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Abstract	
	
This study aims to investigate young boys’ construction of gender with particular focus on 
their expression of empathy, caring and vulnerability. Four focus groups and four in-depth 
interviews were carried out with a total of 12 senior high school students aged 16-18. Using 
thematic analysis, five themes were identified: boys care about and comfort each other; 
physical contact as an expression of friendship and caring; homophobia is the problem - not 
sexuality; crying and managing vulnerability; and gender fluidity. This analysis makes the 
complexity of gender construction visible: how boys, to greater or lesser extents, express both 
traditionally feminine- and masculine-coded expressions. All of the boys described situations 
where they felt empathy and expressed caring and vulnerability. Based on these results, a 
critique is developed: partly against a gender-binary understanding of gender construction, 
and partly against the categorisation of different (masculine) identities. To facilitate a better 
understanding of boys’ gender construction; in relation to feeling/expressing empathy, caring 
and vulnerability; a model was created to show the complexity of the relationship between 
traditionally feminine- and masculine-coded expressions in boys’ gender construction. 
 
 
Key words: gender, masculinity, femininity, feelings, boys, empathy, care, vulnerability, 
thematic analysis, focus group interviews, in-depth interviews 
 
Nyckelord: genus, maskulinitet, femininitet, känslor, killar, empati, omtanke, sårbarhet, 
tematisk analys, fokusgrupper, djupintervjuer	
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1.	Inledning	 	
Vad innebär det att vara ung kille i Sverige idag? Mansrollen har flitigt diskuterats till och 

från de senaste 50 åren. I takt med att kvinnor tagit mer makt och utmanat patriarkala 

könsroller har män som grupp tvingats omförhandla och i vissa fall ifrågasätta sin roll i 

samhället. Att dela med sig av makten har inte skett i tystnad. Då och då höjs röster om 

manskriser (Holmberg, 2011). Dessa röster misslyckas dock oftast att samlas kring några 

faktiskt politiska problem för gruppen män och istället diskuteras mansrollens kris som en 

slags konsekvens av avsaknad av makt som män en gång hade (ibid.). Men det senaste 

decenniet har manlighetens problem kommit att belysas från andra perspektiv av såväl stat, 

kommun, ideella jämställdhetsgrupper som kulturella evenemang. Dessa röster beskriver inte 

män som förvirrade för att de inte har en hemmafru att försörja, utan de belyser politiska och 

sociala konsekvenser av att gruppen män inte utvecklar samma emotionella kompetens som 

kvinnor som grupp. Forskning visar att män generellt är sämre på att läsa av såväl sina egna, 

som andras känslor (Sonnby-Borgström, 2012: 170). De har färre nära vänner och till skillnad 

från tjejer, som tidigt lär sig att utveckla nära emotionella relationer, tenderar killar att ha mer 

ytliga vänskapsrelationer (Rydström & Tjeder, 2009). Mendel-Enk (2006) undersöker 

manlighetens olika baksidor och pekar på kopplingen mellan avsaknaden av omsorgsfulla 

relationer och våldsutövande mansgrupper och psykisk ohälsa. Sexuellt våld begås nästan 

uteslutande av män och gruppen män både utsätter och utsätts i betydligt högre grad än 

gruppen kvinnor för våld (BRÅ, 2015). Män tar i betydligt större utsträckning sitt liv än 

kvinnor och har svårare att be om hjälp när de mår psykiskt dåligt (mind.se).  

Dessa destruktiva delar av maskulinitetsnormer och mäns och killars beteende har 

kommit att allt mer kritiskt diskuteras och prioriteras från politiskt håll. 2014 kom 

regeringens utredning Män och jämställdhet som bland annat berörde maskuliniteter i 

förändring. Hösten 2016 satsar Sveriges kommuner och landsting i samarbete med den 

socialdemokratiska och miljöpartiska regeringen på konferenser för att diskutera politiskt 

förändringsarbete gällande skeva maskulinitetsnormer (skl.se). Satsningen ska öka 

medvetenheten om mäns och pojkars perspektiv och ansvar i jämställdhetsarbetet samt ge 

inspiration till kommuner och landsting att förändra destruktiva och begränsande normer 

gällande maskulinitet (ibid). Ideella jämställdhetsgrupper med fokus på gruppen män, så som 

Män för jämställdhet och Fatta man, arbetar för att möjliggöra nya sätt att få vara kille och 

man på. Dessa grupper arbetar från en feministisk utgångspunkt med visioner om att utrota 

våld och sexuellt våld och med syfte att förändra män och unga killars beteenden 



	

	

7	

(fatta.nu/fatta-man; mfj.se), där ökad emotionell kompetens för män och killar ses som en 

viktig del i förändringsarbetet. Män för jämställdhet riktar sig till unga killar i skapandet av 

normkritiskt metodmaterial för att ge pedagoger och andra yrkesgrupper som jobbar med 

unga killar verktyg att kritiskt diskutera genusnormer. Fatta man producerar en podcast där 

kända svenska män delar tankar och känslor om sex, relationer och vänskap kopplat till 

manlighet med visionen om att kunna skapa utrymme för nya typer av manligheter 

(www.fatta.nu/fatta-man). Under hashtagen #killmiddag uppmanar de killar att bjuda in sina 

manliga vänner på middag för att prata om känslor och tankar kring sex, kärlek, vänskap, hur 

de mår och problem med sexuellt våld. Maskulina ideal, och mäns utrymme att få vara 

känslosamma, har också kommit att diskuteras mer i media. Därmed kan utrymmet för män 

att uttrycka egenskaper som traditionellt kodats som feminina sägas ha vidgats. I den SVT-

producerade serien Boys (2015), skapad av Olof Leth, får vi följa två unga mäns vänskap 

som på många sätt liknar en traditionell kvinnlig vänskapsrelation. Med fokus på relationer 

och känslor och med utrymme för osäkerhet och rädsla, försöker de skapa sina identiteter i ett 

samhälle där mansnormer är under förändring (svt.se). Samma tema berörs i 

teaterföreställningen Killarna, skriven av Johanna Salander, en berättelse om två killars 

vänskap (Ögonblicksteatern, Umeå, hösten 2016).  

Debatten och det politiska arbetet gällande maskulinitetsnormer ringar dels in det 

problematiska faktumet att gruppen killar, i större utsträckning än gruppen tjejer, socialiseras 

till att hämma känslor och egenskaper som traditionellt kodats som feminina så som omsorg 

om andra människor, djupa relationer och förmågan att uttrycka känslor. Detta får en rad 

samhälleliga konsekvenser. Men debatten belyser också att maskulinitetsnormer har 

förändrats. Detta väcker frågor om hur det är att vara ung kille idag. Gymnasieskolan är en 

viktig social miljö där hierarkier och kamratgrupper skapas och olika sociala ordningar och 

kategoriindelningar upprepas och omförhandlas (Nordberg, 2008: 9). Skolan är därför en 

viktig normproducent men också en plats där stereotypa könsroller och genus kan utmanas 

(ibid.). Hur tänker unga killar om normer kring maskulinitet och femininitet? Vilket utrymme 

ges gymnasiekillar att känna och uttrycka olika känslor? Det är just dessa frågor som denna 

uppsats ämnar svara på.  
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1.1.	Syfte	och	frågeställningar	
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gymnasiekillars genusskapande ser ut med fokus 

på deras görande av traditionellt feminint kodade känslor. Följande frågeställningar ska stå 

som grund: 

- Vilket utrymme upplever gymnasiekillar att det finns att känna och visa empati, 

omtanke och sårbarhet i deras genusskapande? 

- Hur kan deras berättelser förstås i termer av femininitet och maskulinitet? 

Genom att undersöka hur gymnasiekillarna skapar, upplever och uttrycker genus vill denna 

uppsats även problematisera och nyansera de könsdualistiska och 

maskulinitetskategoriserande förståelsemodeller som ofta används för att förstå 

genusskapande.  

1.2.	Begreppsdefinitioner		
Begreppen maskulinitet och femininitet och dess binära relation är viktig för studiens 

utformning. Begreppen har använts i Sverige sedan mitten på 1800-talet för att beskriva 

mänskliga karaktärsegenskaper och beskrivs ofta som varandras motpoler (Nordberg, 2005: 

50). Maskulina egenskaper kopplas ofta samman med tuffhet och återhållsamt känslouttryck 

(Randell et al. 2015: 2) och femininitet med egenskaper som mjukhet, empati och tolerans 

(Ambjörnsson, 2003: 57). I denna text kommer innebörden av begreppen att variera beroende 

på vem som talar och hur de används, men mestadels ska begreppen förstås som traditionella 

stereotypa uppfattningar om kvinnor och män. Binaritet innebär att två relaterade begrepp, så 

som kvinna/man eller hetero/homo, sätts samman i ett oppositionellt par (Gottzén & Jonsson, 

2012: 16). Begreppen tudelad könsmodell (Nordberg & Saar, 2008) samt könsdualism 

(Nordberg, 2005) används också i uppsatsen, då med samma betydelse som binaritet. När jag 

använder begreppet könskodade normer menar jag normer som påverkar människor att agera 

olika beroende på kön: normer som reproducerar idéer om att kvinnor och män är olika och 

ska göra och känna olika, dessa idéer är ofta kopplade till traditionella föreställningar om 

maskulinitet och femininitet (Butler, 2006). I ett försök att distansera killarnas genusskapande 

från begreppen maskulinitet och femininitet, och dess binära relation, kommer begreppet 

genusskapande att användas istället för maskulinitetsskapande (Butler, 2006: 60). Vissa 

forskare använder också begrepp som genusuttryck för att synliggöra vad könsbinära 

förklaringsmodeller missar (Jonsson, 2007). Begreppet genusskapande ser jag som en 

beskrivning av görandet av en mängd genusuttryck. För att ringa in genusuttryck där killarna 
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agerar vad som i dag (och historiskt) ofta kodas som feminina egenskaper, används 

begreppen empati, omtanke och sårbarhet. Empati ses som förmågan till inlevelse i andra 

människors känslor och emotioner (Svenska akademiens ordlista, 2016) och är en första 

förutsättning för att uttrycka omtanke (Sonnby-Borgström, 2012: 155), som innebär att visa 

omsorg för andra människor och handla efter andras behov. Med sårbarhet menas förmågan 

att kommunicera känslor som upplevs som emotionellt jobbigt att uttrycka inför andra. 	

1.3.	Manlighetens	problem	och	konsekvenser	
En rad samhällsproblem idag är kopplade till män och mäns beteenden, så som våld, sexuellt 

våld, avsaknad av emotionellt nära relationer, mindre aktivt föräldraskap och psykisk ohälsa. 

2013 uppgav 15 % av unga män i Sverige att de blivit utsatta för hot eller våld (SCB, 2013) 

och enligt BRÅ (2015) uppgav 129 000 människor att de blivit utsatta för sexualbrott, 97 % 

av de misstänkta var män. Till skillnad från gruppen flickor som tidigt utvecklar nära 

homosociala relationer och lär sig verktyg för att upprätthålla långvariga och stora sociala 

nätverk av vänner (Ambjörnsson, 2006), tenderar pojkar och män att ha färre vänner och mer 

ytliga relationer (Rydström & Tjeder, 2009). Manlighetsideal uppmuntrar män att hämma 

vissa känslouttryck som uppfattas som feminina vilket får konsekvenser för människor i 

deras närhet (Sonnby-Borgström, 2012: 161 & 170). Att kunna läsa av andras, och att 

kommunicera sina egna känslor är viktigt, såväl i kärleks- som vänskapsrelationer (Sonnby-

Borgström, 2012: 170). Studier visar att män i större utsträckning är betydligt sämre på detta 

än gruppen kvinnor (ibid.). Nästan var femte man saknar en nära vän, vilket skiljer sig 

betydligt från gruppen kvinnor där enbart en tiondel saknar en nära vän (SCB, 2013). En man 

har mer att förlora socialt på att visa sig sårbar då intimitet är kodat som feminint (Rydström 

& Tjeder, 2009). Trots att över 40 år har gått sedan införandet av en könsneutral 

föräldraförsäkring delar endast 14 % av alla par lika på föräldraledigheten och män gör 

mindre av det obetalda arbetet i hemmet (SCB, 2014). Gruppen män har svårare än gruppen 

kvinnor att söka hjälp för psykisk ohälsa (mind.se). Att ta sitt liv är den vanligaste 

dödsorsaken för unga män idag som står för 70% av alla självmord i Sverige (SCB, 2013). 	

1.4.	Stat,	politik	och	förändring	av	maskulina	ideal		
Maskulinitetsnormer i Sverige har förändrats över tid och ser annorlunda ut idag än vad de 

gjorde för bara 50 år sedan. Den feministiska rörelsen, en blandning av olika grupper med 

jämställdhetspolitiska mål, har spelat en betydande roll i denna förändringsprocess, men även 

den svenska statens långvariga inblandning har varit viktig i förändringen av maskulina ideal. 
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Idéen om att, med statliga politiska medel, förändra mäns beteende växte sig starkare i 

Sverige under 1930-talet (Gottzén & Jonsson, 2012: 8). Visioner om att förändra mäns 

beteende till att inbegripa mer traditionellt feminina egenskaper påbörjades dock först under 

1960-talet då mäns ansvarstagande i hemmet kom att uppmärksammas mer. Från feministiskt 

håll kom hemmafruidealet allt mer att kritiseras och krav började ställas på att män måste bli 

mer omsorgsfulla och inta en aktivare roll i familjelivet. Dessa krav ledde till 

jämställdhetspolitiska satsningar, från den socialdemokratiska regeringen, så som införandet 

av den könsneutrala föräldraförsäkringen 1974 (ibid; Klinth, 2002). Olof Palme var under 

denna tid internationellt känd för sitt engagemang för jämställdhet. I hans tal ”The 

Emanicipation of Man” som hölls vid Women’s National Democratic Club i Washington 

D.C. 1970, speglas hans perspektiv på jämställdhet (Klinth, 2012: 143). Genom att betona 

svenska fäders unika möjlighet till engagemang i föräldraskapet, riktade Palme strålkastaren 

mot mäns och kvinnors ömsesidiga intresse av jämställdhet (ibid.). 	

 På initiativ av RFSU startades i början av 1970-talet en rad mansgrupper runt om i 

landet och så småningom bildades nätverket Befria mannen (Hill, 2012: 189). Genom att 

hylla feminint kodade ideal tränade män på att få kontakt med sina känslor, bygga relationer 

till andra män och att kritiskt diskutera mansrollen, patriarkatet och våld. Genom att ha nära 

kroppskontakt med andra män övade de på att bli av med sin ”bögnoja” (Hill, 2012: 189 & 

191). Vissa av mansgrupperna bottnade i ett särartstänk, där mannen och kvinnan sågs som 

motpoler, andra verkade inom ramen för mer jämställdhetspolitiska ideal. De första kom att 

utmynna i ett fåtal mansjourer medan de senare plockades upp av staten i form av 

arbetsgrupper och politiska satsningar för att förändra mansrollen med visioner om 

jämställdhet (Rydström & Tjeder, 2010: 207). Mansgrupperna var ofta sammankopplade med 

vänstergrupper och hade som främsta mål att förändra rådande patriarkala mansideal. De 

betraktades av vissa som pionjärer för en ny manlighet, och hånades av andra som 

feminiserade män (Hill, 2012: 189). 	

 Sedan 1970-talet har jämställdhetsfrågor kommit att politiskt etableras i den svenska 

politiken och staten har ofta setts som kvinnovänlig och en viktig del i jämställdhetsarbetet 

(Hearn, et. al, 2012: 33). Internationellt sett är Sverige känt för sitt jämställdhetspolitiska 

arbete och genusanalyser finns idag inom alla politiska områden och beslut (ibid.). Ett av den 

nuvarande socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringens jämställdhetspolitiska mål är: 

”Women and men must have the same responsibility for housework and have the opportunity 

to give and receive care on equal terms” (regeringen.se). Införandet av ytterligare 30, för att 
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totalt bli 90 icke överförbara föräldradagar, i slutet på 2015 kan ses som ett resultat av denna 

politik. Den statliga maskulinitetspolitiken har påverkat och förändrat mansrollen. Idag tar 

män ut 25% av den totala föräldraledigheten (SCB, 2014) och över 90% tar ut de individuella 

föräldradagarna. Män förväntas att omsorgsmässigt aktivt delta i föräldraskapet och omsorg 

om barn har kommit att bli en mer självklar del i mäns identitet och vardagsliv (Klinth & 

Johansson, 2010). Internationellt beskrivs skandinaviska fäder som exceptionellt aktiva 

(Klinth, 2012: 147). Vidare tycks män ha utvecklat fler nära relationer. Ca 20% av män 

saknar idag en nära vän, 1980 låg denna siffra på 33% (SCB, 2013). Allmänhetens 

förväntningar på män har förändrats och det finns idag större möjligheter att, i jämförelse 

med den tid då Palme talade om mannens frigörelse, uttrycka historiskt kodat feminina 

egenskaper. Såväl historiskt som idag har den politiska viljan att förändra 

maskulinitetsnormer tydliga jämställdhetspolitiska visioner med såväl rättighets- som 

ansvarsperspektiv: män och kvinnor ska bli jämställda och båda grupper kommer att tjäna på 

detta. 	

2.	Metod	
Med intresset att få djupare kunskap om den komplexa och mångdimensionella processen 

gällande unga killars genusskapande idag, valdes en kombination av fokusgrupps- och 

individintervjuer som datainsamlingsmetod (Halkier, 2008: 13). Dessa metodval presenteras 

och diskuteras nedan. Vidare beskrivs urvals- och genomförandeprocessen av studien och en 

presentation av vald analysmetod: tematisk analys, ges. Avslutningsvis diskuteras 

avgränsningar, min roll som forskare samt etiska aspekter gällande studien.	

2.1.	Fokusgruppsintervjuer	
För att få en djupare kunskap om hur unga killar förhåller sig till och tolkar dominerande 

genusnormer valdes fokusgruppsintervju som datainsamlingsmetod (Halkier, 2008: 10). Som 

28 årig universitetsstuderande kvinna har jag begränsad erfarenhet av hur det är att vara en 

ung kille idag. Genom att prata med killarna i grupp hoppades jag få mer kontextuell 

förståelse om deras genusskapande där den sociala interaktionen mellan ungdomarna var 

källan till data (ibid: 12). Genom att få lyssna till hur de reagerade på varandras tankar, 

åsikter och känslor, när de sa emot eller bekräftade varandra, hoppades jag få kunskap om 

komplexiteter i killarnas meningsskapande gällande genus (ibid.). Den typ av diskussioner, 

som fokusgrupper ger möjlighet till, blottar normer och hur intervjupersonerna förhåller sig 

till dessa (Ritchie et al, 2014). Fokusgrupper har ofta ett löst upplägg, ett fåtal öppna och 
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generella frågor ställs för att sedan låta gruppen ”fritt” skapa datat (Halkier, 2008: 37). Då 

fokus i denna studie låg mer på innehållet i diskussionen, alltså hur ungdomarna tyckte, 

tänkte och kände än på interaktionen mellan deltagarna (ibid: 38), så utfördes fokusgrupperna 

enligt en stram modell som mer liknande en semi- strukturerad intervju (ibid: 37). Relativt 

många frågor ställdes därmed och för att inte tappa studiens övergripande syfte - killars 

möjlighet att känna och uttrycka empati, omtanke och sårbarhet - blev min roll som 

moderator mer styrande än i löst strukturerade fokusgrupper (ibid.). För att få en djupare 

förståelse för hur killarna tänkte om sina egna sätt och möjligheter att göra genus i relation 

till deras föreställningar om traditionellt feminina och maskulina egenskaper ritades ett streck 

på ett paper som föreställde ett maskulinitets-kontinuum. Längst till vänster skrevs ordet 

”mjuk kille” och längst till höger ”machokille”. Detta kontinuum användes som underlag för 

vår diskussion om dels vilka meningar och betydelser ungdomarna associerade med mjuk- 

och machokille, men även relationen och rörelsen dem emellan. I denna övning gavs killarna 

möjlighet att diskutera och relaterat sina sätt att vara kille till varandra. Övningen 

synliggjorde även problematiska aspekter med en könsbinär förståelse då killarna beskrev 

sig, genom att använda kontinuumet, göra både traditionellt feminina och maskulina uttryck. 

