öhrns teorier kring 

pojklandet för att se vad som förväntas av deras ålder/fas.  

Filmerna handlar om familjen Andersson som består av fem personer. Först och främst har vi 

Sune, huvudkaraktären i filmerna. Sedan är det Rudolf och Karin, Sunes föräldrar, och även 

hans syskon Anna och Håkan. En annan familj som förekommer i filmerna är familjen Blixt, 

vilka även är Sunes grannar, där även Sophie, Sunes flickvän tillhör. Sophies föräldrar som 

också räknas till familjen Blixt heter Ragnar och Yvonne. Den sista familjen som också 

återfinns i filmerna är Sabina och Pontus samt Sabinas dotter Hedda och deras gemensamma 

barn Fille. 

5.1 Sune i Grekland - All inclusive 

Filmen börjar med att Sune är på simskola, och Pontus är hans simlärare. Sune sitter bredvid 

med ett hemmagjort gips runt benet som ursäkt för att slippa lära sig att simma. Han försöker 

flörta med tjejerna omkring och inser att inte ens ett benbrott hjälper för att imponera på dem. 
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I den stunden får han för sig att han har förlorat sin “tjejtjusarkraft”. Filmen handlar till 

största del, som titeln också avslöjar, om när Sune och hans familj är i Grekland. Rudolf har 

fått ett erbjudande från chefen om att åka till Grekland på konferens. Han beslutar sig till slut 

för att ta med familjen till Grekland och skippa deras husvagnssemester till Myggträsk. När 

Rudolf väl berättat för familjen att de ska åka får han ett samtal från chefen som berättar att 

han har valt att åka ner istället. Vilket innebär att Rudolf får betala för hela resan själv för att 

inte göra sin familj besviken.  

Väl i Grekland räknar Rudolf varenda krona för att tjäna ihop resans kostnad. Han ser till att 

alla ska dricka och äta så mycket de kan samt gå på alla gratisaktiviteter för att komma upp 

till beloppet. På resan återförenas även Sune och Pontus ofrivilligt eftersom att Pontus 

flickvän Sabina är barndomsvän med Karin. Pontus och Sabina har ett barn tillsammans, 

Fille, men även ett barn som bara är Sabinas, hennes namn är Hedda. En tjej som ska hjälpa 

Sune få tillbaka sin “tjejtjusarkraft”. 

5.1.1 Sune 
Simskolan 

Redan i inledningen börjar “fas 1-3” i pojklandet som Öhrn skriver om. Barnen som är i 

vattnet skulle jag säga tillhör “fas 1”. De visar att de fryser, de visar sig svaga, vilket inte är 

något fel eftersom de enligt Öhrn tillhör de genusneutrala. Sune som sitter på bänken har 

uppnått “fas 2”, och är uppe och snuddar på “fas 3”. För att inte förknippas med feminina 

begrepp och vika av från de hegemoniska maskulina är Sune utåt sett sportintresserad, 

sportslig och en duktig idrottare, tre begrepp vilka enligt Ekman är stereotypiska 

karaktärsdrag för en man. När det egentliga scenariot är att Sune inte kan simma. När alla 

andra barn på simskolan ställer sig i kö för att ta emot sitt diplom, ställer sig även Sune där. 

När Pontus förklarar att det bara är de som kan simma som får diplom, protesterar Sune, för 

han kan ju ändå alla simtagen. Sune som tillhör mellanfasen, påväg att bli en man, kommer 

med nya undanflykter varje simlektion om varför han inte kan vara med och simma. 

Förmodligen för att inte vika av från det som Ekman beskriver är omanligt misstas som en 

fegis, visa sig osäker på sig själv och inte framstå som en tönt.  
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Förutom att Pontus upprepade gånger berättar för barnen som tar emot diplom att de är 

duktiga, hör man även i bakgrunden hur de får höra av sina föräldrar att de är duktiga. Detta 

är något som enligt Öhrn är ett sätt att uttrycka att de ligger i fas med sin ålder. Sunes 

föräldrar är dock inte på plats för att berätta hur duktig, eller inte duktig, han är. 

Vad sägs om Grekland? 

Något annat normativt som filmen börjar med är att Sune är en heterosexuell kille, ett krav 

för att tillhöra det hegemoniska maskulina. Enligt “fas 3”, som Sune snuddar vid, ingår det 

enligt Öhrn att finna ett intresse för att hitta en flicka att gifta sig med. Sune visar detta 

genom att flörta “hejvilt” med tjejerna i filmen trots att han är tillsammans med Sophie. Väl 

hemkommen från simskolan kallar Rudolf till familjemöte, de ska åka till Grekland. Genast 

blir Sune osäker och ifrågasätter om man behöver kunna simma. Rudolf och Karin frågar om 

Sunes diplom från simskolan men han viftar snabbt bort det. Förmodligen för att inte göra 

sina föräldrar besvikna. Sune vill väl att de ska tro att han, som Öhrn skriver, ligger i fas med 

hans ålder - att hans föräldrar ska tycka att han är duktig.  

Efter familjemötet sitter Anna i soffan och avslutar sitt förhållande med sin pojkvän över 

Skype. Sune bestämmer sig också för att göra slut med Sophie innan han åker till Grekland. 

Men Sophie hinner före och Sune försöker ge henne skuldkänslor. Förmodligen för att, som 

Ekman skriver är ett typiskt maskulint karaktärsdrag, inte tappa kontrollen på sin omgivning 

och därmed förlora Sophie på hennes villkor. Håkan kommer strax därefter in och berättar att 

de också ska resa utomlands, och Sophie störtar ut från Sunes rum och säger att “han ibland 

bara är för mycket”. Sune som vill bibehålla sin hegemoniska överordnad ropar snabbt 

tillbaka att “hon ibland bara är för lite”. 

Mot Grekland! 

När familjen är på flygplatsen frågar Rudolf om Sune mår bra. Karin svarar att Sune “bara är 

lite olycklig”. Men som den man Sune är på väg att bli och “fas 2” som han fortfarande 

tillhör, gäller det som Nikolajeva, Ekman och Öhrn uttrycker det, att inte visa känslor. Han 

svarar snabbt att han är “okej” och går igenom säkerhetskontrollen. I väntrummet står Sune 

och väntar vid en dörröppning när två tjejer kommer gåendes mot honom. Han försöker 
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skämta med dem, men tjejerna ifrågasätter vad det är för fel på honom och kallar honom för 

tönt. När Håkan frågar vad som hände, svarar Sune att en del tjejer inte vet sitt egna bästa. 

Håkan frågade förmodligen eftersom tönt är, enligt Connell, något som utesluter en man från 

den hegemoniska maskuliniteten. Sune som försvarar sig själv och klankar ner på tjejerna gör 

det nog för att visa sig vara självständig, som enligt Nikolajeva är ett manligt karaktärsdrag. 

Men även för att inte visa sig osäker på sig själv, som enligt Ekman är omanligt.  

Väl på flygplanet stöter Sune på en annan tjej, vilket är ännu ett scenario där han snuddar vid 

Öhrns fas 3, finna ett intresse för att hitta en flicka att gifta sig med. Den här gången är det en 

tjej som heter Hedda. Trots att Hedda avvisade Sune på flygplanet, försöker han otaliga 

gånger i Grekland att flörta med henne och han verkar inte förstå att hon inte är intresserad. 

Kanske är det för att visa att han är resultatinriktad, en krigare, målmedveten eller rent ut sagt 

stoisk av hennes försök att avvisa honom, fyra karaktärsdrag vilka enligt Ekman tillhör den 

manliga mannen.  

Äntligen framme! 

När de anländer till hotellet springer Sune mot poolen och utmanar Håkan att “sisten i är en 

bajskorv”. Det visar ett av karaktärsdragen som enligt Nikolajeva tillhör det manliga könet, 

att vara tävlande. Sune lurar Håkan och stannar vid poolkanten, medan Håkan hoppar i med 

kläderna på. Håkan ifrågasätter om Sune inte kan simma än, men Sune vägrar släppa de 

karaktärsdragen som Ekman beskriver för en man: sportintresserad, sportslig, en duktig 

idrottare, självsäker. Men även det Nikolajeva skriver, att en pojke ska framstå som 

självständig. Sune måste väl även försäkra sig om att ingen tycker att han är en tönt, fegis 

eller ynkrygg som enligt Connell är glåpord för att utesluta någon från den hegemoniska 

maskuliniteten. Sune svarar snabbt och säger att det kan han visst det, men att han av princip 

inte badar med kläderna på.  

Strax därefter kommer två tjejer gåendes mot Sune och han gör återigen ett försök att flörta. 

När han blir avvisad frågar Håkan om Sune har tappat sin “tjejtjusarkraft”. Men som den 

hegemoniska manliga karaktär Sune framställs som, visar han sig både självsäker och kylig, 

två av Ekmans karaktärsdrag som beskriver en man. Sune svarar att de förmodligen bara inte 

���20



kan svenska. Man hör sedan att tjejerna kallar Sune för fjant, ett glåpord för att förmodligen 

visa att de inte tycker att Sune tillhör det hegemoniska maskulina. 

Jag kan visst tjusa tjejer 

Väl tillbaka på hotellrummet vill Rudolf att familjen ska hjälpa till att tjäna tillbaka vartenda 

öre som han har spenderat. Sune och Håkan får sedan gå iväg till barngruppen för att hjälpa 

Rudolf och delta på aktiviteter som annars hade kostat pengar. Sune som lämnat “fas 1”, 

anser sig inte tillhöra barnkategorin längre och protesterar. Men för att ändå lyda sin far går 

han iväg med Håkan. När ledaren kallar ihop barnen till samling står Sune en bit utanför. 

