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Sammanfattning 
 

I denna studie har vi undersökt hur unga män hanterar känslor i form av ilska, sorg och 

rädsla. Områden som studien har fokuserat på är i vilka situationer de unga männen visar 

känslor, hur de upplever att det är att visa känslor samt hur de upplever stödet från sin sociala 

omgivning när de visar dessa känslor. Studien består av fem kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med unga män från en kommun i Norrbottens län som sedan bearbetats genom 

konventionell kvalitativ innehållsanalys. De teoretiska perspektiven som studien utgår från 

är genusteori och emotionsteori.  

 

Resultatet av studien visade att majoriteten av de unga männen uttrycker känslor som ilska, 

sorg och rädsla i lägre utsträckning än vad de själv anser att de borde. En del känslor 

framhölls vara enklare att hantera än andra, detta visade sig ha ett samband med att vara 

man utifrån tillskrivna sociala normer sett ur genusteori. Olika sociala sammanhang i olika 

situationer visade sig också ha betydelse för de unga männens hantering av känslor och om 

de agerade ut dessa känslor. Genomgående i studien har det framkommit att genus, normer 

och sociala sammanhang har haft stor betydelse för de unga männens sätt att hantera 

känslor. 
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1. Inledning 
Under uppväxten socialiseras vi vanligtvis till att bli en ”flicka” eller en ”pojke” utifrån 

vilket biologiskt kön vi föds med. Vi lär oss under uppväxten hur vi ska bete oss och på 

vilket sätt ”flickor” och ”pojkar” ska reagera utifrån olika känslor som upplevs, vi får veta 

att ”killar inte ska visa känslor” (Randell, 2016). Ur en rapport utgiven av MÄN (2018) 

presenteras uppfattningar och erfarenheter från tonårskillar, en av dem berättade att de 

gånger han kände starka känslor och mådde dåligt vill han inte bearbeta dessa utan 

förträngde jobbiga känslor och menade att unga killar lider avskilt från det sociala 

sammanhanget. Vidare framhåller rapporten att dessa tonårskillar inte är vana vid att 

reflektera över sitt mående samt uttrycka hur de mår för den närmaste sociala kretsen. 

Tonårskillarna som MÄN (2018) lyfter i rapporten upplever krav på att visa sig starka och 

inte sårbara. Det visar sig även att unga män som pratar om känslor lider av psykisk ohälsa 

i mindre utsträckning till skillnad från de som väljer att inte prata om detta (MÄN, 2018).  

 

Psykisk ohälsa beräknas komma att vara det mest framträdande folkhälsoproblemet år 2030 

(Nordenmark, Hyllander & SKL, 2018). I en kartläggning från Folkhälsomyndigheten 

(2018) redogörs det för könsskillnader i relation till psykisk ohälsa. Kartläggningen visar 

att psykisk ohälsa oftare förekommer bland kvinnor än män men statistiken från åren 2006–

2016 visar att männens mående försämrats jämfört med tidigare. En anledning tror 

författarna är att män inte söker hjälp i lika stor utsträckning som kvinnor, detta innebär att 

ett eventuellt mörkertal bland männen kan finnas (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2019). Sett till ålder redogör Folkhälsomyndigheten (2018) för att 23% av 

totalbefolkningen, oavsett kön, i åldersgruppen 16–29 år känner psykisk ohälsa. Utifrån 

aspekterna kön och ålder i relation till statistiken kring psykisk ohälsa ser vi ett behov av 

forskning kring ämnet kopplat till känslor. 

 

Den yttersta konsekvensen för psykisk ohälsa är suicid, Karolinska institutet (2015) redogör 

för att självmord är den vanligaste förekommande dödsorsaken bland män i åldrarna 15–44 

år i Sverige. Sett till könsskillnader gällande suicid visar statistiken på att det är vanligare 

förekommande bland unga män än unga kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2018; Karolinska 

institutet, 2015). De senaste 15 åren har suicid generellt minskat i landet men detta gäller 

inte grupperna ungdomar eller unga vuxna där statistiken är oförändrad. Det framkommer 

att Norrbotten är det näst högst representerade länet i Sverige vad gäller suicid 

(Folkhälsomyndigheten, 2018).  
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Det som presenterats ovan belyser ett problemområde som är i behov att undersökas. 

Studiens fokusområde är unga mäns känslohantering med utgångspunkt från den 

information vi tagit del av och som påvisar att det kan finnas konsekvenser för de unga 

männens mående utifrån deras sätt att hantera känslor. Denna inledning är tänkt att ge en 

förståelse för att hanteringen av känslor kan kopplas samman med psykisk ohälsa, där suicid 

kan bli den yttersta konsekvensen. Suicid kommer inte att vara ett fokusområde i studien 

men det kan vara intressant att få en helhetsbild av de risker som kan komma att bli 

konsekvenser beroende på männens känslohantering, där en risk är psykisk ohälsa och än 

värre suicid. 