Sammanlagt genomfördes fyra gruppintervjuer med tre ungdomar i varje grupp, tre med 

killar och en med tjejer. Fokusgrupperna tog mellan ca 50-75 minuter. En nackdel med 

fokusgrupper är att den sociala kontrollen i gruppen kan innebära att olikheter gällande 

erfarenheter och åsikter hindras att komma fram (Halkier: 2008, 11), därav användes 

individuella intervjuer som kompletterande datainsamlingsmetod.  

2.2.	Individuella	djupintervjuer	
För att fånga mer djupgående och individuella perspektiv av unga killars genusskapande, 

särskilt gällande empati, omtanke och sårbarhet, gjordes individuella semistrukturerade 

djupintervjuer med fyra av killarna som deltagit i fokusgruppsintervjuerna. Här gavs tid åt 

killarna att, oberoende av sina kompisar, tänka och reflektera kring frågorna (Ahrne & 

Svensson, 2013: 56). Utrymme gavs därmed till att kunna uttrycka åsikter och känslor som 

eventuellt kan upplevas som känsligt och svårt att uttrycka i grupp. Genom att ställa relativt 

öppna frågor med hjälp av den semi-strukturerade intervjuguiden, gavs killarna möjlighet att 

relatera till och prata om det som ansågs viktigt för dem. Vidare gavs det mer utrymme i de 

individuella intervjuerna att fånga upp språkbruk, emotioner och aspekter när killarna berörde 
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mer känsliga ämnen, men även aspekter som togs för givet (Ahrne & Svensson, 2013: 56). 

Individintervjuerna tog mellan 55-60 minuter. 	

2.3.	Urval	och	genomförande	
Studien genomfördes under hösten 2016. Jag började uppsatsarbetet med ett intresse för 

sexualundervisningens roll för unga killars genusskapande, vilket sedan ledde mig vidare till 

det nuvarande syftet för uppsatsen. I samband med att Umeå kommun erbjöds ett samarbete 

gällande studien sattes jag, via ungdomsnämnden, i kontakt med en förstelärare på en av 

kommunens gymnasieskolor. Med hjälp av läraren kom jag i kontakt med ytterligare en 

gymnasielärare som undervisar i sex och samlevnad (Wibeck, 2000: 68). I dialog med 

försteläraren, samt en annan lärare på skolan, tillfrågades ungdomar från två olika klasser. 

Flertalet elever visade intresse och läraren bads vidare välja tre elever för varje fokusgrupp. 

Nordberg och Saar (2008: 209) menar att fokus oftast riktas mot hegemoniska och 

traditionella maskuliniteter i undersökandet av killars genusskapande, och att killar som gör 

“andra typer av genus” därför förbises. Genom att be lärarna fråga ungdomar som varken var 

högst eller lägst i status samt genom att välja inriktningar som Samhälle Samhälle och 

Samhälle Beteende (istället för exempelvis Byggprogrammet), försökte jag att hitta killar från 

den breda gruppen som ligger i mitten av statushierarkin. Med Nordberg och Saars (2008) 

kritik som bakgrund försökte jag alltså att undvika killar som uppfattas mestadels uttrycka 

just traditionella maskuliniteter och som ofta får utrymme i studier om killar/mäns 

genusgörande. I urvalsprocessen har jag fått förlita mig på lärarna och är därmed beroende av 

deras åsikter och uppfattningar om killarna. Men då de dagligen träffar eleverna och därmed 

har kännedom om killarnas status i klassen, ansågs deras hjälp i urvalsprocessen vara positiv.  

 

Killars genusskapande påverkas inte bara av killar, utan även av tjejer och andra1 (Butler, 

1993), därför gjordes även en fokusgruppsintervju med tjejer. Eleverna gick i åk 2 och var 

mellan 16-18 år. Baserat på uppsatsens frågeställningar skapades fyra olika intervjuguider, en 

för grupp killar, en för grupp tjejer, killar individuellt och en för lärare2. Intervjuguiderna 

utformades utifrån ett antal teman med tillhörande huvudfrågor samt ett par olika övningar: 

kontinuumet nämnt ovan samt en övning där killarna fick rangordna egenskaper som de 

ansåg viktiga för att kunna vara den kille de önskar sig vara. Tjejerna fick rangordna 

egenskaper de ansåg viktiga för en bra killkompis samt en eventuell manlig partner. I 
																																																								
1 Exempelvis intersex-, queer-, intergender- eller transpersoner. 
2 Se bilaga 1 för samtliga intervjuguider. 	
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analysen användes i huvudsak diskussioner från den första övningen. Genom att ställa 

huvudfrågor presenterade jag temana var för sig med tillhörande följdfrågor, dessa frågor 

fungerade som ett ramverk för att fånga studiens syfte (Ahrne & Svensson, 2013). 	

	

Samtliga tio intervjuer, fyra grupp och sex individ, transkriberades ordagrant3 och resulterade 

i ett datamaterial med 217 sidor (Halkier, 2008: 68-70). Intervjuerna genomfördes under v. 

44-43 på den skola eleverna gick på. Sammanlagt medverkade 14 individer i studien4. 

Empirin i resultat- och analysdelen som är tagna från individuella intervjuer kommer att 

markeras ”II”, de som är omarkerade är tagna från gruppintervjuerna. I redovisning av citat 

har en försiktig språklig redigering gjorts för att öka begripligheten. Detta betyder inte att 

själva innehållet i citaten har ändrats. I intervjusituationen går det inte att vara en passiv och 

objektiv informationsinsamlare, utan i interaktionen med intervjupersonerna så är jag som 

intervjuare en del i kunskapsskapandet då jag deltar i interaktionen och därmed vad vi pratar 

om (Holstein & Gubrium, 2011). Detta innebär dock inte att jag aktivt försökte att påverka 

intervjupersonerna i speciella riktningar, tvärtom försökte jag att ge så mycket utrymme som 

möjligt till intervjupersonerna att tänka och relatera till vad som upplevdes viktigt och möjligt 

för dem.  

 

Från början fanns en intention att undersöka sexualundervisningens roll gällande killars 

möjlighet att vara kille på olika sätt, därav gjordes två individintervjuer med lärare 

undervisande i sex och samlevnad. Intervjuerna gav dock för lite material för att jag skulle 

kunna uttala mig om sexualundervisningen som sådan. För att kunna göra detta hade 

datainsamling av mer observerande karaktär varit nödvändig, eller en dokumentstudie av 

material lärare använder. Intervjuerna med lärarna är därmed inte en del av det empiriska 

materialet i denna studie men används i en rapport framställd för Umeå kommun i samband 

med genomförandet av denna studie, där sexualundervisningens roll för unga killars 

genusskapande diskuteras. 	

																																																								
3 Inspelningen av en av individintervjuerna misslyckades och kunde därför inte transkriberas. Dock 
sammanfattades vad intervjupersonen hade att säga strax efter intervjun. Innehållet av denna sammanfattning 
har därför använts i analysen även fast det inte kunnat anges i direkta citat. 
4 Killar som deltog i gruppintervju var Andreas, Adam, Jens, Peter, Jonah, Suhayb, Johannes, Ibrahim och 
Patrick. Av dessa deltog Peter, Suhayb, Johannes och Ibrahim i individuella intervjuer. Tjejer som deltog i 
gruppintervjun var Linda, Maja och Jane. 	
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2.4.	Tematisk	analys	
Med intresset att undersöka hur unga killar förstår och tänker kring det utrymme de har att 

vara killar valdes tematisk analys som analysmetod för att besvara studiens syfte på bästa 

sätt. Då målet med studien inte är att göra en analys av det språkliga, eller diskursen i sig, 

ansågs tematisk analys vara bäst lämpad som analysmetod. Men hjälp av tematisk analys har 

jag kunnat identifiera, beskriva och analysera mönster och teman i ungdomarnas erfarenheter 

samt hur de motiverar sitt sätt att vara kille (Braun & Clarke, 2006: 79). Med fokus på att leta 

efter djupare underliggande meningar i texten valdes ett latent tillvägagångssätt istället för ett 

semantiskt mer ytligt (Braun & Clarke, 2006: 84). Jag försökte därmed att leta efter 

underliggande koncept och ideologier i ungdomarnas berättelser, för att få en djupare 

förståelse av hur såväl dominerande genusnormer som lokala gruppnormer, påverkar 

killarnas genusskapande. Datamaterialet bearbetades utifrån Braun och Clarkes (2006: 87) 

sex faser för hur tematisk analys bör gå till. För att lära känna materialet lästes det först 

grundligt igenom flertalet gånger. I fas två kodades materialet initialt: ord för ord. Jag 

försökte här att bortse från teorier och tidigare forskning, koda så förutsättningslöst som 

möjligt och låta datamaterialet styra (ibid: 88). För att finna övergripande potentiella teman 

letades i fas tre efter samband mellan de initiala koderna som rangordnades i övergripande 

teman och underteman med hjälp av mind-maps (Braun & Clarke: 2006, 89). I fas fyra 

jämfördes temana först i relation till de initiala koderna och sedan till datamaterialet i helhet 

(ibid: 91). I fas fem gjordes en individuell beskrivning, samt namngivning, av varje tema som 

slutligen resulterade i fem övergripande teman (Braun & Clarke: 2006, 95): killar bryr sig 

och tröstar varandra; fysisk beröring som uttryck för vänskap och omtanke; homofobi 

problemet – inte sexualitet; att gråta och hantera sårbarhet; rörliga genus. Dessa teman 

ringar in mönster och gemensamma fenomen i materialet. Inom varje tema identifieras ett 

antal underteman för att ge struktur i form av att vara av mer förklarande karaktär gällande 

huvudtemanas olika dimensioner5. I fas sex gjordes avslutningsvis det slutgiltiga 

analysarbetet och uppsatsen färdigställdes textmässigt (ibid: 93). 	

2.5.	Avgränsning	
Observationer av ungdomarnas genusskapande i skolan skulle ha kunnat ge data om hur 

killarna faktiskt agerar gällande empati, omtanke och sårbarhet (Halkier, 2008: 13). 

Observationer hade även kunnat fånga eventuella motsägelser, om respondenterna faktiskt 

																																																								
5 Se bilaga 2 för utdrag ur kodningschema. 
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agerar så som de säger sig göra (Ahrne & Svensson, 2013: 56-57). Men på grund av studiens 

tidsram var detta inte möjligt. Vidare hade det varit intressant att inhämta data från två olika 

skolor, eller två olika program (ex. yrkesförberedande och mer teoretisk) för att få en bredare 

bild av hur killar agerar och tänker kring att vara kille. Inledningsvis fanns denna intention, 

men efter noggrant övervägande gällande studiens utrymme, valdes att fokusera på ungdomar 

från enbart ett program. I samråd med lärare valdes elever från årskurs 2, då dessa ansågs, 

efter ett år på gymnasiet, ha hunnit landa något i ny skola med tillhörande normer och 

hierarkier. Intervjuer gjordes med både tjejer och killar, men i separata grupper. Till en början 

fanns en intention att även göra intervjuer i könsblandade grupper för att se hur interaktionen 

och diskussionen om maskulinitet och genus skulle ha sett ut i en könsblandad grupp och om 

den skiljde sig från de könsseparatistiska grupperna, men på grund av studiens tidsram 

avskrevs detta. I denna studie har huvudfokus lagts vid empati, omtanke och sårbarhet men i 

en persons genusidentitet ingår självfallet flertalet andra egenskaper och känslor. 	

2.6.	Reflexivitet		
Balansen mellan att dels utmana stereotypa könsföreställningar och samtidigt göra sig 

begriplig för ungdomarna har ibland varit svår. I utformning av intervjuguider och i 

diskussion med ungdomar (och lärare) har det stundom känts problematiskt att fråga om 

könsbinära föreställningar för att senare, i det analytiska arbetet, kritisera just könsbinära 

förståelseramar. Samtidigt finns det inget sätt att ställa sig utanför det gemensamma språkets 

meningsskapande då det är det enda verktyget för mig och respondenterna att kommunicera 

och för mig att göra mig begriplig. För att få respondenterna att känna sig bekväma krävs 

därmed emellanåt vad som kan tyckas ett reproducerande av ett heteronormativt och 

könsbinärt språkbruk. Som ett steg för att öka studiens transparens är det viktigt att 

författaren är öppen med sin teoretiska förförståelse och värderingar gällande ämnet (Braun 

& Clarke, 2006: 80). Jag är medveten om att min bakgrund som sexualinformatör för RFSU, 

mitt brinnande intresse för maskulinitetsfrågor samt engagemang i feministiska forum formar 

min förståelse för fältet (Widerberg, 1995). Men genom att anta ett så transparent och 

reflexivt arbetssätt som möjligt har mitt fokus konstant varit på att, i kombination med 

tidigare forskning, datamaterial och teori, på bästa sätt försöka besvara studiens syfte. 	

2.7.	Etiska	riktlinjer	och	studiens	kvalitet		
Utifrån Vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer har noggranna överväganden gjorts för att 

säkra studiedeltagarnas anonymitet gällande hur datamaterialet har hanterats och 
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röstinspelningar raderades efter transkribering. Respondenterna informerades om deras 

rättigheter samt rätt till anonymitet6. Samtliga deltagares namn, samt andra namn som nämns 

i studien är fingerade. Alla respondenter var över 15 år och studiens ämne bedömdes inte 

vara av etiskt känslig karaktär. Det bedömdes därmed inte vara någon risk för deltagarna att 

delta (Wibeck, 2000: 116) och målsmans godkännande ansågs därför inte vara nödvändig 

(Vetenskapsrådet, 2002). I samtal om sårbarhet och gråt så tangerade ett par av killarna 

känsliga ämnen. De uppvisade inte några tecken på att samtalen utgjorde någon risk för dem 

men det indikerade sårbarhet. Dessa situationer hanterade jag genom att bekräfta deras 

uttryck av sårbarhet samt genom att styra samtalet mot ett mindre emotionellt känslig ämne 

(Wibeck, 2000: 116). Vidare kan det tänkas att samtalen med killarna då de bads fundera 

kring deras sätt att vara kille, upplevdes som en medvetandegörande process gällande genus 

och maskulinitet, vilket i sig kan väcka frågor och tankar som deltagarna inte tänkt på 

tidigare. För de intervjupersoner som verkade fundera på dessa frågor för första gången, 

verkade dock en ökad medvetenhet gällande genusskapande och känslor vara av positiv 

karaktär.	

	

Då denna studie gjordes i en mellanstor stad i norra Sverige med ett fåtal killar, är 

möjligheten till generalisering till andra ställen begränsad. Studien kan dock bidra till ökad 

kunskap om hur unga killar i Sverige känner och tänker gällande att vara kille och visa 

empati, omsorg och sårbarhet. Även fast kunskapen producerad i denna studie är skapad i en 

intervjusituation mellan ett fåtal individer, innebär det inte att den inte innehåller kunskap om 

den sociala verkligheten bortom intervjutillfället (Ritchie et al, 2014: 180). Relevansen av 

denna kunskap sträcker sig alltså längre än själva interaktionen mellan ungdomarna (ibid.). 

Därmed kan en analytisk generaliserbarhet göras gällande studiens resultat, vilket innebär att 

man, utifrån empirin, uttalar sig om sociala kategorier (Halkier, 2008: 109-110). Utifrån 

denna studies empiri menar jag att det går att analytiskt generalisera resultaten till generella 

flytande principer (snarare än fasta sanningar) gällande unga killars genusskapande (Ritchie 

et al, 2014: 354) vilket redovisas i modell 2 (se kapitel 5.3.2.) som skapats för att beskriva 

komplexiteten i unga killars genusskapande. Om resultatet i denna studie skulle komma att 

användas av andra är det viktigt att tänka på överförbarheten av resultatet, alltså om de kan 

överföras till ett annat sammanhang/kontext (Wibeck, 2000: 124). För att skapa kvalitativa 

undersökningar av hög kvalitet är det viktigt att redovisa metoder och tillvägagångssätt i 
																																																								
6 Se inledning av intervjuguide i bilaga 1.  
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skapandet och bearbetningen av datamaterialet så explicit och genomskinliga som möjligt 

(Halkier, 2008: 107) och att studiers kvalité bör bedömas utifrån dess “autenticitet” (Ritchie 

et al, 2014: 357). Genom ett systematiskt tillvägagångssätt med kritiska reflektioner och 

jämförelser som grund i samtliga steg, har jag försökt säkerställa pålitlighet och transparens i 

genomförandet av studien och bearbetningen av datamaterial (Halkier, 2008: 107). Genom, 

kommunikativ validitet, alltså genom mina analytiska val, argument och resultat, har jag 

försökt att visa resultaten för denna studie som giltig kunskap (Halkier, 2008: 107). 	

3.	Tidigare	forskning		
I denna del presenteras och problematiseras internationell och svensk forskning gällande 

maskulinitets- och genusskapande. I en första del berörs internationell forskning och i en 

andra del svenska perspektiv och studier. Avslutningsvis diskuteras olikheter gällande 

teoretiska ståndpunkter mellan det internationella och svenska fältet. Utifrån studiens syfte 

ges ett särskilt fokus på unga killar samt kopplingen mellan känslor och 

maskulinitetsskapande. 	

3.1.	Polariserad	internationell	maskulinitetsforskning		
Den internationella forskningen om unga killar och mäns genusskapande är polariserad. Å 

ena sidan presenteras en bild av killar och män som traditionellt maskulina i sitt 

genusskapande. Å andra sidan problematiseras denna schablonbild och studier visar på bilder 

av killar och män som avviker från en traditionell maskulinitet. Dessa två fält beskrivs nedan. 

Inom amerikansk maskulinitetsforskning beskrivs distansering från femininitet som en av de 

viktigaste delarna av unga killars genusskapande. Homofobi och sexism används som 

verktyg för att minska risken att ses som feminin och svag (Kimmel, 2008). Unga killar 

beskriver maskulinitet som motsatsen till att vara “tjejig” och “bögig” (Oransky & Marecek, 

2009: 234), där skällsordet “bög” snarare ses som ett uttryck för distansering från femininitet 

än sexualitet (Kimmel, 2008). Unga killar beskrivs vara desperata att visa sig maskulina och 

lägger ner mycket tid och energi på att inte agera feminint. De strävar efter att vara rationella, 

stabila och risktagande för att kunna uppfattas som framgångsrika (Kimmel, 2004 & 2008). 

Gällande känslor kopplat till maskulinitet i denna mer endimensionella bild av män inom 

amerikansk forskningen beskrivs män som emotionellt hämmade (Kimmel, 2004 & 2008) 

och att unga killar lär sig att dölja svaghet och inte uttrycka emotionell sårbarhet och känslor 

öppet (Scheff, 2003; Oransky & Marecek, 2009: 237). Om en kille uttrycker känslor som 

rädsla, smärta, ledsamhet eller oro uppfattas han av kamrater som bögig eller tjejig (Oransky 
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& Marecek, 2009: 234-235). Kamratgruppens värderingar är viktigare än vuxnas och 

påverkar vilka känslor som känns möjliga att uttrycka och inte (Ibid: 238). Killars döljande 

av känslor och svaghet har av vissa kommit att förklaras i termer av en “boy code”, en slags 

norm som begränsar pojkarna själva, men som även påverkar föräldrar, lärare och andra 

vuxna att uppfostra killar till att hålla känslor inne och inte utveckla känslomässig närhet 

(Pollack, 2000).  Till skillnad från föreställningar om kvinnors förmåga att skapa långvariga 

och emotionellt djupgående vänskapsrelationer, beskrivs män ha svårt att upprätthålla nära 

emotionella vänskapsrelationer (Nardi, 1992). I upprätthållandet av vänskap måste män alltid 

förhålla sig till risken att tolkas som homosexuella vilket leder till att de distanserar sig från 

intimitet till andra män (ibid). Genom att uttrycka homofobi, konkurrera om kvinnor och tala 

om kvinnor så skapar män samhörighet och vänskap med andra män, ett beteende som 

kommit att beskrivas som ett homosocialt begär (Sedgwick, 1985). Manliga 

vänskapsrelationer beskrivs fokusera kring aktivitet medan kvinnors kring samtal om känslor. 