Men struntar blankt i att det är barnsligt när han ser att Hedda står i ringen. När det kommer 

till tjejer är inte Sune sen med att visa vad han vill. Han tillhör ju ändå nästan “fas 3”, och det 

ser han till att leva upp till och aktivt leta efter en tjej till hans framtid. Sune går fram till 

Hedda och försöker återigen flörta med henne, men hon fortsätter att avvisa honom. Trots att 

han blir avvisad knuffar han ändå till Håkan och säger “där ser du, jag kan visst tjusa tjejer 

fortfarande”. Det märks att Sune ständigt försöker lyfta sin hegemoniska manlighet och leva i 

nån slags självbekräftelse för att stärka hans självförtroende för att bevisa för sig själv och 

alla andra att han är självständig. 

När ledaren ropar att alla barn ska hoppa i poolen, blir Sune ängslig eftersom han fortfarande 

inte vet hur man simmar. När ledaren frågar om alla kan simma, viskar Sune tyst ut ett “nej”. 

Ledaren som inte hör Sune, förväntar sig att han är “duktig” och kan simma, då den 

egenskapen förmodligen tillhör vad Öhrn uttrycker är i fas för hans ålder. Ledaren skriker på 

Sune att han ska hoppa i poolen. Sune som antagligen vill höra att han är duktig, duktig för 

att han är i fas med hans ålder, blundar och springer mot poolen. Han vill väl ändå inte, som 

Connell skriver, vika av från den hegemoniska maskuliniteten och riskera att bli kallad för 

fegis. Inte vill han väl heller gå ifrån det som enligt Ekman är de stereotypiskt manliga 

karaktärsdragen som självsäker, djärv och att inte visa någon svaghet. Han hoppar dock för 

tidigt och slår huvudet i den hårda klinkersen.  
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Hjälp mig, Afrodite! 

När det är dags att äta buffé på hotellet gör Rudolf det hela till ett litet lopp. Han sätter 

handen framför Anna, Sune och Håkan. Pojkar förväntas, enligt Nikolajevas, men även 

Ekmans teori, att vara tävlingsinriktade. Detta tydliggör att regissören har valt att använda det 

nämnda karaktärsdraget på just det maskulina könet, eftersom Anna irriterat går vidare och 

Sune och Håkan står kvar till Rudolfs startsignal. När de ätit upp visar sig dock Sune svag, 

han säger att han har ont i huvudet och måste gå från bordet. Anledningen är dock “fas 3”, 

han ska iväg och flörta med tjejer, kanske sin framtida fru. Sune går ner till stranden för att 

möta upp Hedda. Sune är en ständig romantiker och tycker att pausen med Sophie är jättebra 

eftersom han kan flörta med andra tjejer. Det visar även hans rovgiriga sida, att bara vilja ha 

mer och roffa åt sig alla tjejer han kan. Att vara rovgirig är något som tillhör det maskulina 

könet enligt Nikolajeva. Sune som framställs som en manlig pojke, passar ytterligare in på ett 

begrepp av Ekmans: att aldrig uttrycka tankar och känslor av ofärdigt slag. Sune har dukat 

upp maten fint och tänt ljus. Han står och väntar hela kvällen på Hedda som aldrig dyker upp. 

Sune blir återigen dissad vilket Håkan uppmärksammar. Håkan frågar om det går bra, och 

Sune svarar att “man kan ju inte tjusa tjejer hela tiden. Dessutom har jag redan en tjej, 

Sophie… tror jag ”. Han ringer upp Sophie som han saknar och berättar att han har räddat en 

tjej i nöd, och därav skadat huvudet. När det egentliga scenariot är att han skadade huvudet 

vid bad-olyckan. Han försöker väl, som Nikolajeva skriver, att vara känslokall. Men kanske 

är det även för att imponera på Sophie genom att, som Ekman beskriver en man: ta på sig 

hjälterollen, inte visa någon svaghet och ha svårt att tala om känslor. Nästa dag när Sune 

återigen backar från barngruppen hittar Rudolf något annat som Sune kan delta på, en guidad 

åsneridning. När guiden nämner kärleksgudinnan Afrodite blir Sune genast intresserad av det 

istället. Han väljer att smyga ifrån den guidade turen för att hitta Afrodite. Även här fyller 

Sune upp tre begrepp som Nikolajeva och Ekman skriver om, att en man ska vara äventyrlig, 

en upptäckare och självständig. Sune går iväg för att hitta Afrodite på egen hand, för att läka 

sina kärleksproblem. Han går runt och letar, och som den upptäckare han är, hittar han en 

grotta där han bestämmer sig för att gå in. Inne i grottan står statyn Afrodite. Eftersom Sune 

tror att han har tappat sin “tjejtjusarkraft” på grund av att han inte får några tjejer, frågar han 

statyn vad han ska göra. Hedda som har gömt sig bakom Afrodite, väljer att spela ett spratt på 

Sune och låtsas vara Afrodites röst. Eftersom Sune inte ser Hedda, lyssnar han på han tror är 
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Afrodite. Hedda väljer ett lågt röstregister för att inte avslöja sig själv och säger att han ska 

hålla tyst en hel dag. Principfast som Sune är, och som också är ett begrepp som beskriver 

mannen enligt Ekman, är han tyst hela dagen. Även när familjens ägodelar flyter runt i 

vattnet är Sune tyst och tar istället till charader för att berätta för familjen vad som har hänt. 

Efter att de plockat upp alla sakerna från havet sätter sig Sune på en bänk en bit bort från 

Hotellet. Hedda sätter sig bredvid Sune och pratar med honom. “Yes!” skriker Sune högt, 

som tror på att Afrodites kraft funkade. Hedda säger att hon kan hjälpa honom istället med att 

tjusa tjejer. Självsäker, som den manliga mannen bör vara enligt Ekman, svarar Sune att hon 

måste lova att inte bli kär i honom. Sedan börjar hyssen med Hedda och de går ut på att 

försöka få Pontus arg. Sune ifrågasätter vad detta skulle vara bra för och Hedda svarar att 

tjejer gillar busiga killar som gör farliga saker. Att vara busig är ännu ett karaktärsdrag i 

gestaltningen av pojkar, enligt Nikolajeva.  

Gentlemannen Sune 

När Sune vänder på steken och ska visa Hedda vad killar gillar, tar han med henne på ett 

restaurangbesök. Trots att de sitter på hotellrestaurangen där allting är gratis vid uppvisande 

av kort, visas det ändå väldigt tydligt att det är, som Ekman skriver, mannen som ska betala 

för restaurangbesöket. Sune insisterar på att de ska använda hans kort och säger till Hedda 

när hon är påväg att ta upp sitt kort “Hedda, nejnejnej, låt mig.”. Sune räcker sedan över sitt 

kort till kyparen. Efter restaurangbesöket tar Sune med Hedda på en promenad, stannar och 

kysser henne.  

Senare i filmen åker familjen Andersson på en båtkryssning och Heddas familj på en annan. 

När Sune står på båten har han kikaren med sig. Han ser att Hedda står och bråkar med sin 

familj. Sune som återigen lever upp till begrepp som enligt Ekmans teorier är typiskt 

manliga, tar på sig hjälterollen. Trots att han inte kan simma hoppar han i vattnet för att 

simma över till Hedda och rädda henne. Men när Hedda säger att Sune är en idiot som inte 

ens kan simma är Sune redan över på deras båt och säger att han visst kan simma. Sedan 

hoppar han i vattnet för att simma tillbaka till sin båt igen. “Mamma jag klarade det” ropar 

Sune. “Ja det gjorde du” svarade Karin - han visade sig duktig. 
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5.1.2 Genusperspektiv vuxna 

Pontus 
Bara nån minut in i filmen visas multipla maskuliniteter som Connell förklarar, en 

överordnad man över en annan man. Pontus slår till Sune hårt på handen för att visa vem det 

är som bestämmer. Men det visar även ett karaktärsdrag som är typiskt manligt enligt 

Nikolajeva vilket är stark och aggressiv. Fysiskt stark ingår även i de karaktärsdrag som 

Ekman skriver om, och även sträng som Pontus också visar sig vara. 

Mötet i Grekland 

En bit in i filmen dyker Pontus upp igen, det visar sig att han är där tillsammans med sin 

flickvän Sabina (Ego-Sabina) som är en gammal klasskompis till Karin. Det var något som 

Sune inte var beredd på och springer därför iväg för att sno någon annans kryckor. Pontus 

genomskådar det snabbt när ägaren till kryckorna rycker dem från Sune. Pontus tar med Sune 

bakom en buss, och bibehåller sin överordning även här genom att luta sig över honom. Det 

visar, som Nikolajeva skriver om, hans känslokalla och hårda sida för att hålla Sune på plats. 

Det märks tydligt att Pontus skäms över sin roll som simlärare, och han kommer därför 

överens om en deal med Sune. Dealen innebär att Sune inte berättar för någon att Pontus är 

simlärare, och att Pontus inte berättar att Sune inte kan simma. Varför Pontus inte vill att det 

kommer ut är förmodligen eftersom det bryter mot det maskulint manliga principerna och att 

han kanske riskerar att bli kallad tönt. Vilket skulle innebära att Pontus viker av från det 

hegemoniska som Connell skriver om. En man ska tydligen inte kunna vara stolt över en 

yrkestitel som simlärare, utan Pontus väljer istället att ljuga ihop att han är chef, vilket är en 

överordnad position. Förmodligen för att lyfta sin hegemoniska karaktär ännu mer. Utan att 

Pontus får ett svar av Sune om deras deal, slår Pontus till Sune hårt i bröstet. Det är alltså 

ännu en gång som Pontus använder sig vad Nikolajeva anser vara typiskt maskulint: stark, 

aggressiv, känslokall och hård. Men även ett av Ekmans typiska karaktärsdrag, fysisk styrka, 

för att visa sin hegemoniska överordnade position gentemot Sune. 
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Vad förväntas av den hegemoniska mannen? 