 

1.1 Problemformulering 

Problematiken gällande känslohantering i relation till psykisk ohälsa är relevant att 

undersöka från en social aspekt med hänsyn till att detta ämne påverkar både individ-, 

grupp- och samhällsnivå. Fokusområdet i denna studie är unga mäns känslohantering då 

forskning visar att unga män, ur ett generellt perspektiv och i jämförelse med kvinnor, har 

lättare för att stänga in sina känslor, vilket kan leda till att psykisk ohälsa utvecklas 

(Courtney, 2000). Det redogörs även för att män och kvinnor uppvisar olika tecken på 

psykisk ohälsa. Kvinnor har en tendens att uppvisa tecken som nedstämdhet medan män 

visar tecken på aggressivitet och därmed passar inte männen in i den generella bilden för 

psykisk ohälsa (Nordenmark, Hyllander & SKL, 2018).  

 

Målet med studien är att belysa hur unga män hanterar sina känslor vilket vi hoppas ska 

generera i ökad lärdom samt att öka männens uppmärksamhet kring ämnet. Vi hoppas även 

kunna bidra med en djupare förståelse kring unga mäns känslohantering i relation till 

psykisk ohälsa till berörda verksamheter. Studien är relevant för socialt arbete då ämnet 

både berör den enskilda individen samt männens välbefinnande och är av hjälpande och 

upplysande karaktär. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur unga män hanterar känslor i form av ilska, sorg 

och rädsla. För att besvara syftet har vi brutit ned syftet i följande tre frågeställningar:  

 
• I vilka situationer uttrycker de unga männen ilska, sorg och rädsla? 

• Hur upplever de unga männen det är att hantera ilska, sorg, och rädsla? 

• Hur upplever de unga männen stöd från sin sociala omgivning när de uttrycker 

känslorna ilska, sorg eller rädsla?  
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1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa beskrivs av MÄN (2018) som ”olika tillstånd då människor visar tecken på 

oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter som håller i sig över tid och påverkar ens 

vardagliga liv”. 

 

1.3.2 Genusteori 

Begreppet genusteori är en teori för att beskriva samhälleliga strukturer som utgörs av två 

riktlinjer. Den första handlar om att kön tillskrivs manliga och kvinnliga egenskaper som 

skiljer sig från varandra. Detta resulterar i sin tur att män och kvinnor befinner sig på olika 

platser i samhället, bland annat inom yrkesprofessioner. Den andra riktlinjen utgörs av den 

manliga överordningen som innebär att männens handlingar ses som viktigare och värderas 

därför högre i samhället, vilket tydliggörs genom makt och pengar. Mannen ses utifrån detta 

som normen och det normala (Hirdman, 2001). 

 

1.3.3 Maskulinitetsforskning 

Vid vissa tillfällen använder vi ord som konstruktion av maskulinitet, könsnormer, 

maskulinitetsnormer och med dessa utgår vi från Nationalencyklopedin (u.å.) som 

definierar ordet på följande sätt “maskulinitetsforskning, tidigare mansforskning, 

forskningsinriktning som inspirerats av feministisk teori och tänkande och som ägnar sig åt 

empiriska och teoretiska studier av mäns psykologiska, sociala och kulturella livsvillkor, 

livsstilar, attityder”. 
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2. Tidigare forskning  
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning avseende känslohantering och psykisk 

ohälsa utifrån gruppen unga män. För att kunna jämföra urvalsgruppen kommer faktorn kön 

att beröras. Detta eftersom begreppet kön synliggjordes i majoriteten av de vetenskapliga 

artiklar vi fann under insamlingen av källor. Vi har valt att undersöka internationella 

vetenskapliga källor, detta för att bredda kunskapsöversikten samt med anledning av 

svårigheten att finna relevanta nationella källor. Detta bör läsaren ha i åtanke eftersom det 

kan skilja sig från det svenska samhällets utveckling gällande ämnet.  

 

2.1 Känslohantering 
De Boise och Hearn (2017) redogör för att utvecklingen av begreppet känslor har utvecklats 

parallellt med utvecklingen av professioner som berör ämnet psykologi, sociologi och 

mänskligt beteende. Under de senaste decennierna framhålls att män tenderar att förneka 

känslor istället för att försöka tolka och förstå dem. Författarna menar att mänskligt beteende 

är biologiskt förutbestämt och att hanteringen av känslor påverkas av individuella faktorer, 

exempelvis uppväxtförhållanden. Andra anser att det inte endast kan förklaras utifrån det 

biologiska perspektivet utan även påverkas av sociala strukturer. Denna framställning av 

mäns känslohantering beskrivs vara en bekostnad av maskulinitet utifrån sociala mönster 

(De Boise & Hearn, 2017). Enligt författarna är det nödvändigt att de sociala normerna bryts 

ned för att öka jämställdheten samt det psykiska måendet och välbefinnandet. En tolkning 

är att en förändring har börjat ske, nämligen att män utövar en mer mjuk och emotionell 

form av maskulinitet. Denna tolkning kan enligt författarna kopplas samman med 

uppfattningen om att “riktiga män” inte är rädda för att visa sina känslor vilket påverkas av 

klass, ålder och kultur. De män som visar känslor är oftast upplysta och medvetna i motsats 

till de män som är rädda för att dömas och stämplas i samband med känslohantering (De 

Boise & Hearn, 2017).  