Kvinnor delar med sig mer av sig själva och sitt privatliv, medan män investerar mindre i de 

personliga och privata delarna av vänskapsrelationer (ibid: 5). Mäns svårigheter att prata om 

känslor, kommunicera och knyta och upprätthålla vänskapliga band beskrivs som en del av 

ett skapande av en rationell manlighet (Giddens, 1992). 	

På grund av sjunkande skolresultat samt killars överrepresentation gällande 

beteendeproblematik har det de senaste åren kommit att talas om en “pojkkris”, såväl i 

Nordamerika som i Europa (Kimmel, 2010 & Lunabba, 2012). Detta har lett till att 

skolforskningen kommit att mer fokusera på killar och maskulinitet. Denna pojkkris beskrivs 

bestå av tre dimensioner: killars deltagande i undervisningen samt deras resultat och 

beteende (Kimmel, 2010: 7). Allt färre män deltar i universitetsstudier: 59 % av de som tar en 

kandidatexamen i USA är idag kvinnor (ibid: 8). Betygsresultaten för killar sjunker på 

gymnasiet och killar får färre akademiska utmärkelser än flickor (ibid: 9). Vidare 

diagnostiseras fyra gånger så många pojkar som flickor som känslomässigt störda, killar 

begår i betydligt större grad självmord och det är dubbelt så vanligt att killar hamnar i 

slagsmål än tjejer. Det är betydligt vanligare att killar diagnostiseras med 

koncentrationssvårigheter som ADHD och ADD och gruppen killar utgör en större del av de 

som får särskilt undervisningsstöd i skolan. Vidare löper unga män större risk att bli 

frihetsberövade samt arbetslösa än unga kvinnor (ibid: 10).  	
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Till skillnad från denna relativt endimensionella beskrivning av killar och män finns å andra 

sidan internationell forskning som problematiserar denna bild genom att visa på alternativa 

görande av maskulinitet och genus (Johansson & Lunneblad, 2012: 10). Bland annat har 

konceptet metersexualitet kommit att belysas, vilket refererar till heterosexuella män som 

visar intresse för estetik och utseende, alltså aspekter som traditionellt kodats som feminina 

eller “gay” (Coad, 2008). Vidare beskrivs unga män acceptera homosexualitet, respektera 

kvinnor och vara emotionellt nära andra män, vilket på engelska kommit att definieras som 

en inclusive masculinity (Andersson, 2008: 616). Homofobi beskrivs ha minskat signifikant 

på engelska skolor och det argumenteras för att det idag finns större möjligheter för unga 

killar att uttrycka och göra vad som historiskt kodats som feminint (McCormack, 2012). 

Vidare har bilden av män som oförmögna att skapa och upprätthålla emotionellt nära 

vänskapsrelationer ifrågasatts (Greif, 2009). I konceptet Buddy system beskriver Greif (2009) 

på ett mer nyanserat sätt fyra olika typer av manlig vänskap: just friends, rust friends, trust 

friends och must friends. Dessa rymmer olika typ av närhet och umgänge: mer ytligt 

aktivitetshäng, långvariga men ytliga relationer så som barndomsvänner, vänner man delar 

viktiga upplevelser och trivs med samt den djupaste typen av vänskap, must friends. Den sista 

består av intimitet och kärleksfullhet och beskrivs vara ett fundament i tillvaron och något 

män är beroende av (ibid). 	

3.2.	Svensk	problematiserande	maskulinitetsforskning		
Sprunget ur kvinno- och genusvetenskapen kom fältet för maskulinitetsforskning att etableras 

i Sverige på 1960-talet (Hearn et al, 2012: 34; Gottzén & Jonsson: 2012: 14), vilket gör det 

till ett relativt nytt fält (Gottzén & Jonsson: 2012: 17). Inom det svenska maskulinitetsfältet 

har framförallt områden som: faderskap och barn, skolforskning, män och våld samt män och 

hälsa, kommit att undersökas (Hearn et al, 2012: 38). Studier om unga killar görs främst inom 

skolforskningen (ibid.) I denna del diskuteras därför framförallt forskning om dels unga 

killars genusskapande i skolforskningen, men även unga killar och känslor. 	

Forskningsfältet som täcker killars genusskapande i skolan undersöker dels 

dominerande maskulinitetsnormer, men också unga killars avvikande från dem (Kalat, 2008; 

Jonsson; 2007; Holm, 2008; Nordberg, 2008; Saar, 2008). I denna bild belyses att problem 

för killar i skolan är mångfacetterade och komplexa och att avståndstagande från skolarbete 

inte behöver vara ett uttryck för antipluggkultur (Kalat, 2008). Dessa beteenden kan istället 

tolkas som reaktioner mot skolans rangordning och bedömning av elever (Jonsson, 2008), 
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men också som ett upprätthållande av en klassmarkör (Kalat, 2008). Beskrivningen av en 

pojkkris har påtalats vara en tillspetsad förklaring då långt ifrån alla killar tar del av en 

antipluggkultur och långt ifrån alla tjejer får höga betyg (Lunabba, 2012: 22). Vidare 

problematiseras etnicitet och maskulinitetsskapande inom denna bild, där beteckningar som 

“invandrarkille” med tillhörande stereotyper gör att unga killar positioneras och bemöts på 

olika sätt (Jonsson, 2007). Lärares föreställningar om kön påverkar deras bemötande av 

ungdomar, genom att pojkar förutsätts vara mindre mogna än flickor vilket leder till att deras 

beteende ofta rättfärdigas i situationer där tjejers beteende inte gör det (Holm, 2008). 

Gällande maskulinitet och känslor så ges en relativt nyanserad beskrivning av unga killar och 

känslor inom svensk forskning. Killar beskrivs påverkas av/bry sig om traditionella 

maskulina normer till olika grad (Randell et al, 2015: 5-8). Vissa killar beskrivs dölja känslor 

medan andra, när de känner sig trygga, uttrycker en vilja att dela känslor med andra (Randell 

et al, 2015: 5-7). Vidare distanserar sig vissa killar medvetet från gruppnormer och 

traditionella föreställningar om genus för att fokusera på egna individuella åsikter. För dessa 

killar är det viktigt att ha mod att uttrycka känslor och uppriktigt stå för dem (ibid: 8). Vidare 

visar studier att unga killar fysiskt visar att de gillar sina kompisar (Jonsson, 2008; Nordberg 

& Saar, 2008: 213 & 215). I svensk forskning om unga killar ges alltså en bild av killar som 

så mycket mer än känslomässigt hämmade unga män med avsaknad av emotionellt nära 

vänskaper och som avskyr skolan (Nordberg, 2008). 	

 

I denna del har jag beskrivit och argumenterat för att den internationella 

maskulinitetsforskningen, med betoning på amerikanska studier, är polariserad. Betoningen 

på amerikanska studier har gjorts då dessa till stor del dominerar fältet. Å ena sidan 

presenteras en relativt schabloniserad bild av män och killar, å andra sidan problematiseras 

och ifrågasätts denna. Den svenska forskningen går i linje med den mer problematiserande 

delen. Den teoretiska förståelsen av mäns genusskapande har vidare kommit att förändras det 

senaste decenniet vilket påverkar studiers utformning och angreppssätt. Internationellt och 

nationellt sett har den australiensiska maskulinitetsforskaren R.W. Connells genusteorier till 

stor del dominerat förståelsen av mäns genusskapande (Hearn et al, 2012). Hennes koncept 

kan ses som ett strukturalistiskt angreppssätt där betydelsen av såväl det patriarkala som det 

kapitalistiska systemet vägs in i mäns skapande av fyra olika typer av maskuliniteter: 

hegemonisk, delaktig, underordnad och marginaliserad maskulinitet (Connell: 1995: 100). 

Den hegemoniska fungerar som ett slags ideal och legitimering för mäns överordning av 



	

	

22	

kvinnor och väldigt få lever upp till denna idealiserade bild, som snarare utgörs av hur film- 

och sportstjärnor porträtteras i media. Den delaktiga beskriver män som lever med patriarkala 

fördelar men utan att uttrycka någon tydlig dominans över kvinnor, men som inte heller 

protesterar mot patriarkala ordningar. Den underordnade och marginaliserade maskuliniteten 

görs av män från underordnade grupper i samhället, exempelvis ickevita och 

arbetarklassmän. 	

Svenska poststrukturella genusforskare har kritiserat kategoriserande genusmodeller 

så som Connells, men även Kimmels schabloniserade maskulinitetsförståelse, för att vara en 

alltför förenklad syn på maskulinitet och genus (Gottzén & Jonsson, 2012: 16; Nordberg, 

2005; Nordberg & Saar, 2008). För att komma bort från denna kategoriserande binära 

förståelse av maskulinitets- och genusgörande, exemplifierat inledningsvis i presentationen 

av internationell forskning ovan, har svensk maskulinitetsforskning det senaste decenniet 

influerats av queerteori, postrukturalism, diskursteori, postkolonialism, vetenskaps- och 

teknikstudier, intersektionalitet och diskursiv psykologi (Gottzén & Jonsson: 2012: 17). Även 

om forskare undersöker olika områden av mäns och killars genus- och maskulinitetsskapande 

så delar denna grupp av forskare den kritiska granskningen av dominanta och alternativa 

former av maskulinitet (ibid.). 	

 Avslutningsvis har nationell kontext belysts som viktig i förståelsen av mäns och 

killars genusskapande. Nordberg och Saar (2008: 207) kritiserar såväl maskulinitetsforskning 

som myndighetsrapporter för att ofta diskutera och beskriva killars och tjejers beteenden 

utifrån stereotypa, komplementära och starkt förenklade beskrivningar och efterfrågar 

alternativa bilder av killars och mäns genusskapande. De menar bland annat att den forskning 

och den teoretiska förståelseram om killar, maskulinitet och klassrumsforskning som många 

svenska rapporter (om killars beteenden) lutar sig mot är utförd i USA, England och 

Australien, samhällen där såväl genusnormer, skolsystem och maskulinitetspolitik ser 

annorlunda ut än i Sverige (Nordberg & Saar, 2008: 207-208). De menar därför att 

försiktighet bör åtas gällande att överföra internationella forskningsresultat till en svensk 

kontext. 	

4.	Teoretiskt	ramverk	
Uppsatsen är skriven utifrån en socialkonstruktivistisk och poststrukturalistisk ansats. För en 

bättre förståelse av hur det är att vara ung kille idag används Judith Butlers (1993; 2006; 

2007) teorier om genusskapande. Vidare används Arlie Russell Hochschilds (1990) teorier 
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gällande ”feeling rules” för att få en djupare förståelse för när och hur empati, omtanke och 

sårbarhet upplevs möjligt att uttrycka. Inspirerad av Marie Nordberg och Tomas Saar (2005; 

2008) beskrivs och diskuteras hur/varför en könsbinär förståelse kan och bör undvika att 

reproduceras. Samtliga teorier och begrepp presenteras nedan.	

4.1.	Socialt	konstruerat	kön	och	genus	
Innebörden av begreppen kön och genus (sex och gender på engelska), och hur de bör 

användas, är omdiskuterat (Butler, 2007: 55). Som kritik mot könsrollsteorin och för att 

införa ett tydligare maktperspektiv skapade West och Zimmerman (1987: 127) konceptet 

”Doing gender” där de särskiljer på begreppen kön (sex), könskategori (sex category) och 

genus (gender) för att förstå kvinnors och mäns göranden av kön/genus. Detta koncept skiljer 

alltså på biologiskt kön och genus, där de menar att det senare är socialt konstruerat. 

Poststrukturalisten och queerteoretikern Judith Butler (2007: 56 & 58) kritiserar denna 

uppdelning och menar att även biologiska kön är socialt konstruerade och att begreppen kön 

och genus därmed inte bör åtskiljas utan enhetligt ses som socialt konstruerade genus. 

Kroppen (vad vissa kallar det biologiska könet) uppfattas och görs, till lika stor grad som 

våra beteenden/genus, genom samhälleliga diskurser (Butler 2007: 56 & 58). Eftersom genus 

görs/ageras i relation till existerande strukturer och normer, och inte till något underliggande 

kön, finns det därför inte någon anledning att särskilja mellan kön och genus. Ett särskiljande 

av dessa begrepp ger ett felaktigt sken av att det finns biologiska underliggande (manliga och 

kvinnliga) kön som är något ”annat” än våra genus/beteende. 	

 Att utgå från en socialkonstruktivistisk ansats gällande kön innebär inte att biologiska 

aspekter förbises eller förnekas (Smedler & Drake, 2006: 55), tvärtom är det viktigt att se till 

exempelvis kroppens betydelse för individers identitetsskapande gällande genus och 

sexualitet (Messerschmidt, 2009: 87). Verkligheten som människan förstår den tolkas och 

kommuniceras dock alltid genom en språklig förståelse som är socialt konstruerad. Vi kan 

inte förstå världen och kommunicera om den utan att använda ett socialt konstruerat och 

subjektivt språk. Allt vi lär oss om samhället är fyllt med språkliga betydelser och då vi inte 

kan ställa oss utanför den språkliga förståelseramen finns det därmed heller ingen möjlighet 

att uppnå objektiv sanning eller kunskap. Vi socialiseras därmed att förstå våra kön genom 

mänskligt skapade normer med tillhörande makthierarkier (Lewin, 2010: 115; Butler, 1990: 

8-10). Istället för att uppehålla sig vid biologiska skillnader på kroppar som förkläds i binära 

förståelseramar används socialkonstruktivistiska verktyg för att kritiskt granska den (Smedler 
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& Drake, 2006: 55). En socialkonstruktivistisk förståelse handlar också om att synliggöra 

maktskillnader och att lyfta fram individers olikheter samt möjliga handlingsutrymmen 

(Smedler & Drake, 2006: 55). I denna studie används begreppen kön och genus med 

förutsättningen att de (båda) är socialt konstruerade.  

4.2.	Könade	subjektspositioner	och	begripliga	män	
Butler (1993) använder och utvecklar innebörden av interpellation7 i sin beskrivning av hur 

nyfödda bäbisar könas och sedan performativt agerar enligt tillskrivet kön (Gottzén & 

Jonsson, 2012: 20). Den nyfödd som får tilltalet ”pojke” kommer, för att bli begriplig av sin 

omgivning, utveckla intressen, sätt att röra sin kropp på, tala och uppträda på sätt som svarar 

på det genusnamn den gavs vid födseln (Butler, 2006: 59). Genusskapandet är alltså en 

ständig interpellation där individen svarar på subjektspositioner skapade i genusnormer. Att 

köna en bäbis är därmed en av de första språkliga skadorna i livet för en människa, då detta 

exkluderar en rad andra möjliga tilltal och bemötanden i barnets kommande liv (Butler, 

1993). Vad en person är handlar inte om en självvald eller en fast identitet utan kan förstås 

som något som växer fram ur vad som är möjligt respektive inte möjligt att säga i olika 

situationer (Jonsson, 2007: 29). Vissa identiteter och beteenden erbjuds att svaras mot, medan 

andra uttryck resulterar i tystnad och upplevs som förbjudet. Att födas med en pojkkropp 

innebär att du utvecklar en genusidentitet i förhållande till rådande maskulinitets- och 

femininitetsnormer (Butler, 2007: 69). Maskulinitet får mening i relation till föreställningar 

om hur det är att vara kvinna, men även maskuliniteter emellan: den heterosexuella mannen 

skapas i relation till den homosexuelle mannen (Connell, 1995).  

 Om en manskropp agerar i motsats till det förväntade riskerar den att uppfattas som 

”obegriplig” av sin omgivning (Butler, 2007: 69). Män som bär klänning, är ett genusgörande 

som många skulle uppfatta som konstigt och inte något som ”riktiga män” gör. Normer och 

därmed uppfattningar om vilka genusgöranden som är begripliga eller ej är i ständig 

förändring där det pågår en kamp om vad som uppfattas som normalt och inte (Gottzén & 

Jonsson, 2012: 17). Ett exempel på ett genusgörande mer i gråzonen är en man som tar ut en 

längre tid av föräldraledigheten, i vissa kontexter i Sverige skulle han uppfattas som 

begriplig, han gör ett beteende som förväntas av honom, medan han i andra sammanhang 

																																																								
7 Althusser (1976) använde begreppet interpellation för att förklara hur subjekt positioneras. Han menar att alla 
ideologier (och normer) består av en idé om subjektet, i denna idé speglas människor som just subjekt. Genom 
att svara på och acceptera de tilltal/positioner som subjektet speglas i/tilldelas, inom existerande normer, 
upprätthålls såväl normerna som subjektspositionerna i en sorts ömsesidig relation (Gottzén & Jonsson, 2012: 
19). 
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skulle uppfattas som omanlig och obegriplig. För att bli förståelig av samhället måste 

personer med manskroppar alltså uppträda och göra genus som stämmer överens med 

samhällets förväntningar på hur en man ska vara för att kunna uppfattas som en ”riktig” man 

(Butler, 2006: 59). På samma sätt som killar gör tjejer också genus, men fokus i denna studie 

är just gruppen killars genusskapande.	

4.3.	Agens	och	förändringspotential	
Människor determineras inte av normer, tilltal och kategoriseringar som de möter i samhället 

och de följer dem inte heller passivt. Att göra genus på olika sätt är öppet för förhandling 

(Gottzén & Jonsson, 2012: 20). Trots att människor ”ges/tillskrivs” vissa, enligt normen 

specifika positioner, kan hen svara genom att göra motstånd, till exempel genom att uttrycka 

ett genus som inte stämmer överens med det hens kropp kodas som. När ett fåtal kvinnor 

exempelvis började bära byxor ansågs dessa som konstiga och avvikande, men allteftersom 

att fler började att göra samma sak förändrades sakta men säkert vad som sågs som normalt. 

Varje ny upprepning kan på liknande sätt leda till en förskjutning och förändring av det 

normativa (Butler, 2006: 11). Även fast genusnormer för många uppfattas som “naturliga 

sanningar” för hur de ska vara och därför inte ifrågasätter förutfattade meningar, så görs 

genusuttryck som avviker från dominerande genusnormer och därmed ruckar på dem. Dessa 

alternativa genusgöranden är viktiga att synliggöra för att kunna visa på föränderlighet i 

genusskapandet. 	

4.4.	Känslor	och	”feeling	rules”	
Emotioner spelar en stor roll i människors liv, känslor ger oss mening och det är kvalitén och 

kraften i våra känsloupplevelser som är den motiverande resursen i våra liv (Sonnby-

Borgström, 2012: 19). Genom känslor får vi information om oss själva: hur vi mår i relation 

till vår omgivning och i det sociala samspelet lär vi oss hur vi ska värdera, visa och språkligt 

kategorisera emotioner (Hochschild, 1990: 119). Nära relationer mellan människor ökar 

möjligheten för att det ska uppstå empatiska reaktioner, vilket är grundförutsättningen för att 

människor ska visa omtanke (Sonnby-Borgström, 2012: 162 & 155). Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär det att känslor skapas och formas av och i 

interaktion med omgivningen. Språklig förståelse/kategorisering av kroppsliga sensationer 

och hur vi tolkar omgivningens signaler bestämmer våra emotionella upplevelser (ibid, 2012: 

25-26). 	
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För att bättre förstå känslors roll för individens upplevelse och interaktion med sin omgivning 

använder Hochschild (1990: 123) begreppet ”feeling rules”, känsloregler på svenska. Vilka 

och hur starka känslor en individ upplever att den kan känna och uttrycka i olika 

sammanhang och mänskliga konstellationer bestäms av dessa ”feeling rules”, vilket är socialt 

delade normer gällande vilka känslor som är acceptabla att visa inför andra och när 

(Hochschild, 1990: 123). Om vi inte upprättar egna ”feeling rules” så kommer andra att göra 

oss uppmärksamma på dem, speciellt när vi känner/uttrycker ”fel” i förhållande till rådande 

gruppnormer (ibid: 124). Skolan har visat sig vara en viktig arena för just unga killars 

skapande av ”feeling rules”, som en del i deras genuskonstruerande (Connell, 1996).	