Strax därefter träder trollet Julle in i bild, men det är inte förrän senare i filmen man får se att 

trollet i själva verket är Pontus. När Pontus väl presenteras som trollet Julle är det Håkan som 

får syn på honom utan kostym-huvudet i sin hytt. I samma scen får man även se ett flertal 

tomma ölflaskor på bänken bredvid honom, och hur han knäpper upp ytterligare en burk öl 

som han genast börjar dricka ur. Detta är ett av de karaktäristiska dragen som Ekman skriver 

om i sin bok, dricka hinkvis med öl.  

Medan Pontus är borta som trollet Julle sitter Sabina och skryter om honom inför Karin. Jag 

väljer att citera Sabina.  

“Åh Pontus han är en mysig pappa, han är så härlig… Och vet du vad han kanske ska ta över hela den här 
anläggningen. I så fall blir vi ekonomisk oberoende och DÅ kan jag tänka mig att gifta mig med honom.” 

Ett citat som skriker förväntningar kring mannen. Dels som Nikolajeva skriver att mannen 

förväntas vara skyddande, aktiv, självständig och rationell. Men även huvudförsörjande, mån 

om familjen, ständigt verksam, målmedveten, betala för restaurangbesöken och ha ett 

maniskt behov av att bära det tyngsta lasset. Vilket är otaligt många begrepp som Ekman tar 

upp i sin lista. Citatet visar även tydligt att regissören har framställt att kvinnan måste ha 

mannen att luta sig mot. Där kvinnan inte klarar av att vara självständig och att hon är 

ständigt beroende av mannens tillgångar. Dessa begrepp upprätthålls även när båda 

familjerna sitter ner och lyssnar på idol-Lisa. Pontus berättar om en idé han har, att bygga en 

sim-slinga runt hotellet och uppför berget. När Karin ifrågasätter att det inte går att simma 

uppför, ljuger Pontus ihop att han har ett samarbete med världens bästa ingenjörer som ska 

göra det möjligt. “Där ser ni, Pontus tänker på allting”, säger Sabina som är naiv nog, eller 

kanske för att hon bara ser det hegemoniskt manliga hos Pontus, och väljer att blunda för allt 

annat. 

Eftersom Pontus vill leva upp till den hegemoniska mannen som är idealet för män enligt 

Connell och den mannen som också Sabina tror att han är, så försöker han följa hans deal 

med Sune så gott det bara går. Men eftersom Sune har börjat spela spratt mot Pontus är det 

svårt för Pontus att hålla sig i skinnet. Han springer efter Sune och säger att han bara vill 
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prata med honom, men väl ifatt gör han det klart för Sune att spratten inte är acceptabla. 

Innan Pontus går vidare ger han återigen Sune ett hårt slag, vilket är tredje gången i filmen 

som Pontus använder sin hegemoniska position i form av aggressivitet och fysisk styrka 

gentemot Sune. Pontus viftar även hotfullt med handen framför Sune innan han beger sig. 

När ska lögnerna ta slut? 

Varje dag har Pontus smitit iväg för att agera trollet Julle, något som Sabina inte har en aning 

om. Hon tror naivt på att Pontus går på möten och diskuterar sin chefsposition med 

hotellchefen. Men en dag begär Sabina att Pontus ska ta hand om deras son Fille, eftersom att 

hon vill få tid för att sola. Pontus försöker slingra sig ur situationen för att inte avslöja sig och 

därmed häva sin hegemoniska maskulinitet. Sabina står på sig och Pontus får trots sina lögner 

ta hand om Fille. Pontus lyckas dock få Rudolf att ta hand om Fille till slut, men innan det har 

Sune och Håkan lyckats leva rövare i Julle-dräkten och hotellchefen är rasande på Pontus. 

Här visas multipla maskuliniteter och den hegemoniska maktstrukturen återigen genom vad 

Nikolajeva skriver är maskulint: aggressivitet och våldsamhet. Men även det Ekman skriver 

om fysisk styrka. Pontus får ett hårt slag rakt i bröstet av hans chef, som med hjälp av hans 

vakter släpar iväg Pontus. Sabina ser vad som händer och Pontus väljer att förklara allt. Han 

berättar att han är simlärare åt Sune, vilket Sabina fnyser åt “Simlärare?” och sedan går hon 

hastigt ifrån honom. Det är som att regissören vill lyfta det man tidigare anade, att det var en 

skam att bära den yrkestiteln som man. Som att simlärare inte är manligt nog. 

En manlig man förväntas ändå, enligt Ekman att göra rätt för sig. Vilket Pontus gör när han 

förklarar hur allt ligger till för Sabina, efter många om och men. Filmen slutar lyckligt och i 

slutet går Pontus ner på knä och friar till Sabina, som säger ja.  

Rudolf 
Tidigt i filmen träder Sunes pappa Rudolf in. Han startar cd-spelaren och spelar 

signaturmelodin för att samla familjen till familjemötet. I mötet framställer han sig själv som 

Nikolajeva beskriver en man, rationell, aktiv och självständig. Men han visar sig även mån 

om familjen och som en huvudförsörjare. Två faktorer som enligt Ekman beskriver den 

manliga mannen. Rudolf säger att han ska ta familjen till Grekland, till familjens ovisshet är 
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det hans chef som betalar, men för att behålla sin hegemoniska karaktär i familjen får han det 

att låta som att det är han som står för hela kalaset. Rudolfs hustru Karin blir orolig för det 

ekonomiska men Rudolf som inte vill verka osjälvständig och därmed förlora sin överordnad 

tar snabbt till lögnen att han har fått en bonus för hans enastående prestation på jobbet, och på 

så vis upprätthåller han även begreppen som jag nämnde tidigare.  

Snåljåpen Rudolf 

När det glädjande beskedet nått familjen, ringer Rudolfs chef och berättar att han och hans 

hustru ska åka till Grekland istället, vilket innebär att Rudolf slipper och kan åka till 

Myggträsk med familjen. Det tar hårt på den egentligen snåla Rudolf Andersson, men då han 

har en manlig hegemonisk karaktär att upprätthålla säger han ingenting till familjen. I 

klippbilderna får dock åskådaren se när han vänder sig om, bort från familjen, att han gråter 

tyst. 64000 kronor är vad resan till Grekland går på och än en gång, när Rudolf betalt för 

resan ur egen plånbok, sitter han på en toalett och gråter. Det är ju ändå manligt att visa sig 

känslokall, som Nikolajeva skriver, men även som Ekman skriver, att inte visa någon 

svaghet. 

Fadersrollen 
Gaska upp dig Sune.. Sol, bad, härliga tjejer /…/ Har jag inte berättat för dig att jag var 
Glimmerdags största tjejtjusare när jag var ung /.../ Jag vet vad tjejer vill ha och hur killar 
ska vara för att göra tjejer lyckliga /…/ Det gäller att inte tappa stilen, tjejer vill inte se 

allt /…/ asså det kan vara lite svårt att veta hur tjejer egentligen tänker, för vissa tjejer vill 
inte visa hur imponerade de är. 

 

Ovanstående citering är från när Sune och hans familj står på flygplatsen. En replik som 

innehåller en hel del normativa aspekter och därmed upprätthålla en maskulinitet och för att 

inte försvinna ur den heterosexuella, hegemoniska överordningen. Som om alla tjejer gillar 

samma saker och tänker likadant. 

Gratis är gott 

Väl i Grekland har Rudolf fortfarande inte förstått att allt är gratis på deras resa, och Karin 

föreslår att de tar en drink. För att inte visa sin snåla sida så säger han att det är alldeles för 

tidigt att dricka. Men snart får Rudolf veta att allt är gratis och ber Sune att hämta inte bara 
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en, utan tre drinkar. Rudolf är en man som tänker kvantitativt istället för kvalitativt, vilket 

enligt Nikolajeva är maskulint. Det här kan man även se angående Rudolfs resonemang att 

försöka tjäna tillbaka varenda krona han har spenderat vilket innebär att hinna med så mycket 

som möjligt och äta så mycket det bara går. Vilket han berättar för barnen, men Karin är dock 

ovetandes om det. Förmodligen för att inte underkasta sin hegemoniska maskulinitet för 

Karin. Rudolf berättar inte heller att boken han har med sig överallt är anteckningar om alla 

kronor de tjänat in, utan hittar istället på en vit lögn om att han räknar kalorier. 

Den tävlande mannen 

När familjen kommer ner till stranden i Grekland är den fullproppad av människor. Men 

tävlande, som en man enligt Nikolajevas ska vara, säger Rudolf till familjen Andersson att 

han ska hitta den bästa platsen på stranden. Att vara tävlingsinriktad skriver även Ekman om 

men han skriver även att mannen förväntas vara en upptäckare. När Rudolf har hittat den 

perfekta platsen slår sig familjen ner och Rudolf tar fram de skatte-papper han fått i uppgift 

att avklara från chefen. Chefen har en överordnad position över Rudolf och blir därför en 

man som Rudolf ser upp till. Han väljer därför att som Nikolajeva skriver att aktivt arbeta på 

semestern och visar sig även som Ekman beskriver, vara ständigt verksam. Det här scenariot 

är ett exempel på den kulturella dynamiken som upprätthåller en grupps ledande position i 

samhällslivet som Connell skriver om. 

För att fortsätta på begreppen tävlande och tävlingsinriktad, är det något som syns hos Rudolf 

ännu en gång när Sune gestikulerar med charader som hela hotellet börjar delta i. När Rudolf 

svarar rätt, skriker han rovgirigt, högt och burdus mot det förlorande laget att det var hans lag 

som vann. Sedan kommer familjen Andersson på vad de faktiskt hade svarat och rusar ner till 

havet för att plocka ihop sina saker. 

Gentleman och hjälte 

När Karin hittar Rudolfs anteckningsbok får han förklara vad alla siffror i boken betyder. Hon 

tycker att han är snål - vilket inte är ett av de hegemoniskt maskulina karaktärsdragen. Karin 

blir arg och går genast ut från rummet. Rudolf som ändå är rationell och mån om sin familj, 

springer ifatt Karin och föreslår att åka iväg på båtresan som han tidigare pratat bort eftersom 
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den kostade pengar. Väl på båten hoppar Sune i vattnet, som inte kan simma, och Karin står 

bara förskräckt bredvid. Rudolf, den maskulint manliga som förväntas enligt Nikolajeva vara 

skyddande, men även som Ekman skriver, vara en gentleman och ta på sig hjälterollen. 

Rudolf hoppar i vattnet för att rädda Sune. När Rudolf och Sune är tillbaka på båten, hoppar 

Håkan i, och Karin som fortfarande står handlingsförlamad pekar mot Håkan och ropar att 

Rudolf ska hoppa i och hämta även honom. Direkt efter det svimmar Sune och faller ner i 

vattnet, och Karin fortsätter skrika efter Rudolf som är mitt uppe i att rädda Håkan, men som 

trots det förväntas vara den skyddande och ta på sig hjälterollen genom att rädda Sune ännu 

en gång. 

I slutet av filmen lägger Rudolf de maskulina karaktärsdragen åt sidan och visar en 

omtänksam, omsorgsfull och emotionell sida, vilket är enligt Nikolajeva tre kvinnliga 

karaktärsdrag. Rudolf visar sin kärleksfulla sida mot Karin och ber om ursäkt för sin snålhet 

och erkände att han var tvungen att sälja husvagnen för att ha råd med resan. 

5.2 Sune på bilsemester 
Filmen börjar med att familjen Andersson felparkerar på ett bröllop. Bröllopet är en 

fortsättning på Sune i Grekland - All inclusive kan man säga, eftersom det sista man såg var 

att Pontus gick ner på knä och friade till Sabina som sa “ja”. I Sune på bilsemester är det 

alltså Pontus och Sabina som ska gifta sig och familjen Andersson är inbjudna. Eftersom 

Rudolf alltid är snål, har de inte köpt en bröllopspresent. Han tog istället en gammal 

bröllopspresent hemifrån som han och Karin fick på deras bröllopsresa. Väl på plats får 

Rudolf veta av en annan gäst, som jobbar för antikrundan, att tavlan är värd en förmögenhet, 

över 900.000 kronor. När samma gäst sedan får ta en närmare titt på tavlan så hittar han ingen 

signatur och säger att tavlan inte har något värde utan den. Rudolf får plötsligt bråttom att 

lämna bröllopet för att besöka konstnären, som också gav Rudolf och Karin tavlan på deras 

smekmånad 20 år tidigare. Rudolf skyndar sig bort till Karin och ljuger ihop att han inte vill 

ge bort tavlan eftersom den betyder väldigt mycket för honom och att han vill behålla den av 

den anledningen.  
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Genom filmen får man följa Sune och hans familj på en resa genom Europa, och deras mål är 

Sydtyrolen, där konstnären Nyllet bor. Men familjen är ovetandes om att Nyllet gått bort bara 

några dagar innan de anländer till Sydtyrolen.  

Ett stående tema i alla Sune-filmer är att någon råkar illa ut tack vare Andersson-familjen. 

Den här gången är det en dalmas, som är påväg till samma destination som familjen 

Andersson, för att lämna in ett testamente som ska rädda Nyllets hus ifrån att säljas. Ett annat 

tema som är återkommer är att Sune har tjejproblem. Den här gången bråkar han med Sophie 

innan resan mot Sydtyrolen. Det bidrar till att Sune har svårt att bestämma hur hans drömtjej 

ser ut. Sune får en osynlig drömtjej som bara han kan se, vid namn Nicole. Kärleken uppstod 

när hans mamma Karin berättade om deras smekmånad i Sydtyrolen och att Nyllets dotter 

Nicole var med, som vid det laget var 11 år. Sune levde i drömvärlden om att Nicole 

fortfarande bara var 11 år, men eftersom smekmånaden var 20 år tidigare var Nicole till 

Sunes besvikelse alldeles för gammal för honom. I slutet av filmen återförenas Sune och 

Sophie dock i Sydtyrolen tack vare Nicoles dotter och Sune blir förlåten av Sophie.  

5.2.1 Sune 

Vill du gifta dig med mig? 

Sune och Sophie är återigen ihop i den här filmen. När bröllopet äger rum filmas åtskilliga 

kvinnor som gråter, männen visar sig oberörda. Det här är förmodligen som Nikolajeva 

skriver, att män förväntas vara känslokalla, hårda. Men även som Ekman beskriver, att inte 

ska visa sig svaga. När Sune filmas, rinner en tår ner för kinden som han snabbt torkar bort. 

Det är något som enligt Öhrn tillhör “fas 2”, självbehärskning, genom att behärska sina 

känslor inför andra och trycka undan tårarna. Sune tittar på Sophie och ber henne vänta, han 

springer raskt iväg till Håkan för att be om en tjänst. Håkan klär upp sig till präst och påbörjar 

vigseln för Sune och Sophie. Sune är uppe och snuddar på “fas 3” även i den här filmen, 

vilket innebär som Öhrn skriver finna ett intresse för att hitta en flicka att gifta sig med. 

Vilket är ordagrant vad Sune försöker göra, men han blir tveksam när Håkan dikterar “tills 

döden skiljer er åt”. Sune försöker förhandla med Håkan att de kan vara gifta till sommaren 

istället, eller tills fnisset börjar avta. När Håkan säger att han går iväg om de inte är seriösa 

med sitt giftermål, säger Sune snabbt att Sophie är det bästa som finns. Men när Håkan ännu 
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en gång frågar om han är säker, börjar Sune tvivla och ifrågasätter Sophies utseende. Sophie 

blir rasande och går raskt ut kyrkan. Sune som ändå enligt Nikolajeva förväntas vara 

rationell, springer efter. Det visar även ett av Ekmans karaktärsdrag, att han är en gentleman. 

Sune förklarar för Sophie att det var dumt sagt, för han “tror” verkligen att hon är hans 

drömtjej. Sophie blir återigen irriterad för att Sune inte är säker på om hon är hans drömtjej 

och går återigen raskt ifrån honom. Håkan frågar Sune om han ska slå ner henne, eftersom 

fysisk styrka är något som bestämmer maktpositionen i pojklandet enligt både Öhrn, 

Nikolajeva och Ekman. 

Mot Sydtyrolen 

När familjen är hemma från bröllopet kallar Rudolf till familjemöte där han berättar om deras 

bröllopsresa. I berättelsen finns en tjej som heter Nicole och Sune börjar genast med sitt 

tjejtjuseri. “Olala, vem är det där?” säger han sexistiskt. Under Karin och Rudolfs berättelse 

får Sune syn på vad som under största delen av filmen kommer att vara hans drömtjej. 

Påväg mot Sydtyrolen får bilen motorstopp, och Karin ringer efter bärgningsbil. Ekman som 

beskriver den manliga mannen som bland annat en upptäckare, stämmer väl in på Sune även i 

den här filmen. Men det visar även att Sune uppfyller vad Nikolajeva anser är typiskt 

maskulint: att vara aktiv och självständig. Sune springer upp till familjen som står vid bilen. 

Han berättar att han har hittat en bäck där familjen kan bada medan de väntar på 

bärgningsbilen. 

Besvikelsen 

Väl i Sydtyrolen får Sune träffa den riktiga Nicole som inte alls är enligt hans förväntningar. 

Hon är gammal, det har ju gått 20 år sedan Karin och Rudolfs bröllopsresa. Men så stöter han 

på Nicoles dotter Nora, som han fortfarande tror bara är hans fantasi-tjej, då hon är en kopia 

av sin mamma som ung. Han springer fram och ger henne en kram, men Nora som finns på 

riktigt, knuffar bort honom eftersom hon inte känner Sune. När Karin träder in i rummet och 

frågar om Sune har hälsat på Nora, tror Sune fortfarande att Nora är hans drömtjej som bara 

existerar för honom och att hans mamma retas med honom. Han slänger till med armarna och 

visar sig fysiskt stark vilket gör att Nora flyger baklänges. Sune skäms när han inser att Nora 
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finns på riktigt och går iväg och sätter sig utomhus. Nora kommer förbi och sätter sig bredvid 

honom och Sune ber Nora om förlåtelse. De går tillsammans till kyrkan där Nora går in för 

att bikta sig. Hon frågar om Sune också vill göra det, ifall han gjort något han ångrar, men 

Sune säger att han inte har något att bikta sig för. Han ska väl ändå ständigt leva upp till det 

hegemoniska och visa att han är känslokall. Men kanske även att, enligt Ekmans manliga 

karaktärsdrag, inte visa någon svaghet och visa att han utomordentligt sällan gå i kyrkan. 