4.5.	Risk	att	reproducera	könsstereotypa	och	binära	perspektiv	
I stora delar av både nordisk och internationell maskulinitetsforskning har begreppet 

maskulinitet kopplats till män och femininitet framställts som dess motpol, även inom det 

poststrukturalistiska fältet (Nordberg, 2005: 48-49). Kritik har därför framförts om att 

maskulinitetsforskning reproducerar en könsdualistisk förståelse genom att den empiriskt 

enbart undersöker görande av maskuliniteter (för killar) eller femininiteter (för tjejer), istället 

för att undersöka görande av genus, som innehåller både stereotypt maskulina och feminina 

egenskaper (Nordberg, 2005: 49). Då fokus för många forskare har varit den problematiska, 

mer hegemoniska, maskuliniteten har denna kommit att ta överhanden och forma förståelsen 

av (alla) pojkar och maskuliniteter (Nordberg & Saar 2008: 209). Som en konsekvens av 

detta analyseras och undersöks sällan mäns positiva identifikationer och förkroppsligande av 

femininitet (Nordberg, 2005: 48 & 66). En annan konsekvens är att såväl genusforskare som 

pedagoger främst uppmärksammar de genusskapanden, uttryck och pojkar som mest stämmer 

överens med den etablerade bilden och likheter mellan gruppen pojkar och flickor förbises 

(Nordberg & Saar 2008: 209). Problemet med denna binära förståelseram är att det i denna 

uppdelning skapas vad filosofen Jacques Derrida (2004) kallar en ”våldsam hierarki” där det 

ena begreppet laddas med positiva konnotationer och styr betydelsen av det andra (Gottzén & 

Jonsson, 2012: 17). Vidare osynliggörs de flöden av exempelvis tillstånd och känslor, som 

inte kan definieras i motsatspar (ibid.). Butler (2006: 60) ställer sig också kritisk till en binär 

förståelse av genus och belyser att en restriktiv genusdiskurs som menar att det enda sättet att 

förstå genus är genom det binära förhållningsättet man/kvinna, utför en regulativ 

maktutövning, som naturaliserar den hegemoniska genusnormen. Att koppla samman genus 

med maskulin/feminin, man/kvinna, manlig/kvinnlig, naturaliserar alltså den genusdualism 
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som begreppet genus är tänkt ska förhindra (ibid.). Studier bör därför, samtidigt som de 

belyser effekterna av de normaliserade maskulinitets- och femininitetsstrukturerna, även 

beskriva andra sätt att konceptualisera genus på (Nordberg & Saar, 2008: 210; Jonsson, 

2008). För om utgångspunkten är att maskulinitet och femininitet är kulturellt skapade och 

föränderliga positioner borde analyserna riktas mot hur både män, kvinnor och andra 

förkroppsligar och uttrycker båda koncepten (Nordberg, 2005: 49). Nordberg (ibid: 62) lyfter 

möjligheten att använda begreppen könsöverskridande och definierar två viktiga 

mansforskningsområden för framtiden: ”mäns femininitetskonstruktioner” och ”kvinnors 

maskulinitetskonstruktioner”. Alltså mäns görande av traditionellt kodade feminina uttryck 

och kvinnors görande av traditionellt kodade maskulina uttryck. Vidare kan inte alla 

handlingar eller intressen ses som ett uttryck av en specifik identitet som alltid berättar vad en 

människa ”är” (Gottzén & Jonsson, 2012: 16-17). Hur människor agerar i interaktion med 

andra handlar därmed inte alltid om ett uttryck av identitet (ibid.). Med ovanstående kritik 

som grund ska en försiktighet åtas till att reproducera stereotypa maskulinitets- och 

femininitetsstrukturer när detta teoretiska ramverk används i analysen i nästa avsnitt. 

5.	Resultat	och	analys	
I samtalen med ungdomarna utkristalliserades ett brett spektrum av möjliga genusbeteenden 

för killarna. De lät mig ta del av en mängd tankar och känslor om hur det är att vara kille 

idag. Resultaten visade att killarna agerar traditionellt maskulina uttryck, men inte endast. 

Killarna uttrycker också egenskaper som avviker från en traditionell maskulinitet och de 

beskrev alla situationer där de känt empati och visat omtanke och sårbarhet. I den första delen 

av analysavsnittet presenteras, beskrivs och analyseras därför killarnas uttryck av empati och 

omtanke och i en andra del deras uttryck av sårbarhet. I en tredje del problematiseras 

könsbinära och maskulinitetskategoriserande förståelsemodeller gällande unga killars 

genusskapande i relation till studiens resultat. Här presenteras en modell för att åskådliggöra 

och bättre förstå killarnas genusskapande. Avslutningsvis diskuteras kort varför 

genusforskning om killars känslouttryck är viktig. 	

5.1.	Empati	och	omtanke	
Empati och omtanke tog sig grovt sett uttryck i tre olika typer av uttryck och beteenden. Det 

första handlar om hur killar bryr sig om och tröstar varandra. Det andra handlar om fysisk 

beröring som uttryck för vänskap och omtanke och det tredje om hur homofobi ses som 

problemet – inte sexualiteten. Dessa presenteras nedan i tre delar.	
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5.1.1. Killar bryr sig och tröstar varandra 
En variant av empati och omtanke som empirin innehöll var att visa att man bryr sig om 

vänner. Detta gestaltades genom att killarna frågade varandra hur de mår, genom att de frågar 

om och ger varandra råd om kärleksrelationer samt att de tröstar varandra när de är ledsna. I 

dialogen nedan pratar Adam, Andreas och Jens om att det är viktigt för dem att veta hur en 

kompis mår och genom att fråga på specifika sätt och iaktta kroppsspråk så visar de att de 

bryr sig om varandra.  	
Adam: Om [någon] är ledsen, då är det klart att man undrar ”vad är det” och ”vad har hänt” 
eller bara ge en kram eller vad som helst så här. Bara någonting	
Lisa: Så hur visar ni att ni bryr er om era närmsta vänner?	
Andreas: Man frågar, ”hur mår du?”. Om […] de säger att de är lite nere, […] vi två brukar 
kunna vara väldigt hyper väldigt ofta och man märker om man typ sitter på lektionen och är 
ganska hängig och nere så frågar man bara. […]	
Jens: Man försöker undvika huvudfrågan	
Adam: Ja, det är till exempel, så som Andreas sa, ”varför är du så himla tråkig?”. Och det är 
då man berättar om, eller om de inte får fram ett bra svar	
Andreas: Ja men om du till exempel svarar ”inget” eller det, då förstår man nästan direkt att 
det är någonting.	
Adam: Och då är det som bara... jag väntar ett tag med att fråga och sen frågar jag senare för 
då kanske de har blivit mindre känslosamma då är det lättare att fråga efter det sen. 	

 

Utdraget ovan visar att killarna är lyhörda för varandras känslotillstånd, de känner varandra 

så pass väl att de märker på kroppsspråk hur deras vänner mår, och visar att de bryr sig 

genom att fråga. Meningen ”varför är du så himla tråkig?” kan för en utomstående signalera 

dryghet och illvilja, men killarna vet vad de olika beteendena betyder och hur de bör 

fortskrida för att få veta varför kompisen verkar nere. På liknande sätt beskriver Johannes hur 

han känner igen olika kroppsspråk hos sina kompisar som signalerar hur han mår.  	
Om man ser att någon ser nere ut och man märker att när alla andra sitter och pratar så kanske 
han sitter tyst för sig själv. Då är det klart att man går och frågar personen […], “men alltså 
har det hänt någonting?”. Ifall de säger ”nej”, då fortsätter man bara, ”men alltså seriöst, har 
det hänt någonting?”. För alltså, det är lätt att se på kroppsspråket ifall någon mår dåligt eller 
inte. Vare sig de säger ”ja” eller ”nej”. Så är det klart, man fortsätter ju tills man har fått svar.  	

Johannes, 16 år (II)	
	
Citaten ovan visar inte bara hur Adam, Andreas, Jens och Johannes frågar och bryr sig om 

sina vänner, de visar också att de utvecklat strategier för olika eventuella situationer, om 

kompisen är tyst eller om den har ett ”hängit” kroppsspråk. Jens beskrivning att ”man 

undviker huvudfrågan” visar också att han har tänkt till gällande situationer när vänner verkar 

nere, och i Adams sätt att resonera om att det blir lättare att fråga senare när han inte är lika 

emotionell visar att han testat sig fram och att denna strategi verkar visat sig bäst. De har 

alltså över tid utvecklat en slags repertoar som underlättar kommunikation om känslor.	
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Relationsproblem, om man bråkat med en partner, eller blivit avisad av någon man är 

intresserad av, var ett återkommande tema för flertalet av killarna när vi pratade om att ge/få 

råd och att trösta en vän. Ibrahim säger att han och hans bästa kompis pratar mycket om 

relationer, ”Det kan vara en tjej som jag, eller som han har varit med, och så frågar han mig 

[om] råd och sådant. Jag vet ju att han har mycket erfarenhet, han har ju större erfarenhet av 

det här än vad jag har. Jag brukar också ta råd av honom” (II). Nedan berättar Johannes om 

en situation då han tröstat sin bästa kompis och hur det kändes att se honom ledsen och gråta.  	
Det kändes jättejobbigt att titta på. Man vill ju... det värsta man vet är när ens kompis mår 
dåligt. Det finns ju ingenting värre. Då känner man sig själv som en dålig kompis, för det 
känns som min uppgift som kompis att se till att han mår bra. Det är prio ett att se till att den 
andre mår bra liksom, så då känns det jättejobbigt. Så vill man ju verkligen hjälpa till, till 
hundra procent.	

Johannes, 16 år (II)	
	
Johannes beskriver den maktlöshet många känner när man ser någon, som man tycker om, 

vara ledsen, ett tydligt uttryck av empati. Genom att gråta och visa sig ledsen inför Johannes 

skapar bästa kompisen utrymme för Johannes att känna empati och att uttrycka omtanke 

(Sonnby-Borgström, 2012: 155). Med hjälp av Hochschilds (1990: 123) begrepp feeling rules 

synliggörs killarnas delade utrymme för empati och omtanke i deras känsloliv. Kompisarna 

delar feeling rules som tillåter bästa kompisen att känna sårbarhetskänslor och gråta men 

också Johannes att känna empati och att erbjuda tröst, processen att ge och ta emot tröst är 

alltså ömsesidig. Detsamma gäller Ibrahims beskrivning av hur han och hans vän ger 

varandra råd om kärleksrelationer, det är ett ömsesidigt givande och tagande av egna 

erfarenheter för att hjälpa vännen. Killarnas sätt att dela tankar och tips om kärleksrelationer 

går även emot en beskrivning av killar som konkurrensinriktade gällande tjejer, något som 

Sedgwick (1985) har funnit. När Ibrahim beskriver att hans kompis har ”mer erfarenhet” av 

relationer med tjejer och att han därför ofta tar råd av honom gällande tjejer erkänner han, 

inför kompisen, samtidigt att han är i underläge då han har mindre kunskap om ämnet, vilket 

går emot ett konkurrens-beteende. Vidare beskriver Johannes att olika typ av ledsenhet 

behöver olika typ av tröst: 
Det beror på hur allvarlig situationen är. Ifall situationen är ganska allvarlig då brukar man 
fråga mer. Om en person är riktigt, riktigt, riktigt ledsen och mår dåligt, då är det ofta frågor. 
Ifall man är lite nere då är det mera bara "pepp". För då vet man, det går att lösa med "pepp". 
Ifall någon mår riktigt dåligt då tar det ju tid att bygga upp så då vill man ställa frågor för att 
visa att man bryr sig liksom. 	

Johannes, 16 år (II) 
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Citatet ovan visar att Johannes inte bara har utrymme för empati i sina feeling rules, han har 

också utvecklat olika former av strategier av omtänksamhet för att peppa och trösta vänner. 

Beroende på hur ledsen en vän är tröstar han den på olika sätt, antingen genom positiv 

uppmuntran, eller, om den är mer ledsen, genom frågor för att bättre förstå vad som gör 

vännen ledsen och för att visa att han bryr sig. Medvetenheten Johannes har om olika 

strategier för tröst visar att det dels funnits möjlighet till att uttrycka omtanke om sina vänner 

i Johannes feeling rules, men även att han gjort detta över tid för att kunna utveckla olika 

strategier som funkar för olika typ av ledsenhet. Att känna empati är en första förutsättning 

för att uttrycka omtanke (Sonnby-Borgström, 2012: 155). I Johannes feeling rules finns en 

lyhördhet och empatisk förmåga för vänners mående, som resulterat i att han uttrycker 

omtanke. 	

Citatet nedan visar hur Ibrahim utmanar sin bästa kompis feeling rules. Ibrahim 

berättar att hans bästa kompis lätt ”leker lite macho” när han är arg och ledsen över konflikter 

med flickvännen, men att Ibrahim ser igenom honom. 	
 
Han visar inte så mycket känsla, han brukar leka lite macho om man säger så […] Han säger 
alltid “hon är död, hon dör för mig” och sådant där, egentligen […] jätteonödigt. Men jag vet 
att han älskar henne, alltså det är bara jag som ser igenom honom, att han spelar. […] Vi är ju 
en stor kompiskrets och alla litar ju på honom, att han inte… Dom tror typ att tjejen älskar 
han mer än han älskar henne men jag vet, jag ser igenom det så tydligt. […] Jag har sagt det 
till honom också, han bara skrattar bort det hela tiden […]. Jag vet att han älskar henne också. 
Jag vet att han skulle bli sårad om hon gjorde något, alltså att var otrogen och sådant där…	

Ibrahim, 17 år (II)	
	
Genom att påpeka för vännen att Ibrahim vet att kompisen älskar flickvännen och att det 

skulle såra honom oerhört om hon inte vill vara med honom, skapar Ibrahim utrymme för 

sårbarhet i kompisens feeling rules. När han säger till kompisen att han vet att kompisen 

skulle bli ledsen om flickvännen exempelvis var otrogen, säger han också indirekt till 

kompisen att det är acceptabelt att bli ledsen för en sådan sak. I Ibrahims feeling rules finns 

det därmed utrymme för att, dels visa sårbarhet genom att ”erkänna” vad en flickvän kan 

betyda för en, men också att visa omtänksamhet för en vän som är ledsen och orolig över en 

relationskonflikt. Även fast kompisen ”skrattar bort” Ibrahims synliggörande av vännens 

sårbarhet, visar Ibrahims agerande ändå att sårbarhet finns som alternativ. Möjligheten för att 

Ibrahims vän i framtiden kommer att skapa utrymme för sårbarhet i sina feeling rules är 

därmed större. I Adam och Andreas delade feeling rules finns det också utrymme för att 

bekräfta varandras uttryck av sårbarhet genom tröst. Adam berättar att han gav Andreas en 

kram efter att Andreas blivit avvisad av en tjej: ”Andreas […] hade blivit nobbad, i början av 
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ettan typ. Och då gav jag också en kram. […] En kram för comfort”. Genom en kram svarar 

Andreas på och bekräftar Adams uttryck av ledsenhet, som även låter sig tröstas av Andreas. 

De delar feeling rules där det ses som accepterat att såväl trösta som låta sig bli tröstad av 

varandra. Citaten i denna del gestaltar hur killarna har utrymme för empati i sina feeling rules 

och att de genom olika former av omtänksamhet, vidare skapar utrymme för sårbarhet i sina 

vänners feeling rules (Hochschild, 1990: 123). Det faktum att killarnas feeling rules 

innehåller empati och omtanke leder i sin tur till att det skapas utrymme för sårbarhet i deras 

vänners feeling rules, vilket vidare presenteras och diskuteras i del 5.2.   

	

5.1.2. Fysisk beröring som uttryck för vänskap och omtanke 
Alla killarna sa att de kramas och visar fysisk närhet till sina kompisar. Patrick menar att ”det 

händer hela tiden” och Ibrahim fyller i ”det är inte så att det är bögigt och sådär”. Adam, 

Andreas och Jens beskriver att de ofta blir väldigt ”kramgoa” och ”kärleksfulla” när de är på 

fester. Andreas säger att “man blir väldigt känslosam och man har inte så enkelt att 

kontrollera känslorna och så blir det bara, man vill bara krama någon”. Vi pratar om 

alkoholens påverkan och Andreas menar att det inte krävs lika starka känslor för ”om jag är 

full så kan jag vara mycket mindre ledsen för att behöva en kram”. I utdraget nedan synliggör 

Johannes, precis som Ibrahim, att vissa killar kan tolka två killar som är fysiska med varandra 

som homosexuella.	
Johannes: Jag och mina killkompisar, vi kan sitta och hålla om varandra också, bara sitta […] 
nära och titta på videoklipp. Det är ingenting konstigt, för mig i alla fall. Jag ser ingenting fel 
i sådant. Inget speciellt.	
Lisa: Hur tror du att andra killar skulle kunna reagera?	
Johannes: Ja, det beror ju på vilken syn man har. Jag vet att det finns de som ser... ja att man 
måste vara homosexuell bara för att man kan tänka sig att krama en annan kompis eller att 
hålla om och sitta nära. Men sen finns det de som tänker som jag, det är ingen stor grej. (II)	
	

Johannes distanserar sig från ”andra killar” genom att säga att han inte tycker att det är 

konstigt eller dåligt med killar som uttrycker fysisk närhet. Vidare menar Ibrahim att hur 

fysiskt nära han är med någon beror på hur bekväm den andre är med fysisk närhet samt hur 

emotionellt nära han står personen: ”Jag kan ju också krama mina kompisar, å göra allt 

möjligt. Vi brukar ju typ, kyssa mina kompisar på kinden också så […] det är inget som jag 

[…] undviker. Det är ju också väldigt vanligt i mitt hemland att man gör det, alltså att man 

[…] är väldigt intim och nära med […] sin släkt, familj och vänner”. Ibrahim upplever att 

hans hemland Somalia är en plats där det är lättare att vara fysisk med andra än i Sverige där 

”man har en safe zone” och ”inte ska vara för nära”. När jag frågar om platser som är mindre 
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okej att kramas på så svarar nästan alla när de är nakna, eller i duschen. Patrick refererar även 

till Mitten, skolans café där många ungdomar samlas under rasterna, som ett eventuellt ställe 

där han skulle känna sig mindre bekväm att visa fysisk kontakt, men han skulle ändå inte 

neka någon som frågade om en kram. Johannes däremot har inga problem att vara fysisk även 

i Mitten, ”jag kan ju gå och krama en kompis i Mitten där alla ser, det är som inget problem. 

Jag kommer inte på någon situation där det inte skulle vara [okej]” (II). Peter är den enda 

som uttryckligen säger att han inte kramas så mycket med sina kompisar, ”de närmsta, de 

absolut närmsta, dem vet man bara… att jag uppskattar han och han uppskattar mig, och sen 

blir det som att det är inte något man behöver visa fysiskt så”. Han skulle inte känna sig 

obekväm att krama sina vänner utan beskriver det som ”det är väl mer bara att det behövs 

inte…”. 	

 Citaten i denna del belyser hur killarna visar fysisk omtanke i vardagslivet, där de 

flesta menade att de kramas med sina kompisar. Vissa upplever det möjligt att kramas 

varsomhelst medan andra menar att vissa situationer och platser är mindre acceptabelt. 

Andreas beskriver att alkohol och fester gör han och hans vänner mer ”kramgoa och 

känslosamma”. Dessa situationer gör att killarnas feeling rules (Hochschild, 1990: 123) 

minskar i styrka och det krävs mindre för att känna att man behöver/vill ha en kram. Det blir 

alltså lättare för killarna att visa fysisk omtanke när de druckit alkohol. Ibrahim upplever en 

skillnad mellan somalisk och svensk kultur och beskriver den svenska som mindre fysisk. 

Hans olika kompisgrupper, beroende på kulturell erfarenhet, delar alltså olika feeling rules 

där fysisk närhet upplevs olika accepterat. Det framgår även i intervjuerna att graden av 

emotionell närhet till en person också påverkar hur fysisk du är/kan vara med den. Killarna 

upplever det lättare att visa fysisk omtanke med vänner de känner väldigt väl. Även fast 

samtliga killar distanserar sig till uppfattningen att det är ”bögigt” och negativt om två killar 

är fysiska, så måste de ändå förhålla sig till denna uppfattning, vilket till viss del påverkar 

vilka situationer som killarna beskriver som mer eller mindre accepterade att visa fysisk 

närhet.	

	

5.1.3. Homofobi är problemet – inte sexualiteten 
Fem av de nio deltagande killarna kände minst en kille eller man som var homo- eller 

bisexuell. Ingen upplever det problematiskt att deras vän/bekanta visade sig vara icke-hetero, 

tvärtom var samtliga killar noga med att understryka att det inte var/skulle vara några 

problem. De som inte kände någon som var bi- eller homosexuell fick frågan hur de skulle 
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reagera om en vän kom ut som homo eller bi. Som Ibrahim nedan beskriver, menade vissa att 

de först skulle bli förvånad för att vännen inte sagt något tidigare då de upplever att de säger 

det mesta till sina kompisar. 	
Jag hade ju blivit lite chockad på något sätt. För att om vi ändå står varandra så nära då tycker 
jag väl att han kanske borde berätta för mig. […] Men jag vet ju också att i hans situation [är] 
det är jättejobbigt att komma ut med det. Alltså om vi var såhär jättejätte-tighta... Jag skulle ju 
såklart bli förvånad till en början, men sen skulle jag ändå behandlat honom så som jag 
tidigare har behandlat honom. Förstår du? Jag skulle inte ändra på mitt beteende bara för att 
han är homosexuell. Absolut inte. 	

Ibrahim, 17 år (II)	
	
Ibrahim skulle bli förvånad till en början, men inte över att kompisen är icke-heterosexuell 

utan för att vännen inte har berättat om det tidigare. Denna förvåning indikerar att detta skulle 

kunna upplevas som ett mindre svek i förtroendet från Ibrahims sida och därmed ett brott mot 

hans feeling rules. Samtidigt så uttrycker han empati och förståelse gällande att det är 

jättejobbigt att “komma ut”. Suhayb skulle inte heller ha problem med kompisens sexualitet 

utan det som skulle upplevas som jobbigt är snarare samhällets reaktioner. 	
Suhayb: På grund av de andra människorna i samhället liksom	
Lisa: Just det, homofobiska?	
Suhayb: Det skulle även påverka mig	
Lisa: Hurdå?	
Suhayb: Alltså om jag om jag skulle […] retas med någon... De skulle kunna skämta om den 
personen, inte för att det skadar mig, men det skulle kunna skada min kompis.	
Lisa: Att du blir ledsen för att din kompis blir retad?	
Suhayb: Ja	

	
I en av gruppintervjuerna sa Peter att han tror att en av hans vänner är homosexuell, ”Jag har 

faktiskt tänkt på det där, för jag har en kompis som man såhär funderar på om han kanske… 

och då har jag tänkt det spelar ju som ingen roll egentligen, det skulle ju som vara samma. 

[…] För det ändrar ju inte personligheten”. I den individuella intervjun med Peter så pratade 

vi vidare om vännen som han misstänker är homosexuell8. Peter berättade då att han pratat 

med deras gemensamma kompisgäng om huruvida kompisen kanske är homosexuell. Alla 

vänner tror att han är det och har diskuterat och kommit överens om att det är viktigt att 

behandla honom på samma sätt när han kommer ut. De vill låta kompisen ta det i den takt han 

själv vill, men att de ska vara stöttande och uppmuntrande när han väl är redo. 	

 Citaten ovan exemplifierar killarnas empatiska och omtänksamma inställning till 

vänner som är/eventuellt är icke-heterosexuella, vilket speglar en acceptans av icke-

heterosexualitet, alltså en frånvaro av homofobi. Det finns utrymme i samtliga killars feeling 

																																																								
8 Jag utgår här ifrån en sammanfattning av intervjun med Peter eftersom inspelningen misslyckades. 
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rules att dels uppleva det som oproblematiskt att killkompisen är homo- eller bi, men också 

att känna ledsamhet om en kompis riskerar att bli retad för sin sexualitet. Exemplet med Peter 

och hans vänner sträcker sig även bortom bara ett empatiskt hypotetiskt resonemang gällande 

homo- och bisexualitet, då han beskriver hur de faktiskt har träffats och diskuterat kompisens 

eventuella homosexualitet för att komma överens om att de ska agera inkluderande och 

stöttande. Killarnas förhållningssätt till icke-heterosexualitet går emot tidigare forskning som 

menar att homofobi är en betydande del av killars sätt att vara (Oransky & Marecek, 2009; 

Kimmel, 2008; Sedgwick, 1985; Jonsson & Milani, 2012; Jonsson, 2007) och stödjer studier 

som visar att homofobi minskar (McCormack, 2012) och att det finns killar som accepterar 

homosexualitet (Andersson, 2008). 	

	

Detta kapitel, om empati och omtanke, har visat att det i killarnas feeling rules, socialt delade 

normer gällande vilka känslor som är acceptabla att visa inför andra (Hochschild, 1990: 123), 

ryms att killarna förväntas svara på kompisars uttryck av nedstämdhet genom att känna 

empati och uttrycka omtanke (Sonnby-Borgström, 2012: 155), vilket gestaltas i frågor, råd, 

tröst samt frånvaro av homofobi. Med hjälp av Butlers (2007: 69) resonemang om 

”obegriplighet” och genusskapande synliggörs att killarnas sätt att känna och visa empati och 

omtänksamhet uppfattas som ”begripliga” av omgivningen då de ”svaras på”/bekräftas av 

vänner. De känslor av empati och omtanke som killarna uttrycker genom att bry sig om och 

trösta varandra, genom fysisk beröring och genom deras sätt att resonera och agera 

gällande homo och bi-sexualitet, anses inte obegripliga, avvikande eller konstiga för killarna, 

utan tvärtom bekräftas dessa uttryck av vänner. När en vän exempelvis visar tecken på att 

vara nere svarar de på kompisen uttryck av ledsenhet genom att fråga hur det är, eller ge en 

kram. Det faktum att killarnas genusuttryck av empati och omtanke besvaras (Butler, 1993) 

av deras vänner och att uttrycken inte uppfattas eller påpekas av omgivningen som “fel” 

(Hochschilds, 1990: 124) visar att killarna, i olika utsträckning, delar feeling rules som 

inkluderar uttryck av empati och omtanke (Hochschild, 1990: 123). Dessa uttryck brukar inte 

ges plats i en traditionell beskrivning av maskulinitet (Randell, 2015; Kimmel, 2008) utan 

brukar tvärtom definieras som kvinnliga. Detta tyder därmed på en förändring av maskulina 

ideal för dessa killar, där större utrymme ges till traditionellt kvinnliga egenskaper, än vad 

killars genusskapande vanligtvis brukar beskrivas göra. 
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5.2.	Sårbarhet		
En stor del av intervjuerna handlade om möjligheten att gråta samt att hantera 

sårbarhetskänslor. Samtliga killar beskriver situationer där de i olika grad visat sig sårbara, 

alltså där de kommunicerat känslor som upplevs som emotionellt jobbiga att uttrycka inför 

andra. Fem huvudsakliga aspekter visade sig påverka killarnas uttryck av sårbarhet: 

avståndstagande från traditionella maskulina föreställningar, att de känner sig trygga, att 

personen de är med uttrycker empati, att de umgås individuellt samt att tjejer upplevs lättare 

att prata sårbarhetskänslor med. Dessa presenteras och diskuteras nedan i två delar.  

	

5.2.1. ”Det är absolut okej att gråta” 
Tre av killarna tog tydligt avstånd från traditionella maskulina föreställningar om sårbarhet. 

Adam, Andreas och Jens menar att killar både gråter och visar sårbarhet för varandra. De 

upplever att det blivit mer socialt accepterat för killar att gråta och Jens menar att ”alla har 

någon att ventilera med idag”. Adam menar att ”det är absolut okej att gråta” för en kille och 

Andreas fyller i:  

Andreas: Ja jag har gråtit för dem ett par gånger så jag bryr mig inte heller	
Lisa: Vad har hänt då, när du har gråtit inför dem?	
Andreas: Jag hade gjort ett… några misstag som jag ångrade ganska mycket och så blev jag 
ledsen över det. Och som jag sa förut, när mitt ex gjorde slut med mig så dagen efter så grät 
jag på skolan. Jag har inte så stort problem med det. Folk... Många killar tycker att det är 
skämmigt och omaskulint men det bryr jag mig inte om för jag bryr mig inte om vad folk 
tycker om mig.	
Adam: Det är verkligen, de får tycka att jag är känslosam, vek, allt möjligt sådär, jag bryr mig 
inte. Jag uttrycker mina känslor, då ska jag få uttrycka mina känslor. […] Det är som när det 
gäller […] att hålla inne känslor. Det är så sjukt energikrävande, jag orkar inte… Det är som 
bara: släpp ut känslorna, hålla kvar så mycket energi som möjligt, för man orkar inte spendera 
energi på någonting som är onödigt att hålla inne.	

	
Med argument som att det är ”energikrävande” att ”hålla känslor inne”, distanserar, 

positionerar och rättfärdigar killarna sig själva gentemot uppfattningar om att det skulle vara 

icke-maskulint att gråta. Adam, Andreas och Jens pratar, till större del än de andra killarna, 

kritiskt om traditionella föreställningar om hur en kille ska vara, speciellt när det handlar om 

att kommunicera känslor. Denna typ av fokusgrupper synliggör därmed dominerande 

genusnormer samt att killarna är medvetna och måste förhålla sig till dem, genom att 

distansera sig från dem. Utifrån Gottzéns och Jonssons (2012: 20) tydliggörande att 

människor inte är determinerade av normer, kan vi förstå Andreas genusgörande som en 

medveten motståndshandling. När Andreas säger att han vet att många killar tycker att det är 

”skämmigt och omaskulint” att gråta, visar han sig medveten om att han som kille ”borde” 
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bete sig på ett annat sätt, men han väljer ändå att agera utifrån hur han känner. Andreas väljer 

alltså att, genom att gråta inför en kompis och låta kompisen trösta honom, inte agera det som 

förväntas av honom, och utmanar och ruckar därmed på det förväntade normativa. Butler 

(2006: 11) menar att varje ny upprepning, såsom när Andreas väljer att gråta inför Adam, kan 

leda till en förskjutning av vad som förväntas av killar och därmed en förändring av 

traditionella genusnormer. Genom att gråta inför en kompis och att ”uttrycka sina känslor” 

utan att bry sig om att andra eventuellt tycker att han är ”vek”, utmanar Andreas och Adam 

traditionella föreställningar om hur en kille bör vara. I utdraget nedan fortsätter Adam, 

Andreas och Jens att diskutera vad de tycker om personer som inte visar vad de känner. 	
Adam: Vanligtvis så brukar man ju tänka att stereotypiskt så är man ju högt uppe om man är 
macho. Då visar man ju att man är rak i ryggen, man är ståtlig och allt möjligt. [Men] jag 
skulle faktiskt säga att det är mycket mer framgångsrikt att vara mjuk och våga visa sina 
känslor, att man är mycket högre upp, man ligger på en hög nivå jämfört med om man bara är 
macho eller ligger på en väldigt låg nivå för att då visar man ju inte känslor, och det är väldigt 
viktigt att visa känslor	
Lisa: Varför är det viktigt då?	
Andreas: […] Om jag skulle ha en kompis som aldrig visade känslor skulle det vara ganska 
jobbigt för jag skulle aldrig veta hur han känner. Han kan se ut som att han är jättesur hela 
tiden, men egentligen är han typ ledsen hela tiden men han visar det aldrig. Då blir det ju bara 
jobbigt för då vet man aldrig hur han är, han är alltid på ett och samma sätt och så... nej gud 
vad jobbigt.	
Jens: Som på jobbet, jag städar på restaurang, och en kille han är alltid jätteglad. Även om det 
är riktigt jobbiga kunder så kan han sitta och klaga över dem men vara jätteglad. Det stör jag 
mig så himla mycket på. Jag är en sådan som gärna visar känslor, när jag har starka känslor så 
visar jag det. […] Jag stör mig så mycket på folk som alltid har samma uttryck…	
Lisa: Vad tror du det är som gör att du blir frustrerad eller irriterad?	
Jens: Jag vill att folk också ska visa känslor tror jag 	
Andreas: Man vet inte exakt hur de är, är de glada? Är de arga? Man blir osäker och så blir 
det bara jobbigt, det blir ansträngande för man försöker ju få reda på vad de känner 	
Lisa: Du nämnde att du vänder på det, att är man känslosam och kan visa känslor så är man 
mer framgångsrik. Hur tänker du att man blir mer framgångsrik då?	
Adam: Det är väldigt mycket mer framgångsrikt känslomässigt […], för att då visar man för 
andra människor runt omkring vem man är [och] hur man kan bete sig istället för att bara vara 
den här jobbiga dryga jäveln som bara ska visa att han är bäst störst och starkast. 	

	
Vidare berättar Adam hur han upplever en skillnad gällande män och gråt från när han var 

liten till idag: 	
Adam: När jag var liten så var jag på min mormors begravning. Och då såg jag alla killar i 
min släkt [och] ingen av dem grät förutom jag. Och jag funderade, varför gråter ingen? Det 
här är jättesorgligt det här är jätteledsamt och jag bara stod där så här liten och funderade på 
vad som hade hänt. Varför gråter ingen? Är hon inte död? tänkte jag. Så jag menar, det är ju 
skillnad [det] är det, alltså verkligen från förr tills nu. 	
Lisa: Så du upplever att män generellt gråter mer idag?	
Adam: Ja alltså i vår ålder kan jag tänka mig att	
Jens: Mer öppet i alla fall	
Adam: Det är mer öppet. Vi gråter fortfarande inte så mycket men det är mer accepterat och 
mer öppet att gråta och folk tycker inte det är så konstigt längre att killar gråter	
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Denna grupp killar beskriver en relativt oproblematisk verklighet när det handlar om att visa 

sårbarhet och andra känslor samt att gråta. Även fast de är medvetna om sociala normer 

gällande olika förutsättningar för killar och tjejer att uttrycka känslor så beskriver de inga 

personliga problem att kommunicera sårbarhetskänslor. Citaten ovan, när Adam beskriver att 

det är framgångsrikt att visa känslor och att mjuka egenskaper är bättre än macho samt hur 

frustrerande de upplever killar som inte visar känslor, synliggör det kritiska förhållningssätt 

som dessa tre killar har gällande traditionella maskulinitetsnormer och sårbarhetskänslor. 

Killarna visar här exempel på det icke-könsnormativa agerandet genom att de medvetet står 

upp för ärligt gentemot deras egna känslor, uttryck som Randell et al (2015: 8) också funnit. 

Men till skillnad från Randell et als (ibid) beskrivning så pratade varken Adam, Andreas eller 

Jens om vikten av mod, tvärtom verkade deras val att uttrycka sårbarhetskänslor och andra 

känslor vara relativt enkelt. Alternativet, att hålla känslor inne, beskrivs som ”sjukt jobbigt” 

och ”energikrävande”. Även fast de är medvetna om att de i relation till vissa killar har ett 

avvikande beteende så beskriver de ett sammanhang runt sig som tillåter dom att vara 

känslosamma och visa sårbarhetskänslor. De beskriver en verklighet där det är mer 

framgångsrikt att visa känslor, där alla killar har någon att prata med, och där samhället 

upplevs ha förändrats och där det är mer tillåtet att gråta nu. Detta tankesätt speglar deras 

gemensamma feeling rules där utrymme ges till att visa sårbarhet och gråt för varandra 

(Hochschild, 1990: 123). Även deras avslappnade sätt att prata med varandra (och mig) om 

känslosamma saker och om deras sätt att visa känslor för varandra tyder på att de är väldigt 

trygga och avslappnade gällande att uttrycka och kommunicera känslor. Denna trygghet och 

vana av att dels kunna exemplifiera situationer när det varit sårbara, men också kunna prata 

om dem indikerar att dessa känslotillstånd av sårbarhet är något de tänkt på och upplevt förut, 

de har alltså erfarenhet av att både känna och uttrycka dessa känslor. 

 
5.2.2. ”Killar blir lika ledsna som tjejer, men de visar det inte lika mycket ” 
Till skillnad från Andreas och hans kompisar så upplevde de andra killarna att de påverkas 

starkare av traditionella maskulinitetsnormer gällande sårbarhet och gråt. Men även fast de 

upplever det svårt att uttrycka vissa känslor och att gråta, så har de ändå gjort det. I utdraget 

nedan pratar Peter och Suhayb om att killar och tjejer blir lika ledsna, men de visar det olika 

mycket.	
Suhayb: Alla har ju känslor. Tjejer de visar att [de] blir ledsna, men killar blir också lika 
ledsna som tjejer men de visar inte lika mycket. 	
Lisa: Varför tror ni att killar inte visar lika mycket? 	
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Peter: Jag tror att det är mer socialt accepterat för tjejer att visa mer känslor. Medan killar kan 
visa känslor för dem som man känner sig trygg med. 	

	
Suhayb berättar senare i den individuella intervjun att han inte gråter så ofta men att han en 

gång grät inför sin bästa kompis, ”det var min pappa som dog”. Suhayb menar att det inte 

fanns något annat val än att gråta i den situationen, ”alla skulle gråta så att det finns ingen 

annan […] reaktion”. Vidare berättade Peter om en situation där han gråtit inför en kompis. 

Efter att han och hans ex-flickvän gjort slut åkte han på motor cross-träning, där hans kompis 

direkt märkte att något var fel. Peter berättade vad som hänt och han grät inför sin kompis. På 

grund av deras nära relation upplevdes det möjligt för kompisen att känna empati och trösta 

Peter (Sonnby-Borgström 2012: 162). Det är alltså på grund av tryggheten i vänskapsrelation 

som gör att det i denna situation blir möjligt för Peter att visa sig sårbar för sin kompis, vilket 

känns igen i Randell et als (2015: 5) beskrivning av en könsnormativ maskulinitet med 

inriktning mot känslighet. I likhet med dessa killar synliggör Peter vikten av trygghet för att 

våga visa känslor. 	

	

Tre av killarna, Suhayb, Ibrahim och Johannes menade att det finns saker som de inte berättat 

för någon, vissa sårbarhetskänslor som de inte vill visa. Suhayb beskriver kort att han inte 

kan prata ”om känslor”, speciellt inte med andra killar. Som utdraget nedan visar så uttrycker 

Ibrahim liknande tankar, men att situationen spelar roll:	
Ibrahim: Jag brukar inte snacka så mycket om mina känslor och sådant. Eller relationer med 
andra, typ relationen med föräldrarna eller tjejen. Vill inte snacka om det i en grupp. Det kan 
jag ju snacka med en enskild kompis om kanske… fast inte ens då. […] Jag brukar helst 
undvika det egentligen men jag vet inte riktigt varför. Men det beror på också om… Det finns 
ju bara vissa som är […] lugna och har empati som […] liksom förstår. De här människorna 
har medlidande, de här människorna kan du snacka med och då känns det också bättre för 
mig. […] Det finns ju sådana i min grupp såklart, då känns det ju bättre att snacka ut med 
dem, för de förstår ju sig på min situation.	
Lisa: Det förstår jag. Är det några av dina killkompisar som har mer sådana drag då?	
Abid: Ja så är det ju, vissa är ju liksom helt… […] annorlunda. Men de […] är inte som kalla 
personer, alltså såhär hjärtlösa och sådant, det är inte det, utan […] de är, ja annorlunda till 
skillnad [från de] som verkligen har empati och så.	
Lisa: Upplever du att det finns någonting som du inte kan prata med någon kille om?	
Ibrahim: Mmmm… […] Typ något som hänt för länge sen kanske som jag verkligen mått 
dåligt över typ. Kanske inte skulle, spelar ingen roll hur nära den här personen står mig så, så 
länge han liksom, ju mindre de vet desto bättre tänker jag då och behöver inte berätta, ta upp 
sådana där saker, som har hänt för typ länge sen. 	