Vem är min drömtjej? 

När de har lämnat kyrkan är det är dags för Sune att lista ut vad han drömmer om hos sin 

framtida brud, som återigen handlar om hans fas 3, som Öhrn skriver om, att hitta flickan att 

gifta sig med. Till hjälp tar han Nora, och tillsammans gör de en bok över vad Sune letar efter 

hos en tjej. De springer runt överallt för att hitta en tjej som passar in på Sunes alla krav. När 

de inte hittar någon tjej som passar in på kraven tar Nora återigen med Sune till kyrkan som 

uttrycker sig “men vad ska vi göra här”. För att återigen tydliggöra Ekmans karaktärsdrag, att 

en man utomordentligt sällan går i kyrkan. Men den här gången går han med på att bikta sig 

och därmed bli förlåten för hans synder. Han accepterar att visa sig svag men samtidigt göra 

rätt för sig. När han måste välja en grej han ångrar väljer Sune den gången han var dum mot 

Sophie och att hon är hans drömtjej iallafall. Sophie som sitter på andra sidan av biktbåset 

förlåter honom. Sune tar ett stadigt grepp och omfamnar henne och kysser henne. Vilket 

också kan kopplas till Ekmans begrepp om hur en man bör vara - fatta ett ordentligt tag om 

kvinnan de få gånger han dansar - men i Sunes fall är det de få gånger han kramas. 

5.2.2 Äldre manliga karaktärer 

Rudolf 

Pontus och Sabina har precis gift sig och det är dags för Rudolf att hämta bröllopspresenten. 

Karin följer med Rudolf till bilen och säger att hon tyckte att bröllopet var vackert och börjar 

gråta. Hon frågar sedan om Rudolf kommer ihåg deras bröllop och Rudolf svarar känslokallt, 

vilket är ett av Nikolajeva samt Ekmans begrepp som beskriver den manliga mannen, “ja, hur 

ska jag kunna glömma det? Det var ju värsta dagen i mitt liv /.../ ”. Karin upptäcker vilken 

bröllopspresent Rudolf ska ge bort, och Karin visar återigen att hon är ledsen. Vilket beror på 

att Rudolf vill ge bort ett minne från deras bröllopsresa, men Rudolf är fortfarande känslokall 
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i sitt svar och visar att han inte riktigt bryr sig om deras bröllop och minnen. Vilket också kan 

kopplas till Ekmans begrepp att inte visa någon svaghet och inte gråta. När Karin förstår att 

Rudolf bara var för snål för att köpa en bröllopspresent, blir hon sur över att Rudolf alltid 

tänker på allt i pengar och går argt iväg från Rudolf. Rationell som en man enligt Nikolajeva 

förväntas vara, och även en gentleman och mån som sin familj, som den manliga mannen 

beskrivs enligt Ekman, springer Rudolf snabbt efter Karin för att få henne på bättre humör 

igen.  

Väl tillbaka på bröllopet står ett kärleksfullt par framför Rudolf och Karin, och säger till 

varandra “bröllop är som kärlekens väckarklocka, plingpling” och sedan ger paret varandra 

en kyss. Karin försöker med samma sak till Rudolf, och säger med ett leende på läpparna 

“plingpling”, Rudolf lyfter på ögonbrynen och kollar konstigt på Karin medan han säger 

“pling? Vadå pling?”. Kanske kan det vara för att återigen visa sin känslokalla sida, men 

även för undvika allt som kan verka kvinnligt för att inte mista sin manliga manlighet och 

överordnade position.  

Vi kommer bli rika! 

En gäst som jobbar på antikrundan kommer fram till Rudolf och frågar om tavlan som Rudolf 

håller i. Rudolf tar ett fast handslag, ett manligt karaktärsdrag enligt Ekman, och säger att 

han vill att gästen ska värdera hans tavla. När Rudolf får reda på att tavlan är värd över 

900.000 kronor ångrar han sig över att ge bort den i bröllopspresent till Pontus och Sabina. 

Han tar med Karin runt knuten för att berätta om tavlans värde, men när Karin anar att det 

handlar om pengar avbryter Rudolf sig själv och säger att den är “jätte-, jätte-, jättefin … som 

ett minne!”. Karin blir rörd och säger att hon kommer börja gråta, men känslokall som Rudolf 

förväntas vara, springer han oberört iväg med tavlan i all hast. Antikrundan-gästen springer 

ikapp Rudolf för en extra titt på tavlan, och upptäcker att det inte finns en signatur. Han 

berättar att det innebär att tavlan minskar drastiskt i värde utan signaturen. Dock ger han en 

rekommendation till Rudolf att åka ner till Sydtyrolen där konstnären bor för att ge tavlan en 

signatur och därmed dess rättmätiga värde.  
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Känslokall 

Rudolf kallar till familjemöte för att berätta för familjen att de ska besöka Sydtyrolen och 

därmed återskapa Karin och hans smekmånad. Hela familjen Andersson blir väldigt glada och 

Karin går fram till Rudolf och kramar om honom. “Minns du vår bröllopsresa?” frågar 

Rudolf till Karin, hon greppar sensuellt tag i Rudolfs kläder som återigen är känslokall och 

skakar av sig Karin och byter samtalsämne. Han berättar istället att det var där Nyllet gav 

dem tavlan. Hela familjen hjälps åt att packa bilen, och utanför står familjen Blixt, förundrade 

över att familjen Andersson ska ut på äventyr. Ragnar erbjuder Rudolf sin GPS, men som den 

manliga mannen Rudolf är, och som Ekman har med i sina stereotypiska begrepp, är att 

mannen fascineras av kartor och vägbeskrivningar. Vilket även Rudolf gör, och visar stolt 

upp sin karta för Ragnar, och skryter med att han alltid kom etta i orienteringen i skolan. Men 

Ragnar böjer sig närmare Rudolf och viskar att GPSen har Agneta Sjödins röst inlagd. Som 

den hegemoniskt, heterosexuella mannen som Rudolf konstant visas vara och för att undvika 

allt som kan få omgivningen att misstänka att han är bög, som Ekman skriver är ett manligt 

karaktärsdrag, tar Rudolf emot GPSen. När hela familjen har somnat sätter Rudolf på GPSen 

för att höra Sjödins röst.  

Väl framme på färjan mot Sydtyrolen får familjen Andersson byta hytt då den som ingick i 

priset var alldeles för trång. “Jag tror det har vänt nu.” säger Rudolf till Karin, som svarar 

kärleksfullt “Det tror jag också, resan har knappt börjat och vi är redan som nyförälskade”. 

Rudolf tittar på Karin fundersamt och pekar ut mot havet och svarar känslokallt “Fartyget … 

har vänt”. Karin och Rudolf pratar sedan om sin bröllopsresa och om hur mycket det regnade 

och hur sjuk Rudolf blev. Men Rudolf reagerar direkt och ifrågasätter vad hon menar med 

sjuk, han var ju faktiskt nära på att dö. Ett typiskt karaktärsdrag för män när de är sjuka, och 

enligt dem döende, som kallas man flu (urbandictionary, 2006). 

Skadad eller ej, ta på dig hjälterollen nu! 

När familjen är på väg för att äta på färjan går Rudolf in i en glasdörr och skadar sig så pass 

att han får gå med nackkrage och omlindad näsan. Väl vid maten har Rudolf svårt att se var 

maten är på tallriken och missar fullständigt maten med gaffeln. Men för att inte förlora sin 
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överordnade position säger Rudolf att han mår prima. Ingen manlig man vill väl ändå avvika 

från de manliga karaktärsdragen som Nikolajeva skriver och visa sig svag. Men strax därefter 

råkar Rudolf dricka av blomvattnet istället för sitt eget glas, bryter ihop och skriker att han 

kommer att dö. Ännu en gång han visar att han lider av man flu (ibid, 2006).  

Likväl som i Sune i Grekland - All inclusive stöter familjen även här på att en familjemedlem 

behöver räddas. Den här gången är det Håkan som har fyllt hela hytten med badskum från 

jacuzzin. Karin ropar att Rudolf ska rädda Håkan, som trots sin skada ständigt förväntas, 

enligt Nikolajeva, vara skyddande och aktiv. Men även enligt Ekmans begrepp, vara en 

gentleman, djärv, mån om sin familj och ta på sig hjälterollen. Rudolf springer in, utan att 

tveka för att rädda Håkan. Men komiskt nog kommer Rudolf ut med tavlan i handen och 

Karin får rycka in för att rädda Håkan istället.  

Bilbärgning 

Familjen Andersson är återigen på väg i sin bil mot Sydtyrolen när en varningslampa tänds. 

Karin skriker på Rudolf, som den manliga man han förväntas vara och uppfyller ännu ett 

begrepp som Ekman tar upp, att ansvara för bilen. Rudolf tar ut tuggummit ur sin mun, sätter 

det över lampan som blinkar, och bilturen fortsätter. Efter en stund lägger bilen av helt och 

familjen måste ringa efter en bärgningsbil. Eftersom familjen förväntar sig att det ska ta lång 

tid går de tillsammans ner till en bäck i närheten. När familjen går upp för att kolla till bilen, 

är den redan bortbärgad.  

Efter att bil-scenariot har löst sig är familjen återigen på väg mot sin destination, Sydtyrolen. 

Väl på plats får Rudolf reda på att Nyllet, konstnären, är död. Rudolf bryter ihop och skriker 

att han inte kan vara död. De andra tror att Rudolf gråter för att Nyllet betydde mycket för 

honom, men den egentliga anledningen är att Rudolf bara ville ha signaturen på tavlan för att 

den skulle uppnå sitt rättmätiga värde. Efter många om och men får Karin reda på att tavlan 

saknar signatur och att de inte längre kommer att bli rika. 
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En dold signatur 

Karin kallar till krismöte, hon vill trots allt försöka hjälpa Nicole att behålla huset, som hon 

lovade när hon trodde att tavlan skulle ge dem en förmögenhet. En dalmas som genom filmen 

förföljts av otur orsakad av familjen Andersson kommer tillslut fram till Sydtyrolen han 

också. Då visar det sig att han är släkt med Nicole och att han har ett testamente som hindrar 

huset från att säljas. Som en fin gåva, och vad Rudolf och Karin tror är värdelös för dem med 

värdefull för Nicole, ger dem henne ett minne från hennes far, Nyllets tavla. Rudolf nämner 

lite snabbt att det är synd att tavlan inte är signerad. Nicole förklarar att Nyllet gömde sina 

signaturer, och visade vart han gömt den i tavlan. Men likväl som Sune i Grekland - All 

inclusive, slutar även den här filmen med att Rudolf är kärleksfull genom att ta ner sin 

känslokalla sköld. Han kysser Karin och berättar att han älskar henne. 

5.3 Sune i fjällen 

I början av filmen är Sune är medverkande i en musikal. Under musikalen flörtar han med en 

tjej som står bredvid honom. Sophie som står bakom Sune frågar om han vill med till fjällen. 

Sune tackar nej och fortsätter flörta med tjejen bredvid. Sophie frågar sedan om de har 

bestämt att vara ihop eller inte, och Sune svarar skrattande att de nog bara bestämt att vara 

kompisar.  

Filmen i helhet handlar om Sunes sportlov och hans svartsjuka för Santos och Sophie. 

Familjen Andersson åker iväg på skidsemester till Åsdalen tillsammans med familjen Blixt. 

En familj som familjen Andersson egentligen inte tål, men när Sune ljuger ihop att familjen 

Blixt har bjudit med dem på deras semester är det kanske inte en så dålig idé enligt Rudolf 

trots allt. Med snål-sinnet i högsta hugg hos Rudolf blir det en semester med familjen Blixt.  

Väl i fjällen tampas Sune återigen med sina tjejproblem. När Sophie skämtade att hon var 

intresserad av Santos, för att se om Sune var svartsjuk, tog Sune det på största allvar. 

Eftersom Santos är blyg när det kommer till att prata med tjejer så använder Sune det till sin 

fördel för att försöka sabotera för Santos, men allt går tvärtemot vad Sune har tänkt.  

���36



5.3.1 Sune 

Redan första sekvensen visar de något som enligt Öhrn hör till “fas 2”, att kunna trycka bort 

sin rädsla. Sune står på toppen av ett berg, med en pulka i handen. Man får inte se hela 

sekvensen här, utan filmen spolas tillbaka till när Sune står och uppträder på en musikal. Han 

står och flörtar med tjejen intill honom. Sophie som står bakom Sune frågar om han vill följa 

med till fjällen, men han skämtar bort det och säger att det bara är en plats för insnöade. Sune 

försöker förmodligen framstå som busig för att imponera på tjejen bredvid honom. Detta är 

ett karaktärsdrag som enligt Nikolajeva beskriver pojkar vilket får Sune att klättra i sin 

överordnade position och därmed imponera på tjejen. Sophie frågar även om de bestämde att 

vara tillsammans eller inte. Sune svarar att de bestämde att bara vara kompisar, och sen 

blinkar han flörtigt till tjejen bredvid honom. När Sophie svarar “perfekt” blir Sune genast 

nojig. Vilket förmodligen är för att en man, enligt Ekman, vill kontrollera sin omgivning och 

att Sune vill ha Sophie runt sitt finger. Det kan även vara som Nikolajeva skriver, att mannen 

tänker kvantitativt, istället för kvalitativt. Hellre många tjejer än en bra. När han ifrågasätter 

vad hon menar, svarar hon kort att hon ska till fjällen. När musikalen är slut springer Sune 

ifatt Sophie på skolgården för att få en bättre förklaring vad hon menade med “perfekt”. Hon 

svarar att det finns andra killar där uppe och ger Sport-Santos som exempel.  

Svartsjuk? Skulle inte tro det 

När familjen är hemma frågar Anna om Sune har hört att Santos och Sophie ska till fjällen 

tillsammans och om han är svartsjuk. “Jag, svartsjuk?! Skojar du?” ifrågasätter Sune. 

Återigen försvarar Sune sin hegemoniska maskulinitet, han vägrar framställas som omanlig 

och därmed vika av från de karaktärsdrag som Nikolajeva beskriver: känslokall, hård och 

självständig. Men även som Ekman beskriver: inte visa någon svaghet, undvika allt som är 

kvinnligt, självsäker, självhävdande och ha svårt att tala om känslor. Sedan drömmer han sig 

iväg om när han och Sophie hoppar runt i snön, men plötsligt får han - i drömmen - en 

snöboll i bakhuvudet av Santos. Och plötsligt står Sophie och skrattar med Santos medan de 

pekar hånfullt mot Sune. När Sune ser att Santos och Sophie är påväg att kyssas vaknar han 

upp ur sin dröm. Han får sedan en idé och kallar familjen till familjemöte. Han ställer sig och 

dansar till familjemötets signaturslinga och Karin säger till Rudolf att Sune är “duktig”, vilket 

enligt Öhrn är en bekräftelse på att man ligger i fas med sin ålder. Efter dansen berättar Sune 
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att familjen ska åka med familjen Blixt på skidsemester i fjällen. När Rudolf och Karin 

ogillar idén, ljuger Sune och säger att familjen Blixt bjuder. Att inte vara ärlig, är något 

omanligt enligt Ekman. Men kanske väljer Sune att vika av från ett manligt karaktärsdrag för 

att närma sig “fas 3”, där han enligt Öhrn ska hitta flickan att gifta sig med, vilket innebär att 

han behöver återförenas med Sophie innan hon faller för Sport-Santos. 

Att svälja rädslan 

Väl i fjällen dukar Sune upp ett romantiskt bord med Sophies favoritgodis och filmer. Han 

sitter och övar på komplimanger till Sophie, eftersom en man aldrig uttrycker tankar och 

känslor av ofärdigt slag, enligt Ekman. När Sophie kliver in i stugan säger hon att hon vill ut 

i backen och inte sitta inomhus. Sune svarar Sophie med att det inte finns något som skulle få 

upp honom i en backe. Men Sophie svarar nonchalant att hon ska ut i backen och träna med 

Santos. Sune blir svartsjuk och ropar till Sophie att vänta på honom. Sune tar på sig 

ytterkläderna, tar med sig pulkan och springer ifatt Sophie som står i liften. Sune pratar högt 

om hur ingen normal person gillar sport. Förmodligen för att placera sin hegemoniska 

position över Santos. Eftersom att Sune själv inte är sportintresserad och en duktig idrottare, 

som enligt Ekman är manligt, vill han troligtvis försöka trycka bort de karaktärsdragen från 

det manliga perspektivet från Sophie. För att ytterligare trycka på att sport inte är manligt, 

säger Sune att sport är för töntar. Att någon utför något som är töntigt, är enligt Connell ett 

glåpord för att trycka bort pojkar och män ifrån den hegemoniska maskuliniteten. Sophie som 

förstår vad Sune håller på med frågar om han är svartsjuk. Men Sune, som den man han 

framställs som, visar återigen ett av Ekmans begrepp, självsäker. Han väljer att skämta bort 

det, trots att det är sant, för att inte framstå som omanlig inför Sophie. 

När Sune väl är uppe på toppen av skidbacken frågar Sophie om Sune fortfarande är 

höjdrädd. För att återigen visa sig självsäker, och visa att han är påväg att bli en man, säger 

Sune att han har kommit över det, trots att han inte har det. Förmodligen vill han inte framstå 

som vad Nikolajeva och Ekman skriver är omanligt och visa sig svag. Vad bra säger Sophie, 

då klarar du dig själv. Sune nickar för att framstå som självständig, som enligt Nikolajeva är 

ett maskulint karaktärsdrag, och Sophie åker iväg. När Sune står kvar ensam på toppen av 

berget med sin pulka hör man en grupp killar i bakgrunden “Kolla killen med pulkan”. De 
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vill förmodligen trigga Sune. De skrattar åt honom och Sune vill förmodligen inte anses vara 

en fjant, vilket är ytterligare ett glåpord för att trycka bort en pojke från den hegemoniska 

manligheten. Killarna fortsätter att ropa och nu ropar de på Sune, “åk, åk, åk”. För att inte 

förlora sin hegemoniska maskulinitet och trilla ner från “fas 2”, trycker Sune undan sin 

rädsla. Vilket enligt Öhrn visar att han är självbehärskad, ett karaktärsdrag för pojkar i “fas 

2”. Sune sätter sig i pulkan och åker ner för skidbacken.  

Santos ska bort från allt som heter manligt 

När Sune störtar ner i en snödriva hjälper Håkan honom upp. Sune får tipset av Håkan att se 

till att Santos skämmer ut sig framför Sophie. Förmodligen för att framställa honom som en 

tönt/fjant för att återigen trycka ner Santos från den hegemoniska maskuliniteten och därmed 

automatiskt hamna över honom i patriarkatet. Sune letar upp Santos och erbjuder att ge 

honom hjälp med att få tjejer. Sune får idén att skriva upp Santos på en danstävling, eftersom 

Santos inte kan dansa och kommer därför skämma ut sig själv. Ett utmärkt tillfälle att 

förlöjliga Santos.  