	

Ibrahim säger att det finns saker som har hänt för längesedan som han inte pratat med någon 

om och att han ogärna pratar om känslor. Han lyfter dock två relevanta huvudaspekter som 

gör att det upplevs lättare att prata om känslor för honom: att han inte umgås i grupp utan 
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med en person och att vännen han pratar med har förmågan att visa empati och medlidande. 

Så även om Ibrahim upplever det svårare att prata om känslor än t.ex. Andreas, så gör han det 

ändå till viss del och där aspekter som empatisk förmåga och individuellt umgänge är viktiga 

för att möjliggöra situationer där Ibrahim uttrycker sårbarhet.  

 För att bättre förstå vilka möjliga genusuttryck som finns tillgängliga för killar 

genomfördes även en gruppintervju med tjejer för att se hur de förhåller sig till olika 

maskulinitets- och genusuttryck. En av tjejerna, Linda, menade i likhet med Ibrahim, att det 

är när hon är själv med en kille som de visar känslor, ”om man är ensam någon gång då är det 

så skönt för då visar de [killarna] det på ett helt annat sätt tycker jag, men är de i skolan så 

visar de det liksom inte”. När jag frågar Linda om killar visar känslor annorlunda än tjejer 

generellt svarar hon ”men alltså, de har ju visat känslor på samma sätt som tjejer gör då, alltså 

inget annorlunda”, och Maja fyller i ”om man är så nära med en kille så, då blir det nog ingen 

skillnad”. Det upplevs alltså mer möjligt att uttrycka sårbarhetskänslor om en är själv med en 

kompis samt om du står kompisen emotionellt nära.  	

 

Ibrahim, Suhayb och Johannes som håller inne på vissa sårbarhetskänslor, beskriver det 

lättare att prata med tjejer om känsliga saker än killar för att ”Tjejer är allmänt duktigare på 

att snacka känslor” och de ”tar en på jättestort allvar” (II) menar Johannes. Suhayb upplever 

dem som mindre dömande än killar:	
Suhayb: Därför att de upplever mycket om sådant och de kan vara empatiska, de förstår lite 
mer. Och då är man inte heller rädd för att bli dömd liksom. […]	
Lisa: Så att om du skulle vilja prata om något känslosamt…	
Suhayb: Ja till exempel om jag har gjort slut med min tjej… Jag skulle kunna snacka om det 
med min tjejkompis för att hon förstår hur ledsen man blir om man gör slut med någon man 
gillar och sådant.	

	
Maja menar att hon märkt av det Suhayb beskriver, att killar generellt söker tröst hos 

tjejkompisar, ”alltså att man känner att de kan komma till en. […] Det är ju ofta så att de går 

till tjejer om de är [ledsna] det har man ju som märkt. Att de går inte till sin killkompis och 

gråter”. Att tjejer upplevs som lättare att prata om känslor med känns igen i tidigare forskning 

(Lilleaas, 2007). Att ge killkompisar tröst är inte något Maja upplever som problematiskt, 

tvärtom ser hon det som positivt när en killkompis uttrycker att han behöver emotionellt stöd 

på något vis:	
Jag går all in för att hjälpa han då. Då är jag verkligen såhär jättetaggad och alltså ”nu ska du 
ta tag i det här”. För att det blir som så speciellt när det är killar som kommer och pratar om 
känslor. Då blir det som att ja men då kanske han samlat mod till det eller liksom, för det 
händer inte så ofta. […] Och de är jätteuppskattade oftast, alltså [de] som är såhär 
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omtänksamma och känslosamma. Att det är så ovanligt, eller att det är så många som inte 
vågar visa så. 	

Maja, 17 år	
	
Citatet med Maja exemplifierar den positiva inställning tjejerna uttryckte gällande killar och 

uttryck av känslor av omtanke och sårbarhet. De pratade om dessa killar i positivare termer 

än killar som är mer emotionellt återhållsamma. Tjejernas positiva inställning påverkar och 

skapar utrymme för sårbarhet i killarnas feeling rules. I utdraget ovan synliggörs dock en viss 

exotifiering där en känslig kille ses som något ovanligt och spännande. Detta kan påverka 

vissa killar att känna sig mindre bekväma att uttrycka sårbarhetskänslor. 	

	

Detta kapitel har belyst och diskuterat fem viktiga aspekter för killarnas möjlighet att uttrycka 

sårbarhet: avståndstagande från traditionella maskulina föreställningar, att de känner sig 

trygga, att personen de är med uttrycker empati, att de umgås individuellt samt att tjejer 

upplevs lättare att prata sårbarhetskänslor med. Styrkan och relevansen av dessa faktorers 

påverkan och interaktion med killarnas uttryck av sårbarhet varierar, men alla beskrev 

situationer där det visat sig sårbara. Samtliga killar (utom Suhayb) menar att det inte är något 

fel om killar gråter och är ledsna, det är bara ovanligt och de skulle inte döma någon som var 

ledsen och grät. Adam, Andreas, Jens och de tre medverkande tjejerna menar att det är 

väldigt positivt om en kille visar känslor. Suhayb var den enda som beskrev situationer där 

han tyckte att det var mindre okej för en kille att gråta för att han då skulle upplevas som 

”svag”, hans feeling rules innehåller därmed mindre möjlighet till att uttrycka 

sårbarhetskänslor och gråt i jämförelse med de andra killarna i studien. Trots detta så har 

Suhayb visat sig sårbar genom att gråta inför en vän, när hans pappa dog. Killarnas 

beskrivningar visar alltså att det finns utrymme i alla killarnas feeling rules att uttrycka 

sårbarhet, men i olika utsträckning.	

5.3.	”Och	så	blir	man	en	ny	kille	igen”	
När killarna talar om sig själva i relation till att vara macho och mjuk visar sig en spännvidd 

av olika uttryck inom varje kille, där situationen påverkar huruvida de uttrycker mjukhet eller 

macho. På frågan hur de skulle beskriva en machokille använde samtliga killar i huvudsak 

negativa begrepp så som: kaxig, obrydd, bossig, ett svin, fysisk, knuffar människor, tar plats, 

gör sig större, slåss, makt, hierarkier och härskartekniker. En mjuk kille beskrivs mer i 

positiva ordalag med begrepp som: trevlig, öppen, bra personlighet, lugn, omtänksam, lättare 

att visa känslor, står i bakgrunden, tar inte mycket plats, vågar gråta, känslosam och 
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kramgo. Utifrån dessa begrepp, alltså killarnas egna definitioner av mjuk och machokille, bad 

jag killarna att placera ut sig själva på nedanstående skala mellan macho och mjuk kille:	

	

	

	

 

Utifrån kontinuumet och killarnas egna definitioner av vad som karaktäriserar en macho och 

mjuk kille diskuterade alltså killarna sina egna sätt att vara kille. Alla svarade att de låg kring 

mitten, lite mer åt det mjuka eller machohållet. Men ganska snabbt började de att protestera 

mot att behöva placera sig på bara ett ställe, då de i olika situationer agerar olika. Peter sa att 

han är mer åt det mjuka hållet när han umgås med sina kompisar och att när han träffar nya 

personer så ”skärper han attityden” och att ”om jag skulle träffa någon annan machokille, 

som jag verkligen vet är macho, då skulle jag gå mer på macho”. Suhayb menar att han är en 

mer mjuk kille när ”det handlar om någon annan som har typ problem eller någonting, då kan 

[jag] bli som en mjuk person, eller mjuk kille”. Såhär beskriver Adam att han ändrar sitt sätt 

att vara kille beroende på situationen:	
När […] man blir hotad till exempel då blir man mycket mer macho eller ifall någon vill 
slåss, då blir man mycket mer att man ska visa sig stor, man ska vara stark och slå tillbaka. 
Medan när, man tittar på en film eller något så är det en hund eller ett djur då blir man väldigt 
mjuk och man vill bara typ lägga sig ner på marken och gråta.	

Adam, 17 år	
	
Peter säger att: ”det roliga är [att] jag vet att man kan vara macho men sen… Egentligen kan 

man stänga av det och så blir man en ny kille igen”. När de pratar om hur en bra kompis är 

resonerar de på liknande sätt som om sig själva:	
Patrick: Alltså jag tänker [att] det blir ganska i mitten också. För att en bra kompis […] ska 
både kunna vara macho, men även sådär omtänksam och mjuk  	
Ibrahim: Alltså jag tänker att den kompisen också flyter, fram och tillbaka. Jag kan ju se hans 
macho, när han leker macho eller är macho, sen när han är mjuk. Till exempel om jag såhär 
mår […] illa psykiskt, då. Och sen vill jag bara snacka om något speciellt som har hänt och 
han är väl liksom mer mjuk av sig själv och, ”vad är det som har hänt?”. Och visar empati.  	
Patrick: Eller stå upp för en. Och vara lite mer macho. Så man byter och sådär. 	
Peter: Jag tänker precis likadant. Ifall jag är med min kompis, då skulle jag vilja säga att när 
han behöver vara mjuk då är han väl mjuk, och när han behövs vara lite mer macho tuff, då 
blir han det.  	
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Även om Adam, Andreas och Jens, som medvetet uttrycker sårbarhetskänslor och står för 

det, tenderar att tala sig varma om egenskaper som en mjuk kille har så finner de tillfällen när 

det är relevant att vara mer macho. På samma sätt beskriver de killar som medvetet håller 

vissa sårbarhetskänslor inne, så som Ibrahim och Suhayb, att de i vissa situationer agerar 

väldigt macho för att i andra situationer vara mjuka, t.ex. om en kompis är ledsen. Peter säger 

att så länge som du tar hänsyn till andra så är det bättre att vara macho och stå upp för dig 

själv och inte låta andra sätta sig på dig, men att något mellanting ändå är bäst för om du bara 

är macho blir du ”dryg och jobbig” och om du bara är mjuk blir du ”tam”. Alltså, beroende 

på vilken situation killarna befinner sig i så uttrycker de den typ av känslor som de uppfattar 

att situationen kräver. Vidare menar killarna att, för att kunna hantera både en situation när en 

vän är ledsen, eller en situation där du stöter på machokillar, är det viktigt att ha förmågan att 

kunna vara både mjuk och macho.  	

 Killarnas sätt att prata om hur de rör sig mellan macho och mjuk vid behov visar på 

en komplexitet i genusskapandet. Att vara kille är en mer mångfacetterad process än bara ett 

görande av maskulinitet eller femininitet och diskussionerna med killarna om macho och 

mjuk synliggör den motsägelsefullhet som genusskapanden innehåller, och som en binär 

könsförståelse missar (Gottzén & Jonsson, 2012: 16-17). Binära förklaringsmodeller som 

utgår från motsatspar, så som macho och mjuk kille i detta fall, osynliggör att killarna i 

studien uttrycker både macho och mjuk, alltså både egenskaper som kategoriseras som 

traditionellt maskulina och feminina, i sitt genusskapande. Beroende på situationen, om de 

exempelvis känner sig hotade eller om de hänger med sina kompisar, uttrycker de en macho 

eller mjuk killes egenskaper. Med hjälp av Butlers (2007: 69) koncept om att genus är en rad 

performativa göranden som formas av samhällets tankar om kvinnligt och manligt, men att 

detta inte innebär att människor bara agerar antingen kvinnligt eller manligt, kan vi se att 

killarna varken är det ena eller det andra. Beroende på situationen så ”flyter de fram och 

tillbaka”, som Ibrahim sa, mellan macho och mjuk, feminin och maskulin. 	

 
5.3.1. Killarnas genusskapande, ett närmande av femininitet? 
Enligt Kimmel (2008: 45) är distansering till femininitet den mest grundläggande delen i 

killars maskulinitetsskapande. Han beskriver hur killar gör allt för att inte uppfattas som 

feminina där homofobi är ett uttryck för denna distansering till femininitet snarare än till 

sexualitet (Kimmel, 2004). I motsats till detta visar denna studie, utifrån i huvudsak tre 

aspekter, att killar inte strävar efter att distansera sig från femininitet och kvinnlighet. För det 
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första beskrev killarna i studien att det inte bara är tjejer som agerar kvinnlighet. När jag 

frågade hur de definierar kvinnlighet använde de begrepp som: smart, noggrann, ordning och 

reda, vuxen människa, mogen, omhändertagande, omtanke, ödmjuk, och menade att de alla 

också har dessa egenskaper. Begreppen omtanke, ödmjukhet och omhändertagande stämmer 

in i en traditionell tolkning av femininitet. Egenskaper som smart, vuxen och mogen däremot 

är inte lika tydligt hemmahörande i varken det traditionellt maskulina eller feminina fältet, 

vilket tyder på att killarnas förståelse kring kvinnlighet och femininitet i relation till 

ungdomars och deras egna genusgöranden inte är fullt så binär som Kimmel (2008) beskriver 

den. De mer könsneutrala begreppen, smart, vuxen och mogen, skulle lika gärna kunna 

användas för att beskriva en killes genus. Killarnas delvis könsneutrala beskrivning av 

femininitet samt framhållandet av att de själva också uttrycker dessa egenskaper belyser hur 

killarna närmar sig femininitet i sitt genusskapande. För det andra talade samtliga killar mer 

positivt om en mjuk killes egenskaper än en machokilles. Traditionellt feminina egenskaper 

värderades alltså högre i en generell pojkes genusskapande, än traditionellt maskulina 

egenskaper. När de pratade om en ”mjuk kille” nämnde ingen att han skulle vara tjejig, eller 

feminin. Jag var i denna diskussion beredd på att killarna skulle dels tala illa om ”den mjuka 

killen”, i termer att han var tjejig eller bögig, och dels att de skulle ha svårt att relatera till en 

kille med feminina egenskaper. Inget av detta stämde, tvärtom talade de gott om en 

hypotetisk mjuk kille och killarna verkade ha lätt att relatera till honom. För det tredje ställde 

sig alla killar positiva till homo- och bisexualitet. Några sa att de skulle bli förvånade om 

deras kompis skulle berätta först nu att han är homosexuell, eftersom de säger allt till 

varandra. Men de skulle inte ha några problem med det alls. Homofobi, samhällets reaktioner 

på kompisens sexualitet, beskrivs istället som det oroande momentet, inte att kompisen inte är 

heterosexuell. Den homofobi som Kimmel (2008: 50) beskriver som kopplad till 

maskulinitetsskapande bland unga killar tycks inte finnas hos de killar jag intervjuat. I 

Kimmels (ibid.) forskning beskrivs icke heterosexuella killar med en mängd stereotyper och 

”gay” är lika med ”omanlig” och därmed kvinnligt. De killar som jag pratade med menade att 

vara homosexuell ” ändrar inte personligheten” och att det ”inte är bögigt” att kramas och 

femininitet eller kvinnlighet nämndes inte i diskussion om en mjuk killes egenskaper. 

Killarnas resonemang om kvinnlighet, deras positiva inställning till ”den mjuka killen” med 

traditionellt feminina egenskaper samt homo- och bisexualitet visar att killarnas 

genusgörande knappast genomsyras av ett ständigt distanserande från femininitet, tvärtom är 

det ett närmande till just traditionellt feminint kodade egenskaper. 	
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Detta närmande av traditionellt kodade feminina egenskaper innebär inte att killarna inte 

behöver förhålla sig till hegemoniska föreställningar om maskulinitet. Tvärtom så uttryckte 

samtliga killar i denna studie att de måste förhålla sig till traditionella föreställningar om vad 

killar inte får känna/uttrycka, samt vad de borde känna/uttrycka, men de påverkas i olika 

utsträckning gällande hur de agerar, där vissa relativt oproblematiskt kommunicerar och visar 

sårbarhet och andra jobbar hårdare på att hålla dessa känslor inne. Däremot visar analysen att 

killarnas sätt att resonera om framförallt egenskaper traditionellt förknippade med femininitet 

tyder på en förändring av maskulina ideal och vad som tolkas som acceptabla beteenden och 

inte. Med hjälp av Butlers (2007: 69) koncept om ”begriplighet” kan vi se att för killarna i 

studien så har traditionellt feminina egenskaper, så som omtänksam, lättare att visa känslor, 

stå i bakgrunden, ta lite plats, våga gråta, känslosam och kramgo, som en mjuk kille 

beskrevs ha, ”avfeminiserats”. Dessa egenskaper anses kunna rymmas i en killes 

genusskapande utan att, av andra, uppfattas som obegriplig, avvikande eller konstigt (Butler, 

2007: 69). I nästa del presenteras vidare en modell för att bättre förstå killarnas 

genusskapande gällande empati, omtanke och sårbarhet.  

 

5.3.2. Rörliga genus istället för fasta maskuliniteter 
Utifrån killarnas egna definitioner av en mjuk- och en machokilles egenskaper har 

nedanstående modell för genusskapande framställts. Den hjälper oss att bättre förstå killarnas 

genusskapande processer gällande empati, omtanke och sårbarhet. Modellen visar två 

korsande skalor för uttryck av dels empati/omtanke och dels sårbarhet och erbjuder en arena 

för att illustrera genusskapandets dynamiska karaktär. Ovanför modellen sammanfattas hur 

sårbarhet och empati/omtanke uttrycks samt vilka faktorer som påverkar när och hur starkt 

de uttrycks. 	
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Istället för att stänga in killarna i kategorier gällande olika möjlighet att känna empati och 

uttrycka omtanke och sårbarhet, försöker jag med denna modell fånga hur killarna rör sig 

mellan uttryck av traditionellt kodade feminina och maskulina uttryck. Fotspåren i modellen 

exemplifierar Suhaybs och Adams görande av olika genusuttryck. Suhayb (orangea fotspår) 

trampar runt ganska frekvent kring den nedre delen av sårbarhetsskalan då han ofta döljer 

känslor av sårbarhet, vad som brukar definieras som ett traditionellt maskulint beteende. Men 

han är inte enbart där, utan vid tillfällen när han känner sig trygg, som när han grät inför en 

nära vän när hans pappa dog, eller när han pratar om relationsproblem med en tjejkompis, så 

vandrar han uppåt och uttrycker känslor av sårbarhet, traditionellt feminint kodade uttryck. 

Som fotspåren visar rör sig Suhayb mer på den högra sidan av skalan då det är lätt för honom 

att uttrycka just empati och omtanke, exempelvis genom att ge vänner råd om 

kärleksrelationer eller hans icke homofoba inställning till en väns eventuella homosexualitet. 

Om vi följer Adams fotspår (blåa fotspår), ser vi mer aktivitet kring den övre högra delen då 

han relativt oproblematiskt upplever att han kan uttrycka sårbarhet, exempelvis genom att 

gråta på skolan efter att han brutit upp med flickvännen, men där han ändå, framför allt i 

situationer där han känner sig hotad, vandrar neråt åt vänster för att uttrycka mer 

machoegenskaper. På liknande sätt kan alla killars olika genusskapande processer placeras ut 

i modellen och alla rör sig, om än olika mycket, över hela ytan. Hur starkt och när killarna 

uttrycker empati/omtanke och sårbarhet påverkas av kontexten, men också av varje killes 
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erfarenhet av att ha känt och uttryckt känslotillstånden tidigare. Beroende på situation 

uttrycker alltså en och samma kille både traditionellt feminint kodade uttryck, genom vad 

som i intervjuerna kom att kallas en mjuk killes uttryck, och traditionellt maskulint kodade 

uttryck i en machokilles ageranden. 	