Vid frukosten dagen efter sitter Sune och Sophie i soffan. Sune passar på att fråga om 

afterskin, och Santos dansnummer. Anna säger att han var “stört bra, och snygg också” 

Sophie säger att han var “helt underbar”. Sune sitter bara helt apatisk och stirrar, hans plan 

med att få bort Santos från det hegemoniska gick åt helt fel riktning.  

Sune försöker ytterligare en gång skämma ut Santos. Den här gången säger Sune att Santos 

ska knuffa ner Sophie när hon kommer gåendes. Det är förmodligen ett knep för att visa 

Sophie att Santos inte är en gentleman, vilket tillhör en av de manliga karaktärsdragen som 

Ekman beskriver. När Sophie kommer gåendes rusar Santos mot Sophie och puttar henne. 

Men vid exakt den tidpunkten kommer det en snöskoter, vilket får det att se ut som att Santos 

slängde sig framför den för att rädda Sophie från att bli överkörd. När Sophie förklarar vad 

som hänt för Sune och om hur Santos räddade hennes liv visas det tydligt att Sophie tycker 

att Santos är en gentleman som tar på sig hjälterollen. Istället för att mista ett av de manliga 

karaktärsdragen som Ekman beskriver, uppfyller Santos ytterligare ett och blir manligare i 

Sophies ögon. När Sune gör narr av Santos och säger att han försökte agera någon sorts 
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superhjälte frågar Sophie återigen om Sune är svartsjuk. “På Sport-Santos? Skulle inte tro det 

va” svarar Sune ytterligare en gång självsäkert för att inte framstå som svag och för att visa 

att han är självständig. 

Förlåt 

Men en man förväntas enligt Ekman vara ärlig och göra rätt för sig och även Sune gör det 

tillslut. Sune letar upp Santos och erkänner att han inte har varit helt ärlig mot honom men att 

han nu ska hjälpa honom på riktigt. Han försöker först lära Santos att prata med tjejer. Santos 

har nämligen en dejt med Sophie senare den dagen. Sune riggar kamerautrustningen samt en 

mic på Santos för att se och höra allt som händer. Samtidigt får Santos en hörlur i örat för att 

kunna upprepa allt som Sune säger. Sophie upptäcker vad de håller på med och tror att Sune 

försöker sabotera, trots att han bara försöker göra rätt för sig.  

Det är dags för skidtävlingen som Sophie har övat för hela veckan. Familjen Blixt och 

familjen Andersson står och hejar i backen och Rudolf kallar Sune duktig. Duktig för att Sune 

kan åka skidor, duktig för att han förmodligen är ikapp med förväntningarna på hans ålder, 

som Öhrn skriver om. När de står och hejar råkar Rudolf knuffa till Sune hårt, vilket gör att 

han glider rakt ner i tävlingsbanan när det är Sophies tur. Hon åker rakt in i Sune. Sophie, 

som blir sur för att Sune bara förstör, åker iväg. Sune som åter igen försöker göra rätt för sig, 

åker efter. När Sophie frågar vad Sune gör svarar han att han ska hjälpa henne. Han berättar 

att han inte varit helt ärlig. Sune berättar att han är kär i henne. Han säger att han ska fixa så 

att hon kan försöka vinna iallafall, att hon ska lita på honom om hon kan. Sune springer ifatt 

Santos och får honom att byta kläder med Sophie som åker loppet istället för Santos och 

vinner. 

5.3.2 Genusperspektiv vuxna 

Rudolf  
Som den manliga mannen Rudolf framställs som i de tidigare filmerna börjar även Sune i 

fjällen med typiskt maskulina karaktärsdrag enligt Nikolajeva och Ekman. Rudolf visar sig 

både hård och sträng. Rudolf tar fotbollen ifrån Sune och Håkan när de busar och har sönder 
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möblemang på övervåningen. Rudolf gör dock samma misstag själv när han leker med bollen 

på nedervåningen och har sönder TVn. 

Mot fjällen! 

Sune kallar till krismöte, och han ljuger ihop att familjen Blixt har bjudit med hela familjen 

Andersson på en resa till fjällen. Rudolf och Karin som till en början är skeptiska, börjar 

packa väskorna med väldig fart. Rudolf som i vanlig ordning har en överordnad hegemonisk 

position uppfyller vad Ekman beskriver är ett manligt karaktärsdrag, kontrollera sin 

omgivning. Rudolf ser till att ingenting onödigt packas ner i väskan. 

Väl i fjällen ska familjen Andersson hyra skidor. Rudolf tänker att han kör det säkra kortet 

och väljer längdskidor, men Pontus tar snabbt fram en snowboard, något Rudolf aldrig har 

sett förut. Men som den hegemoniska mannen han framställs, visar han sig som både 

självsäker och en duktig idrottare, två ord som enligt Ekman är maskulint manligt. Men 

kanske även för att inte klassas som tönt, mes, fegis eller ynkrygg och därmed vika av från det 

hegemoniska tar Rudolf emot snowboarden med ett stadigt grepp och säger att han vet hur 

man åker snowboard, trots att så inte är fallet. När familjen fått sin utrustning och går ut från 

uthyrningen börjar Håkan kasta snöbollar. Rudolf säger åt Håkan att han inte får göra det 

eftersom att det kan skada någon. Rudolf tar sedan upp egna snöbollar och börjar kasta. Det 

slutar med att han råkar kasta en snöboll på en annan skidåkare som flyger bakåt. Trots att 

han försöker vara sträng, avviker han alltså och följer inte begreppet att låta ord och handling 

vara ett. 

Fusk är accepterat, bara allt är gratis 

När Karin och Rudolf äntligen ska upp i skidbacken skriker Karin “Sisten upp är en 

bajskorv!”. Tävlingslysten och en krigare som den manliga mannen enligt Ekman bör vara, 

kastar sig Rudolf efter Karin och greppar tag i hennes ben så hon trillar ner rakt i backen. 

Rudolfs tävlingslust lägger sig dock när det kommer till pengafrågan. Eftersom Sune har lurat 

på familjen Andersson att familjen Blixt bjuder på allt bestämmer Rudolf att hans familj ska 

vara så snälla mot familjen Blixt som möjligt. Det innebär att Rudolf låter familjen Blixt 

fuska på spelkvällen. När Karin struntar i vad Rudolf sagt om att låta familjen Blixt vinna, 
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knuffar hon ut dem från ”Fia med knuff”. Spelet tar drastiskt slut och de sätter sig för att 

pinas i bastun där Blixt tar upp pengafrågan. Rudolf, som blivit lurad om att hela resan var 

gratis blir arg och beger sig ut i snön, klädd i bara handduk. Enligt Ekman är ett av de 

manliga karaktärsdragen att inte besvära sin omgivning med att tala om att han fryser även 

om det är svinkallt, vilket Rudolf gör utmärkt i den nämnda scenen. Inte ett enda 

ansiktsuttryck som visar att han fryser när han tillochmed slänger sig ner på knä i den kalla 

snön. 

Rudolf och Karin går gemensamt in till Sune för att ställa han till svars inför hans lögn kring 

resan. Rudolf visar sig både strikt, rakryggad när han konfronterar Sune som ligger och 

sover. Men med Sunes historia om hur mycket han älskar sina föräldrar så viker sig både 

Karin och Rudolf och det slutar med att det är dem som säger förlåt istället.  

Att stå på egna ben 

Familjen Andersson är påväg att bege sig ut på äventyr när Ragnar kommer för att varna för 

Karin. Rudolf som är både är självständig, mån om sin familj, gentleman och självsäker säger 

att han tar hand om henne. Men när Ragnar säger att han menar stormen Karin visar Rudolf 

bara sin nonchalans och säger åt familjen att semester börjar här, för att sedan bege sig. När 

stormen väl kommer blir det tufft för familjen Andersson som nästan blåser iväg, men Rudolf 

som är skyddande, vilket är ett karaktärsdrag för mannen enligt Nikolajeva, försöker hålla 

humöret uppe och säger att de ska sätta upp ett tält. När familjen är trygga i tältet står Rudolf 

utanför och sätter en ära i att klara av saker på egen hand, vilket är ett maskulint 

karaktärsdrag enligt Ekman, när han ensam strider mot stormen utanför tältet. När Rudolf 

kryper in i tältet hör dem ett ylande utanför, han vänder sig mot Karin och frågar om allt är 

lugnt, medan Karin svarar snäsigt att det är Rudolf som ska vara överlevnadsexperten. Det är 

alltid mannen som förväntas vara den överordnade och veta allt. 

5.4 Pojkkultur 

Håkan 
Håkan är däremot i bakgrunden i alla filmerna, det finns inte alltför mycket att analysera. Han 

tillhör däremot “fas 1”, och är påväg mot “fas 2”. Han är alltså den som är närmast modern 
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men även en bråkstake som ständigt behöver bevisa att han är pojke trots att han är 

genusneutral. Håkan framstår ständigt som Nikolajeva beskriver en pojke, äventyrlig och 

busig. Genom filmerna sitter Håkan på höga tak, försöker sno chips, propsar på att få bada 

med hajarna i havet och mycket mer där till. Han visar även tendenser till vad Öhrn beskriver 

som “fas 2”, att vara fysiskt stark. Till exempel när han frågar Sune om han ska slå Sophie, 

eller när han kastar ner burk-pyramiden på tivolit.  