	

Modellen synliggör den komplexitet, som annars skulle förbli dold, som till och med en ytligt 

sett machokille som Peter uppvisar. Peter är fysiskt stor och muskulös, han är vit, blond, 

heterosexuell och ger ett lugnt och samlat intryck. Han har kört motocross sen barnsben och 

många av hans bästa vänner är motor cross-killar och han umgås inte särskilt mycket med 

tjejer. Peter är en kille som många nog skulle beskriva, vid en första anblick, som traditionellt 

maskulin. I samtal om mjuk och macho väljer Peter att beskriva macho som bättre då det är 

”viktigt att stå upp för sig själv” och för att macho ”har attityd” och ”är roligare”. Han 

kramas inte ofta med sina vänner för ”det behövs inte”. Men Peter är också den killen som 

väljer att prata med sina motocross-kompisar om deras gemensamma vän som eventuellt är 

homosexuell, ett samtal där dessa killar pratar om vikten av att stötta deras vän och behandla 

honom som de alltid gjort och att det inte är något fel om han är homosexuell. Peter är också 

den killen som efter att han gjort slut med sin flickvän åker på motor cross-träning där han 

berättar för en av sina kamrater vad som hänt och gråter inför kompisen som tröstar honom, 

och Peter låter sig också tröstas. För att kunna fånga Peters genusskapande, som utifrån en 

könsbinär förståelseram rymmer motsägelsefulla genusuttryck, är en förklaringsmodell med 

rörlighet nödvändig, där han får tillåtelse att röra sig mellan såväl feminint som maskulint 

historiskt kodade uttryck. 	

 Modellen i sig är neutral och begreppen på axlarna kan bytas ut mot andra 

termer/uttryck/egenskaper/emotioner, för att kunna problematisera olika önskvärda aspekter 

av personers genusskapande. I denna studie har den använts för att, utifrån empirin, förklara 

genusskapande med fokus på empati, omtanke och sårbarhet. Modellen kan även användas 

för att få en bättre förståelse för tjejers och andras genusskapande. Axlarna skulle då 

förslagsvis kunna representera andra könsspecifika termer med binära relationer så som 

kaxig/undergiven eller beslutsam/osäker, för att synliggöra motsägelsefullheten och 

rörligheten i genusskapande. 	

	

Killar och mäns genusskapande beskrivs ofta i termer av olika typer av maskuliniteter 

(Connell, 1996; Kimmel, 2008 Andersson, 2008; Randell, 2016). Analysen i denna studie 
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visade det problematiskt att kategorisera killarna i olika typer av maskuliniteter, då deras 

uttryck av empati, omtanke och sårbarhet snarare var situations- och erfarenhetsbundet än 

identitetsbundet. Som modellen presenterad ovan visar, överlappar killarnas genusskapande 

varandra. Jag upplever det därför inte hållbart att placera killarnas sätt att vara kille på i 

kategorier som könsnormerande eller icke könsnormerande identiteter (Randell et. al, 2015), 

eller i en inkluderande (Anderson, 2008), hegemonisk, underordnad, deltagande eller 

marginaliserad maskulinitet (Connell, 1995). Även fast vissa av killarna mestadels skulle 

kunna ”höra hemma” i en av dessa kategorier, så skulle vissa av dem, beroende på situationen 

kunna sorteras in i nästan alla kategorier. Och även fast killarna uttryckte stereotypa 

maskulina beteenden som känns igen i tidigare forskning, så är inte detta det enda i deras 

genusskapande. Istället för att skapa olika maskulina kategorier menar jag att det säger mer 

om killars (och andras) möjligheter att göra genus genom att titta på kontextuella och 

relationella aspekter så som i vilka sammanhang och med vilka personer, olika uttryck 

upplevs möjliga och inte. Men också i vilken utsträckning olika beteenden upplevs möjliga 

samt hur personers emotionella erfarenheter påverkar deras möjlighet att uttrycka och agera 

utifrån olika känslor. Det är inte så att vissa individer är sårbara, andra inte, utan alla visar 

sårbarhet, men situationer och samspelet med andra människor påverkar i vilken utsträckning 

det uttrycks/upplevs möjligt att uttrycka. Med detta sagt menas inte att det inte finns 

grupperingar bland unga killar där olika grupper ges olika utrymme till att agera olika 

uttryck. Men gällande fokus för denna uppsats, känslor och uttryck av empati, omtanke och 

sårbarhet, så verkar det upplevas och uttryckas i flertalet olika grupper. 	

6.	Slutdiskussion	
Syftet med studien var att undersöka hur unga killars genusskapande ser ut med ett särskilt 

fokus på killarnas uttryck av empati, omtanke och sårbarhet. Ungdomarna som medverkade i 

denna studie beskrev ett brett spektrum av möjliga genusbeteenden. Genom att 

uppmärksamma och fråga varandra hur de mår, genom att fråga om/ge råd och trösta 

varandra, genom fysisk beröring och i deras sätt att resonera om homo- och bisexualitet, 

uttrycker killarna empati och omtanke. Genom att visa sig sårbara och gråta inför vänner, 

uttrycker killarna sårbarhet. Hur mycket killarna uttryckte sårbarhet berodde bl.a. på 

avståndstagande till traditionella maskulina föreställningar, att de känner sig trygga, vänners 

empatiska kapacitet, umgängesform: individuellt/grupp samt kön: tjejer upplevs lättare att 

prata sårbarhetskänslor med.  
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Resultaten för studien är relevanta för mycket mer än bara killarna jag har intervjuat. Deras 

tankar och känslor säger något mer om den sociala verkligheten än enbart deras individuella 

perspektiv. Intervjuerna har gett oss vidare kunskap om genusskapandets komplexitet, hur 

unga killar i olika utsträckning uttrycker både traditionellt feminint och maskulint kodade 

uttryck, och att unga killars uppfattning av de båda begreppen förändras. Utifrån resultaten 

har kritik riktats mot, dels en könsbinär förståelse av genusuttryck, och dels kategoriserandet 

av olika (maskulina) identiteter. För att bättre förstå killars genusskapande gällande att 

känna/uttrycka empati, omtanke och sårbarhet skapades en modell för att synliggöra 

komplexiteten i killarnas genusskapande mellan uttryck av traditionellt kodade feminina och 

maskulina uttryck. Nedan diskuteras avslutningsvis vikten av att bedriva forskning om killars 

känslouttryck i genusskapande processer. 	

6.1.	Varför	genusforskning	om	killars	känslouttryck	är	viktig	
Känslor är en grundläggande del av att vara människa, de ger våra liv mening och kvalité och 

genom våra känslor får vi information om hur vi mår i relation till andra (Sonnby-Borgström, 

2012: 19). Genom interaktion med andra människor lär vi oss hur vi ska värdera och 

kategorisera olika typer av känslor (Hochschild, 1990: 119). Såväl statistik, tidigare forskning 

som denna studie visar att det finns killar som inte utvecklat tillräckliga verktyg för att kunna 

kommunicera emotioner som omtanke och sårbarhet. Detta leder till konsekvenser inte bara 

för killar och män, utan även för kvinnor, barn och andra. Män står uteslutande för 

majoriteten av alla former av våldsbrott och sexualbrott (BRÅ, 2016). Pojkar, flickor och 

andra står därför inför olika utmaningar gällande könsöverskridande beteenden. Normer är 

stelare för killar än för tjejer och det kan vara enklare för tjejer att kliva över den binära 

barriären mellan feminint och maskulint beteende (Smedler & Drake, 2006: 60). En 

anledning till att det upplevs svårare för killar att agera könsöverskridande kan bero på att när 

killar gör detta så väljer de samtidigt bort den överordning som manligt kön erbjuder i ett 

patriarkalt samhälle (Smedler & Drake, 2006: 60). Samtidigt så visar denna studie att det 

finns killar som medvetet distanserar sig från traditionella maskulinitetsnormer och som har 

utvecklat strategier och verktyg för att visa både omtanke och sårbarhet, och att de beskriver 

detta som relativt problemfritt utan några avsevärda konsekvenser. Vidare har denna studie 

belyst att även de killar som jobbar hårt på att dölja känslor av sårbarhet, under vissa 

kontextuella förutsättningar uttrycker sårbarhet. Kanske att detta fält borde angripas med 

omvänd maktanalys, där gruppen tjejers emotionella intelligens oftast antas vara högre än 
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gruppen killars, hur påverkar detta killars möjlighet att uttrycka känslor av sårbarhet? Utifrån 

Butlers (1993) tolkning och vidareutveckling av Althussers (1976) begrepp interpellation är 

det viktigt att ställa sig fråga, hur stort utrymme får egentligen killar att agera 

könsöverskridande? Vilka subjektspositioner finns tillgängliga för dem att svara på gällande 

empati, omtanke och sårbarhet? Här spelar skolan en viktig roll för vilka genusgöranden som 

upplevs möjliga och vilka feeling rules som skapas och omskapas bland killgrupper 

(Hochschild, 1990). Framtida studier av skolkulturer och undervisning av observerande 

karaktär är ett sätt att få djupare kunskap om hur ungdomar tilltalas och vilka utrymmen killar 

ges att utveckla verktyg för att kunna identifiera känslor som empati och uttrycka omtanke 

och kommunicera sårbarhet. 

 Killars görande av genus, framförallt gällande känslotillstånd som omtanke och 

sårbarhet, bör vidare undersökas för att dels får djupare kunskap om utmaningar för unga 

killar gällande kommunicerande av känslor, men också för att få kunskap om vad som leder 

till att vissa killar faktiskt utvecklar goda verktyg att uttrycka omtanke och sårbarhet. Genus- 

och maskulinitetsforskning måste alltså såväl kritiskt granska dominerande 

maskulinitetsnormer och dess påverkan på unga killars genusskapande, men också undersöka 

och ge plats åt de personer som ses som avvikande från de dominerande genusstrukturerna 

för att bättre förstå vilka möjliggörande aspekter som ligger till grund för att vissa killar 

faktiskt agerar könsöverskridande. Det är alltså viktigt att belysa både hur genusnormer 

begränsar ungdomar, men också hur maskulinitets- och femininitetsstrukturer har förändrats. 

Här bör både killars mer synliga görande av traditionellt feminint kodade uttryck, så som 

kläder och intressen, men även de mer subtila emotionella uttrycken, undersökas. 	
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Bilaga	1	
	
Intervjuguide killar grupp	

Introduktion och info om etiska aspekter gällande deltagande i studien:  
Jag håller på att göra en studie om hur det är att vara en ung kille idag och med ett speciellt på fokus på hur det 
är att vara kille och visa känslor. Studien handlar också om hur ni har upplevt sexualundervisningen gällande 
just frågor hur det är att va kille idag.	

Intervjun kommer att gå till på så sätt att jag har fem huvudteman som intervjun kommer att kretsa kring. Så jag 
kommer att ställa ett antal frågor om varje tema också får ni diskutera vad ni tycker och tänker utifrån den. Sen 
när det är dags för att gå vidare kommer jag att komma med en ny fråga. Intervjun kommer att ta kring en 
timme, det beror lite på hur mycket ni har att säga om varje fråga. Så det är ni som ska få diskutera också 
kommer jag ställa följdfrågor eller fråga “hur tänkte du där”, “vill du ge ett exempel” osv. Detta är inte för att 
jag vill ifrågasätta er utan för att jag verkligen vill förstå hur ni menar. Det finns därför inget rätt eller fel svar, 
utan jag vill bara veta hur ni tänker och känner och vilka erfarenheter just ni har. Så försök att diskutera så ärligt 
som det bara går. Intervjun kommer också att spelas in för att jag efteråt ska kunna skriva ner hela intervjun i 
text då det är lättare att analysera då. Därför är det bra om ni försöker att tänka på att inte prata i mun på 
varandra, för då blir det väldigt svårt att skriva ut det sen. Ni kommer att behandlas helt anonymt, jag kommer 
alltså ändra era namn etc för att ingen ska veta att det är ni, och materialet kommer alltså att användas i min 
uppsats, men kommer även dela med mig av resultatet till intresserade i skolnämnden samt RFSU. Jag får även 
hjälp med transkriberingen, så en till person kommer att lyssna på intervjun. 	

Frågor? Om det är något som ni inte förstår eller som oklart på något sätt, bara fråga. 
 
Introrunda: Namn, ålder, uppväxta och vad era föräldrar jobbar med 
 
Först, kan ni berätta lite kort hur ni känner varandra? Hur länge har ni gått i samma klass och umgås ni mycket 
utanför skolan? 
 Vad brukar ni göra, prata om, alltså hur umgås ni?	

Om ni tänker på sexualundervisningen ni hade i våras, vad minns ni av det som togs upp? Bra saker? Dåliga?	

Möjliga beteenden 
Jag tänker att det finns många olika sätt att va kille på, och att en kille kan bete sig väldigt olika i olika 
situationer beroende på var han är och vem han är med. Vissa beteenden kan vara helt okej i vissa situationer, 
men helt omöjliga i en annan. Till att början tänkte jag att vi ska prata lite om hur ni upplever att det är att va 
kille och hur ni upplever att andra killar är, och olika sätt ni tänker att det är ok att vara på och inte. 	

Om ni börjar med att tänka på killar som går på den här skolan, har ni märkt om det finns några olika 
grupperingar av killar? Beskriv, hur är dom? 
 Hur tror ni att andra på skolan skulle beskriva hur ni är?  
 Vilken grupp är mest populär, minst populär?  
 Utseende, kläder, idrott, betyg, sexualitet, program, stad – landsbygd	

Har ni tjejkompisar? 
 När ni umgås i blandade grupper med tjejer och killar, är ni annorlunda då?  Gör och pratar ni om 
andra saker?	

Om ni tänker på era bästa killkompisar som ni brukar hänga med mest, händer det att ni fysiskt visar att ni gillar 
varandra, typ genom att kramas, eller en klapp på axeln eller så? 
 Om nej, varför inte? Är det aldrig ok att krama en kompis? 
 Om ja, när är det okej att krama, eller fysiskt beröra en kompis, när är det inte  okej?  
 Kan ni ge exempel på olika sammanhang när det är okej och inte att visa fysisk kontakt?	
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Tänk er att ni är ute i korridoren och ser en kille som sitter och gråter på en bänk. Ni ser det här på avstånd. Hur 
tror ni att killar runtomkring skulle reagera? 	
        Är det okej att gråta i något sammanhang inför andra killar? Inför tjejer?	
 Skulle det spela det någon roll varför han gråter? (typ tjejen gjort slut, någon  dött, dåligt på ett 
prov) Är vissa saker mer ok att gråta över om man är kille?	

Pratade ni någon gång på sexualundervisningen om gråt och killar?	

Vad skulle ni säga är det svåraste med att vara en 17-årig kille? 
 Pratade ni någon gång på sexualundervisningen om vad som är svårt med att va kille  på något vis?	

Sårbarhet och empati	
Är det viktigt för er att veta hur era närmsta killkompisar mår och känner kring olika saker? Om ja, hur visar ni 
det? Om nej, varför?	
	
Pratar ni om saker som ni är oroliga över, nervösa kring eller rädda för med varandra? Exempel. Varför, varför 
inte?  
 Pratar ni om det med andra? Tjejer? Familjen? Föräldrar? Etc. 	

Ibland brukar killar beskrivas som bara hårda och macho och att de aldrig pratar om känslor eller ”mjukare” 
saker med varandra. Vad tänker ni om det, upplever ni att killar kan vara mer mjuka?  
 Kan ni vara både ”hårda” och ”mjuka”, ena stunden tävla med en killkompis och andra stunden gråta 
mot någons axel? 
 Om aldrig mjuk, finns det verkligen inget sammanhang där ni kan visa att ni är  ledsna? 
 
Det vi har pratat om nu, hur killar är när det handlar om känslor och vara ledsen, hur pratade ni om det på 
sexualundervisningen? 
 Saknade ni något om hur det är att vara kille idag på sexualundervisningen?	

Sexualitet och relationer 
Vad tänker ni när ni hör ordet sexualitet? 
 Tänker ni på olika saker när ni tänker på killar och tjejers sexualitet, eller är det lika?	

Hur skulle ni beskriva en bra pojkvän? 
 Skiljer det sig från en bra flickvän?	

Oavsett om ni har haft sex eller inte, hur tänker ni att en bra sex-partner är? 
 Spelar kön någon roll? 	

Om ni tänker på sexualundervisningen, hur pratade lärarna om killar när det handlar om sex och relationer? 	

Känner ni några som inte är heterosexuella? Alltså homo eller bi?  
 Tror ni att en persons sexualitet påverkar hur den är som person?	

Vet ni om någon som är öppet homo- eller bisexuell på den här skolan? Om inte, varför tror ni att det är så? 
 Pratade ni något på sexualundervisningen om hur det är att vara bi- eller  homosexuell man?	

Tankar kring maskuliniteter 
Vad tänker ni på när jag säger ordet manlighet?  
 Vad ingår, vad är manlighet? Vad ingår inte i manlighet?  
 Är det alltid så? 
 Stämmer det in på er och hur ni är?	
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Vad tänker ni på när jag säger ordet kvinnlighet?  
 Vad ingår, vad är kvinnlighet? Vad ingår inte i kvinnlighet?  
 Är det alltid så? 
 (Beroende på vad de säger), har inte ni några sådana egenskaper? 
 
Vad tänker ni på när jag säger ordet macho-kille? 
 Positivt, negativt?	

Vad tänker ni på när jag säger ordet mjuk kille? 
 Positivt, negativt?	

Om ni tänker på hur ni just beskrev macho och mjuk kille (summera), var skulle ni säga att ni är på den här 
skalan:	
 
macho kille-----------------------------------------------------------------------------mjuk kille 
 
Om ni tänker på en bra killkompis, vad skulle ni placera honom på linjen?	

Hur skulle ni beskriva en bra pappa, bror? 
 Vad har dom för egenskaper? 
 Skiljer det sig från en bra mamma, syster?	

Sexualundervisning 
Det vi har pratat om nu är hur ni upplever olika sätt att vara kille, och att det kanske inte är så enkelt som att 
”såhär är killar och såhär är tjejer”. Om ni nu tänker på sexualundervisning ni har haft på gymnasiet. Har lärare 
pratat om olika sätt att vara kille på?  
 Tyckte ni att de pratade om det på ett bra sätt? 
 Vad tog de upp? 
 Saknade ni något?	

Avslutande kommentarer - Har vi missat något viktigt om hur det är att va kille idag? Vill ni lägga till något 
om det vi pratat om...	

	
Intervjuguide – killar individuellt	
	
Bakgrund: namn, ålder, årskurs, uppväxtort, föräldrars utbildningsbakgrund	
	
Möjliga beteenden	
Om du tänker på hur du brukar vara när du umgås i grupp med andra killar och när du bara hänger med en 
killkompis, skulle du säga att du beter dig annorlunda när du är i en grupp än när du är själv med en killkompis?  
 Finns det saker du inte riktigt kan säga när du hänger med killar i grupp  men som du kan prata 
om när du bara hänger med en killkompis t.ex.? 
 Upplever du att det finns saker som inte går att prata om med killar  överhuvudtaget?	
	
Hur viktigt är det vad andra killar tycker om dig?	
	
Har det hänt någon gång att du ändrat ditt beteende för att det känts som att folk runtomkring inte skulle tycka 
att det va ok om du gjorde så just för att du är kille? Att du tänker ”såhär kan jag inte göra, jag är ju kille”. 
 Finns det saker du upplever att du inte kan göra för att du är kille?	
 
På senaste tiden har det pratats en del om att killar generellt har sämre betyg än tjejer och att de är stökigare i 
skolan. Hur tänker du kring den här bilden av att killar struntar i skolan? Stämmer det?  
 Är det töntigt att plugga och få bra betyg? 
 Hur viktigt är det för dig att få bra betyg?	
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Hur skulle du tänka om du skulle se, eller när du har sett, två killar sitta i korridoren och den ena håller en arm 
om den andra? 
 Hur tror du att andra killar skulle reagera? 
 
Har du någon kompis som är homo- eller bisexuell? 
 Om inte, hur tror du att du skulle reagera om en av dina killkompisar kom ut  som gay? 
 
Viss statistik visar att killar är mer homofoba än tjejer, varför tror du att det är så?	
 Är det så i ditt kompisgäng? 
	