Sport-Santos 
Först och främst är han namngiven efter ett normativt karaktärsdrag som förväntas på ett 

maskulint kön enligt Ekman, att vara en duktig idrottare. Även första sekvensen där Santos är 

med står han ute och sparkar fotboll med ett gäng killar, medan tjejerna hoppar omkring för 

sig själva ute på skolgården. Sedan att regissörerna har hittat på att han bara bryr sig om sport 

och inte kan prata med tjejer känns ännu mer absurt. Ett exempel är när Sune frågar åt Sophie 

vad klockan är, och Santos inte kan svara.  

6. Diskussion och slutsats 
Som synes och genomgående i min analys är att de maskulina karaktärsdragen är 

dominerande genom filmerna och det är tydligt att Sune-filmerna präglas starkt av 

genusaspekter. Utifrån de texter som applicerats på min analys finns det många karaktärsdrag 

som uppfylls angående förväntningar av en man/pojke. Det karaktärsdraget som förekommer 

flest gånger i analysen återfinns i Nikolajevas motsatsschema, att en man förväntas vara 

självständig. Ett annat karaktärsdrag som är återkommande är fysisk stark som både 

Nikolajeva, Ekman och Öhrn tar upp i sina teorier. Som synes i analysen är det förutom dessa 

två exempel, åtskilliga karaktärsdrag som beskrivs i teorin. Även Öhrns teorier om 

”pojklandet” syns i analyserna av Sune och Håkan.  

Karaktärsdragen är synbart accepterade och inte accepterade för det manliga könet. Men de 

kulturella normerna som gestaltas känns kanske en aning överdrivna. Man skulle kunna tolka 

dem som ironiska, humoristiska. Idealen som representeras belyser, trots sin komik, i hög 

grad tydliga maskulinitetsnormer. Till exempel att Rudolf ständigt faller ner i att misslyckas 

efter att han burit upp sin hegemoniska maskulinitet. Det framställs tydliga försök till att 
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framställa Rudolf som den överordnade i hushållet, trots att han oupphörligt klantar till det. 

Även Sune har en ironi över sin karaktär. Ständigt handlar hans liv om nya kärleksbekymmer 

som egentligen inte borde finnas. Trots att han har Sophie, letar han ständigt efter ett sätt att 

förstöra det, och lyckas därmed alltid klanta till det han också, likt sin far. Sune framställs 

också som en socialt överordnad karaktär, men som kanske egentligen kryper på sina bara 

knän för att vinna tillbaka sin kärlek upprepade gånger. 

 

Kom jag då fram till min frågeställning om hur pojkskap/manlighet/maskulinitet skapas och 

upprätthålls i filmerna? Det finns åtskilliga maskuliniteter som uppträder i filmerna. Trots att 

filmerna kanske inte är traditionellt maskulina finns väldigt många karaktärsdrag som 

återfinns i Nikolajevas och Ekmans schema och även de faser som Öhrn beskriver. Detta 

påvisar dominansen av det maskulina i filmerna och att karaktärerna framställs att försöka nå 

upp till den hegemoniska maskulinitet som Connell beskriver. Filmerna börjar alltid med att 

det är strul för de maskulina karaktärerna. Sune har alltid ett bråk med Sophie i början av 

filmen. Rudolf har ständiga bekymmer med att han utåt sett ska vara den hegemoniska 

maskulina mannen han kanske egentligen inte är. Filmerna försöker gång på gång framställa 

de manliga karaktärerna som normativt maskulina, men i slutet trillar de alltid ner i den 

kärleksfulla, omanliga karaktär de egentligen är. Men vad betyder det? Att det skiner igenom 

att männen som trots sina försök att nå upp till det hegemoniska, ändå är älskvärda förlorare? 

Att det är en löpande och dynamisk förhandling mellan normen och människan att förhålla 

sig till den? Eller är det ironiska en ursäkt för att framställa männen som kalla 

“maskulinitetsrobotar”, eller är det bara rent ut sagt förnedrande? 

I kapitlet “tidigare forskning” finns några exempel på forskningen kring Sune-böckerna och 

dess normativa genusgestaltning. Två av uppsatserna skriver däremot om att Sunes karaktär 

inte är genusnormativ. Min uppsats visar istället en motbild till detta. Trots att Sune besitter 

även så kallade icke-manliga egenskaper, bär han även upp många maskulina, stereotypiska 

egenskaper som återfinns i min teoretiska referensram. Vilket leder till min sista fundering för 

att knyta ihop denna uppsatsen: Varför baserar man filmer på karaktärer från böcker där 

genusrepresentationen redan skapat diskussioner? Där karaktärsdragen är genusnormativa 

och utdaterade?  
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7. Centrala begrepp 
Genus 

“Grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga egenskaper hos 
de företeelser som man talade om, framför allt skillnaderna levande–icke levande och 
manligt–kvinnligt.” (NE, 2017) 

Könsroll 

“Sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser 

beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige.” (NE, 2017) 

 

Hegemonisk maskulinitet 

Enligt Connell som grundade begreppet är det en utgångspunkt för alla olika manlighetstyper. 

Ett ideal som alla män har att förhålla sig till.  
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8. Bifogade dokument

Mannen bör vara: 
● Ständigt verksam 
● Framåtblickande 
● Upprorisk mot sin far 
● Mogen 
● Ungdomlig 
● Självständig  
● Rakryggad  
● Handlingskraftig 
● Djärv  
● Erövringslysten 
● Upptäckare 
● Gentleman 
● Sportintresserad 
● Huvudförsörjare 
● Självsäker  
● Sturig 
● Sträng  
● Tävlingslysten  
● En duktig idrottare 
● Processorienterad 
● Sportslig  
● Reslig   
● Logisk  
● Besatt av stunden 
● Fysiskt stark  
● Kylig  
● Precisionssäker 
● Sexuellt potent 
● Aggressiv 
● En händig fixare 
● Framstegsvänlig 
● Aktiv  
● Krigare  
● Butter  
● Burdus 
● Fyrkantig 
● Rationell 
● Självhävdande  
● Stoisk   

Mannen bör dessutom 
● Skära upp söndagssteken 
● Ha ett maniskt behov av att bära det tyngsta lasset 
● Dunka polaren i ryggen och säga att det fixar sig 
● Öppna upp vinflaskan och hälla upp vinet 
● Behärska sina drifter och frestelser 
● Utomordentligt sällan gå i kyrkan 
● Ha större axelmått än höftmått 
● Trivas bäst tillsammans med grabbarna 
● Prata om olika saker och på olika sätt med män och 

kvinnor 
● Markera sin egen förträfflighet 
● Ha ett gott lokalsinne 
● Undvika allt som kan få omgivningen att misstänka 

att han är bög 
● Lukta tobak 
● Ta dagen som den kommer 
● Fascineras av kartor och vägbeskrivningar 
● Betala för restaurangbesöket 
● Inte rodna när han släpper en brakfis 
● Ogilla kakor med nötter, mandlar eller russin 
● Inte baktala sin vänner 
● Ha svårt att tala om känslor 
● Delta i älgjakten 
● Ansvara för bilen 
● Svettas ymnigt 
● Inte tvätta sina egna underkläder 
● Ha ett lågt röstregister 
● Förakta svartjobbaren (men själv utnyttja dennes 

tjänster) 
● Inte laga maten på vardagarna (men väl på helgerna 

eller när det kommer gäster) 
● Inte klara av andras svaghet 
● Inte sticka koftor (men om han ändå inte kan låta bli 

stickningen måste den göras till en konst eller 
sinnrik vetenskap) 
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             (Ekman 1995, 136-139) 

● Effektiv  
● Stursk 
● Trygg 
● Brutal 
● Resultatinriktad 
● Mån om sin familj 
● Psykiskt 

okomplicerad 
● Tekniskt intresserad  
● Ärlig 
● Auktoritär 
● Rakt på sak 
● Målmedveten 
● Principfast

● Spela på stryktipset 
● Göra rätt för sig 
● Tala ofta och i positiva termer om sina 

lumparminnen 
● Inte vara rädd för att hugga i 
● Inte känna skräck för spindlar, åska eller höga 

höjder 
● Fatta ett ordentligt tag om kvinnan de få gånger han 

dansar 
● Akta sig för att klema bort ungarna 
● Ogilla skvaller 
● Ha hår på bröstet 
● Ha en mekanisk inställning till sex 
● Aldrig uttrycka tankar och känslor av ofärdigt slag 
● Hålla sig till ämnet vid en diskussion 
● Inte sitta och kela med marsvinet onödigt länge 
● Tala i offentliga sammanhang, kontrollera sina 

känslor 
● Personifiera vetenskapen 
● Driva “livsprojekt” 
● Kontrollera sin omgivning 
● Intellektualisera 
● Inte visa någon svaghet 
● Inte gråta 
● Ta på sig hjälterollen 
● Undvika allt som kan verka kvinnligt 
● Låta ord och handling vara ett 
● Ha fylliga vader 
● Dricka hinkvis med öl 
● Hata att spekulera om framtiden 
● Gärna ta en snaps 
● Sätta en ära i att klara av saker på egen hand 
● Inte besvära sin omgivning med att tala om att han 

fryser även om det är svinkallt 
● Ha ett fast handslag 
● Stoltsera med ljudliga rap efter måltiden 
● Visa ömhet enbart i form av ordlösa handlingar 
● Med fördel nyttja snus
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