Brukar ni använda ordet bög om du skämtar eller driver med någon kompis? 
 Vad vill du förmedla när du säger det? 
 	
Sårbarhet och empati	
Vad gör du om du är arg?	
	
Vad gör du om du är riktigt ledsen?  
 Finns det någon speciell som du pratar med?	
	
Vem pratar du med om du är riktigt glad för något?	
	
Om du tänker på alla personer du har i din omgivning, känner du att du har någon person som du kan anförtro 
saker? Är det viktigt för dig att du har det?	
	
Om du var ledsna över något och berättar det för en kompis, hur skulle du vilja att den reagerade då?	
	
Kan du komma på något tillfälle när du visat/berättat för en kompis att du varit ledsen?	
        Om ja, tjej eller killkompis? Vill du beskriva vad som hände? 
 Om nej, berättade du för någon annan?	
        När är det okej att visa känslor inför andra killar om du är kille?  
 Finns det situationer när det verkligen inte är okej?	

Har du någon bästa killkompis?	
  Känner du att du kan prata om allt med honom? 	
 Finns det saker du inte skulle våga säga? Vad i så fall? 
 Skulle du kunna gråta med honom? 	
 Be om hjälp om det är något du mådde dåligt över? 	
 Hur visar du för honom att du trivs att vara med honom och tycker om  honom? Kan du berätta något 
exempel.	
	
Kan du komma på något tillfälle när du känt dig känslomässigt nära (namnet på bästa kompisen) eller någon 
annan killkompis?	
	
Kan du komma på något tillfälle när en kompis var upprörd och ledsen över något?  Vad gjorde du?	
 Hur kändes det för dig att se din kompis ledsen?	
	
Ibland brukar man beskriva det som att killar inte har lika nära relationer till sina kompisar som tjejer, att man 
känslomässigt inte bryr sig om varandra lika mycket. Om du tänker på dina egna kompisrelationer, tycker du att 
det stämmer?	
Kan du berätta något exempel.	
	
I relation till tjejer	
(Har du många tjejkompisar?) 
 Är det skillnad mellan att vara kompis med en tjej och en kille? Kan du ge  exempel. 
 Vilka likheter finns det?	
 Är det lättare att prata om emotionella saker med tjejer?	
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Om du tänker på hur tjejer är som du har i din omgivning, kompisar, klasskamrater, släktingar etc., är det någon 
egenskap hos dom som du känner att du saknar som kille?	
	
Hur viktigt är det var tjejer tycker om dig?	
	
Framtid och idéer om maskuliniteter 
Om du tänker på framtiden, vilka egenskaper/situationer skulle du helst vilja ha när du är typ 25-30 år? Det går 
såklart att vilja vara flera saker, men försök att rangordna följande tio egenskaper, med den du tycker är 
viktigast först. 	
	
Att vara bland dom bästa på allt jag gör; Empatisk: kunna känna med andra människor; Tydlig ledare: en person 
som andra följer och ser upp till; Kommunikativ: bra på att visa och berätta för andra vad jag känner; 
Framgångsrik: utbildat mig och fått ett bra jobb med bra lön; Bra lyssnare: andra människor trivs i mitt sällskap 
för jag lyssnar och frågar; Vältränad och snygga kläder: andra människor vänder sig om på stan för att jag är så 
snygg; Hålla kontakt med vänner du har nu; Har många nya vänner; Självständig: klarar mig själv och är inte 
beroende av andra; Omtyckt: kollegor, vänner, människor tycker om mig	
	
Om du tänker på lite äldre killar och män som du känner, typ familjemedlemmar, syskon, kompisar etc. Finns 
det någon som du ser upp till lite extra?  	
 Är det någon eller flera av dom som du känner att du kan prata om allt  med? Även känsliga saker, typ 
när du är ledsen och så?	
	
Känner du några män i ditt liv som är bra på att visa känslor, typ säga till om den mår dåligt, fråga hur andra 
mår, kramas etc.? 
 Och känner du någon kille/man som är dålig på det? 
 
Annan förebild?	
	
Sexualundervisning 
Om du tänker på det vi pratat om nu, hur det är att vara ung kille idag och framförallt när det handlar om att visa 
känslor, skulle du vilka att lärarna lyfte det med på sexualundervisningen?  
 På vilket sätt i så fall och varför?	

Intervjuguide – tjejer grupp	
 
Introduktion:  
Samma som på IG killar grupp.	

Inledande 
Introrunda: Namn, ålder var vuxit upp och vad era föräldrar jobbar med	

Om ni tänker på sexualundervisningen ni hade i våras, vad minns ni av det som togs upp? Bra saker? Dåliga?	

Möjliga beteenden 
Jag tänker att det finns många olika sätt att va kille på, och att en kille kan bete sig väldigt olika i olika 
situationer beroende på var han är och vem han är med. Vissa beteenden kan vara helt okej i vissa situationer, 
men helt omöjliga i en annan. Till att början tänkte jag att vi ska prata lite om hur ni upplever att killar är, och 
vilka olika sätt ni tänker att det är ok att vara på och inte som kille. 	

Om ni börjar med att tänka på killar som går på den här skolan, har ni märkt om det finns några olika 
grupperingar av killar? Beskriv, hur är dom? 
 Vilken grupp är mest populär, minst populär?  
 Utseende, kläder, idrott, betyg, sexualitet, program, stad – landsbygd	

Har ni många killkompisar? 
 När ni umgås i blandade grupper med tjejer och killar, vad brukar ni göra då?  Vad pratar ni om? 



	

	

60	

  
 Är det annorlunda och hänga med killar i grupp än med en kille själv? Hur?	

Tycker ni att det är någon skillnad på att va kompis med en tjej och en kille? 
 Pratar ni om olika saker med tjejkompisar och killkompisar?	

Om ni tänker på killar i er omgivning, både kompisar och andra, händer det att dom fysiskt visar att dom gillar 
varandra, typ genom att kramas, eller en klapp på axeln eller så?	
        Om nej, varför inte tror ni? Är det aldrig ok för en kille att krama en kompis? 
  Vad tycker ni om det? 
  
 Om ja, när är det okej för killar att krama, eller fysiskt beröra en kompis, när  är det inte okej? 	
 Kan ni ge exempel på olika sammanhang när ni tycker att det är ok och inte ok  för killar att visa 
fysisk kontakt?	
	
På senaste tiden har det pratats en del om att killar generellt har sämre betyg än tjejer och att de är stökigare i 
skolan. Hur tänker ni kring den här bilden av att killar struntar i skolan? Stämmer det?  
 Killar som ni pluggar med, bryr dom sig om betyg? 
 Är det töntigt att plugga och få bra betyg?	

Om ni tänker på killar i allmänhet i er ålder, hur brukar de visa att de är ledsna? 
 Vad tycker ni om det?	
	
Tänk er att ni är ute i korridoren och ser en kille som sitter och gråter på en bänk. Ni ser det här på avstånd. Hur 
skulle ni tänka och regera på det? 	
        Hur tror ni att killar skulle reagera? 
 Vad tycker ni generellt om killar som gråter? 
 Skulle det spela det någon roll varför han gråter? (typ tjejen gjort slut, någon  dött, dåligt på ett 
prov) Är vissa saker mer ok att gråta över om man är kille?	
 
Pratade ni någon gång på sexualundervisningen om gråt och killar? 
 
Vad tror ni är det svåraste med att vara en 17-årig kille idag? 
 Pratade ni någon gång på sexualundervisningen om vad som är svårt med att  va kille på något vis?	

Sårbarhet och empati	
Kan ni komma på något tillfälle när en killkompis visat eller berättar för er att han varit väldigt ledsen? 
 Vad gjorde ni då? 
 Hur tänkte ni kring det?	
	
Kan ni komma på något tillfälle när ni visat/berättat för en killkompis att ni varit ledsen?	
        Hur reagerade han?	
	
Ibland brukar killar beskrivas som bara hårda och macho och att de aldrig pratar om känslor eller ”mjukare” 
saker med varandra. Vad tänker ni om det, upplever ni att killar inte är mjuka och omtänksamma?  
 Har ni sett samma kille vara både ”hård” och ”mjuk”, att ena stunden så tävlar  han med en 
killkompis och andra stunden ligger han med huvudet i knät på en  kompis? 
 Om aldrig mjuk, finns det verkligen inget sammanhang där ni kan visa att ni är  ledsna? 
 	
Tror ni att killar pratar om saker som de är oroliga över, nervösa kring eller rädda för med varandra? Exempel. 
Varför, varför inte?  
 Pratar dom om det med er, vad tycker ni om det?	

Om ni tänker på killar i er omgivning, hur brukar de visa att de gillar sina killkompisar? Ex.  
 Vad tycker ni om det? 
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Tror ni att det finns saker som ni tjejer pratar om men som killar inte pratar om med varandra? 
 Om ja, vad? Tror ni att de pratar om detta med någon annan?	

Det vi har pratat om nu, hur killar är när det handlar om känslor, hur pratade ni om det på 
sexualundervisningen? 
 Saknade ni något om hur det är att vara kille idag på sexualundervisningen?	

Sexualitet och relationer 
Nu kommer jag fråga några frågor som har med sexualitet relation göra. Vissa av frågorna är framförallt för er 
som definierar er som hetero- eller bi, alltså att man kan vara intresserad av killar.	

Vad tänker ni när ni hör ordet sexualitet? 
 Tänker ni på olika saker när ni tänker på killar och tjejers sexualitet, eller är  det lika?	

Hur skulle ni beskriva en bra pojkvän? 
 Skiljer det sig från en bra flickvän? 
 Spelar det någon roll vilken sexualitet folk har för att de ska vara bra pojk- och  flickvänner? 
 
Hur skulle ni beskriva en kille som ni tycker är en ointressant kille?	

Hur är en kille som väcker i ert intresse? Utseende, egenskaper. 	

Oavsett om ni har haft sex eller inte, hur tänker ni att en bra sex-partner är?  
 Spelar kön någon roll gällande vad som anses som ”bra”? 	

Om ni tänker på sexualundervisningen, hur pratade lärarna om killar när det handlar om sex och relationer? 	

Känner ni några som inte är heterosexuella? Alltså homo eller bi?  
 Tror ni att en persons sexualitet påverkar hur den är som person?	

Vet ni om någon som är öppet homo- eller bisexuell på den här skolan? Om inte, varför tror ni att det är så? 
 Pratade ni något på sexualundervisningen om hur det är att vara bi- eller  homosexuell man?	

Tankar kring maskuliniteter 
Vad tänker ni på när jag säger ordet manlighet?  
 Vad ingår, vad är manlighet? Vad ingår inte i manlighet?  
 Är det alltid så? 
 Vad tycker ni om de egenskaperna? 
 Stämmer det in på killar ni känner i er omgivning? 
 (Beroende på vad de säger), har ni några sådana egenskaper?	

Vad tänker ni på när jag säger ordet kvinnlighet?  
 Vad ingår, vad är kvinnlighet? Vad ingår inte i kvinnlighet?  
 Är det alltid så? 
 Stämmer det in på er? 
 Stämmer det in på killar ni känner i er omgivning? 
 
Vad tänker ni på när jag säger ordet macho-kille? 
 Positivt, negativt?	

Vad tänker ni på när jag säger ordet mjuk kille? 
 Positivt, negativt?	
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Det här är för er som definierar er som heterosexuell, så ni behöver inte svara om ni inte vill. Men om ni tänker 
på hur ni definierar om en bra pojkvän. Utifrån hur ni just beskrev macho och mjuk kille (summera), var skulle 
ni säga att er drömkille skulle hamna på den här skalan:	

macho kille-----------------------------------------------------------------------------mjuk kille 
 
Om ni skulle tänka på den perfekta killkompisen, var skulle han hamna?  
 
Hur skulle ni beskriva en bra pappa, bror? 
 Vad har dom för egenskaper? 
 Skiljer det sig från en bra mamma, syster?	

Om ni tänker på framtiden, vilka egenskaper/situationer skulle ni helst vilja ha när ni är typ 25-30 år? Det går 
såklart vilja vara flera saker, men försök att rangordna följande tio egenskaper, med den ni tycker är viktigast 
först.  
 
Att vara bland dom bästa på allt jag gör; Empatisk: kunna känna med andra människor; Tydlig ledare: en person 
som andra följer och ser upp till; Kommunikativ: bra på att visa och berätta för andra vad jag känner; 
Framgångsrik: utbildat mig och fått ett bra jobb med bra lön; Bra lyssnare: andra människor trivs i mitt sällskap 
för jag lyssnar och frågar; Vältränad och snygga kläder: andra människor vänder sig om på stan för att jag är så 
snygg; Hålla kontakt med vänner du har nu; Har många nya vänner; Självständig: klarar mig själv och är inte 
beroende av andra; Omtyckt: kollegor, vänner, människor tycker om mig 
	
Om ni nu tänker på en framtida partner, vilka egenskaper/sätt att va skulle ni helst vilja att den har när ni är typ 
25-30 år? Är det samma eller ändras det då?	

Sexualundervisning 
Det vi har pratat om nu är hur ni upplever olika sätt att vara kille, och att det kanske inte är så enkelt att dela in 
personer i att ”såhär är killar och såhär är tjejer”. Om ni nu tänker på sexualundervisning ni har haft på 
gymnasiet. Har lärare pratat om olika sätt att vara kille på?  
 Tyckte ni att de pratade om det på ett bra sätt? 
 Vad tog de upp? 
 Saknade ni något?	
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Bilaga	2.		
Utdrag	ur	kodningschema:	
	
	

 Tema	
	

	
Undertema	

	
Kod	

	
Citat	

	
	
	
Killar bryr sig och 
tröstar varandra	

	
 
Frågar varandra 
om mående	
	
	
	
	
Frågar/ger råd	
	
	
Tröstar	

	
	
Språk/frågar	
	
	
	
	
	
Relationsproblem	
	
 
 
Kompis ledsen	

	
Om man ser att nån ser nere ut och man märker att när alla andra sitter och pratar så kanske han sitter tyst 
för sig själv. Då är det klart att man går och frågar personen att liksom, men alltså har det hänt nånting? 
Ifall de säger ”nej”, då fortsätter man bara, ”men alltså seriöst, har det hänt nånting?”. För alltså, det är 
lätt att se på kroppsspråket ifall någon mår dåligt eller inte. Vare sig de säger ”ja” eller ”nej”. Så är klart, 
man fortsätter ju tills man har fått svar.  	
	
Det kan vara en tjej som jag, eller som han har varit med, och så frågar han mig [om] råd och sånt. 
Liksom jag vet ju att han har mycket erfarenhet, han har ju större erfarenhet av det här än vad jag har. Jag 
brukar också ta råd av han	
	
Det beror på hur allvarlig situationen är, ifall situationen är ganska allvarlig då brukar man ju som fråga 
mer. Ifall det handlar om typ... om en person är riktigt, riktigt, riktigt ledsen och mår dåligt, då är det ofta 
frågor. Ifall man är lite nere då är det mera bara "pepp". För då vet man, det går att lösa med "pepp". Ifall 
någon mår riktigt dåligt då tar det ju tid att bygga upp så då vill man ställa frågor för att visa att man bryr 
sig liksom. 	

	
	
Fysisk beröring som 
uttryck för vänskap och 
omtanke	
	

	
Kramar	
	
	
	
	
	
	
Fysisk närhet	
	

	
Kramar ok 
överallt	
	
	
	
	
	
Förhålla sig till 
homofobi	
	

	
Jag kan ju gå och krama en kompis i mitten där alla ser, det är som inget problem. Jag kommer inte på 
någon situation där det inte skulle va [okej]	
	
Johannes: Jag och mina killkompisar, vi kan sitta och hålla om varandra också, alltså, bara sitta så här 
eller någonting, sitta nära och titta på videoklipp. Det är ingenting konstigt, för mig i alla fall. Jag ser 
ingenting fel i sånt. Inget speciellt.	
Lisa: Hur tror du att andra killar skulle kunna reagera?	
Johannes: Ja, det beror ju på vilken syn man har. Jag vet att det finns de som ser... ja att man måste vara 
homosexuell bara för att man kan tänka sig att krama en annan kompis eller att hålla om och sitta nära. 
Men sen finns det de som tänker som jag tänker, det är ingen stor grej. 	
	

	
	
	
	
Homofobi problemet – 
inte sexualiteten	

	
	
Försvar av icke 
hetero	
	
	
	
	
	
	
Beskriver 
homofobi som 
problem	
	

	
	
Ingen skillnad	
	
Jobbigt för han	
	
	
	
	
	
	
Andras reaktioner	

	
Asså jag hade ju blivit lite chockad på något sätt. För att om vi ändå står varandra så nära då tycker jag 
väl att han kanske borde berätta för mig. […] Men jag vet ju också att i hans situation att det är 
jättejobbigt att komma ut med det. Asså om vi var såhär jättejätte tighta. Men asså jag skulle ju såklart bli 
förvånad till en början ba, men sen skulle jag ändå behandlat honom så som jag tidigare har behandlat 
honom. Förstår du? Jag skulle inte ändra på mitt beteende bara för att han är homosexuell. Absolut inte. 	
	
Suhayb: På grund av dom andra människor i samhället liksom	
Lisa: Just det, homofobiska?	
Suhayb: Det skulle även påverka mig	
Lisa: Hurdå?	
Suhayb: Asså om jag om jag såhär skulle jag såhär retas med nån, dom skulle kunna skämta om den 
personen inte för att det skadar mig men det skulle kunna liksom skada min kompis liksom	
Lisa: Att du blir ledsen för att din kompis blir retad?	
Suhayb: Ja	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Gråta och hantera 
sårbarhet	

	
	
Avståndstagande 
från traditionell 
maskulinitet 	
	
	
	
Känsla av trygghet	
	
	
Empatisk förmåga	
	
	
	
Individuellt 
umgänge 	
	
	
Tjejer lättare att 
prata med 	

	
	
	
Gråtit för vän	
	
	
	
	
Mindre accepterat	
	
	
	
Olika människor	
	
	
Individuell, 
utanför skolan	
	
	
Tjejer förstår	
	
	

	
Andreas: Ja jag har gråtit för dom ett par gånger så jag bryr mig inte heller	
Lisa: Vad har hänt då då, när du har gråtit inför dom?	
Andreas: Ja. Jag har gjort ett… några misstag som jag ångrar ganska mycket och så blev jag ledsen över 
det och så har jag, som jag sa förut, när mitt ex gjorde slut med mig så dagen efter så grät jag på skolan. 
Jag har inte så stort problem med det. Folk... Många killar tycker att det är skämmigt och omaskulint men 
det bryr jag mig inte om för... jag bryr mig inte om vad folk tycker om mig.	
	
Jag tror … att det är mer socialt accepterat för tjejer att visa mer känslor. Medan killar kan visa känslor 
för dom som man känner sig trygg med.	
	
Dom här människorna har medlidande, dom här människorna kan du snacka med och då kommer liksom, 
då känns det också bättre för mig. […] Det finns ju sådana i min grupp såklart, då känns det ju bättre att 
snacka ut med dem, för dom förstår ju sig på min situation.	
	
Om man är ensam nån gång då är det så skönt för då visar dom [killarna] det på ett helt annat sätt tycker 
jag, men är det typ i skolan så visar dom det liksom inte	
	
Ja till exempel asså som jag om jag har gjort slut med min tjej jag skulle kunna berätta jag skulle kunna 
snacka om det med min tjejkompis för att hon förstår hur ledsen man blir om man gör slut med nån man 
gillar och sånt	

 
Rörliga genus 	

	
Situationsbundet	

	
Macho/mjuk	

När […] man blir hotad till exempel då blir man mycket mer macho eller ifall nån är såhär vill slåss eller 
nånting då blir man mycket mer att man ska visa sig stor, man ska vara stark och såhär slå tillbaka. 
Medans när, man tittar på en film eller nåt så är det en hund eller ett djur då blir man såhär väldigt mjuk 
och man vill bara typ lägga sig ner på marken och gråta.	

	