  

Vissa känslor, exempelvis ilska och raseri, har alltid varit relaterade till maskulinitet 

förklarar De Boise och Hearn (2017). Ilska betraktas även som ett rationellt svar på vissa 

situationer, att dessa känslor anses vara vanliga reaktioner menar författarna är på grund av 

det manliga privilegiet. Män hanterar känslor genom fysiska reaktioner och dessa är enklast 

att få utlopp för vid känslor som ilska. Att å andra sidan visa irrationella, som författarna 

beskriver som emotionella, svar på situationer är något män är rädda att bli dömda för. De 

Boise och Hearn (2017) menar att mäns känslohantering beskrivs utifrån samhälleliga 

normer och framhåller att män har svårt för att prata om erfarenheter gällande sårbarhet, 

sorg och förlust. Männen har generellt en benägenhet att hålla tillbaka känslorna, vilket 
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resulterar i negativa konsekvenser för individens välbefinnande och mående. Män har 

utifrån ett socialt psykologiskt perspektiv en oförmåga att förstå, uttrycka eller 

kommunicera sina känslor snarare än att inte känna dessa känslor. Enligt författarna 

påverkar oförmågan männens känslohantering på grund av samhälleliga ideal av 

maskulinitet och könsnormer. Det är vanligt förekommande att män håller ett känslomässigt 

avstånd från sina känslor och hanterar emotioner genom att förtränga dessa och inte bearbeta 

dem. Det finns kopplingar gällande männens höga självmordsstatistik och deras 

känslohantering som tas i uttryck genom motviljan att samtala och uttrycka känslor. Dock 

har det visat sig att män som haft en stadigvarande och trygg relation med en kvinna, oavsett 

om relationen är av platonisk, kärleks- eller biologisk karaktär, generellt är mer öppna för 

hanteringen av sina emotioner (De Boise & Hearn, 2017).  

 

Utifrån en studie av Costa, Terracciano, McCrae och Diener (2001) beskrivs det att 

könsmässiga skillnader föreligger avseende känslohantering. Författarna menar att män 

generellt upplever både positiva och negativa känslor mindre intensivt än kvinnor. Kvinnor 

tenderar att lättare påverkas av känslor och har visat sig vara mer lyhörda för andras känslor. 

Vidare framhåller Costa et al. (2001) att män i lägre utsträckning söker stöd avseende sitt 

psykiska mående. Det framhålls även av H. Kwon, Lira Yoon, Joormann och J-H. Kwon 

(2013) att kön har betydelse för hur känslohantering kommer till uttryck. I en studie av H. 

Kwon et al. (2013) där två länder jämfördes med syfte att undersöka män och kvinnors 

känslohantering, visade det sig att faktorn kön var avgörande för personernas 

känslohantering. Det framkom av resultatet i studien att kvinnor hade en högre grad av 

undertryckande ilska än männen och att det fanns skillnader mellan könen hur depressiva 

symptom uppvisades.  

 

Studien jämförde sambandet mellan män och kvinnor i förhållande till depression och 

resultatet visade att kvinnor i större utsträckning uppvisar symptom för depression, 

exempelvis nedstämdhet (H. Kwon et al., 2013). I studien av Costa et al. (2001) diskuterades 

maskulinitet och femininitet i samband med att egenskaper undersöktes i förhållande till 

kön. Det framkom att män och maskulinitet ger uttryck för mer dominanta egenskaper 

medan kvinnor och femininitet kopplas samman med vårdande egenskaper, detta 

diskuterades utifrån att män generellt är mindre öppna för att visa och känna känslor. Denna 

könsmässiga skillnad blir en konsekvens av att män i mindre utsträckning visar känslor till 

sin nära sociala omgivning (Costa et al., 2001). 
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2.2 Psykisk ohälsa 

Depression analyserades i en studie av Stapley och Haviland (1989) där depressiva tillstånd 

utifrån kön synliggjordes. Bland unga män framhölls ilska, sömnstörningar och irritabilitet 

som symptom i samband med depression. Bland unga kvinnor framhölls symptomen vara 

aptitförlust, humörsvängningar och självförakt (Stapley & Haviland, 1989). Den stora 

skillnaden avseende kön och depressiva symptom visade sig, genomgående i studien, vara 

att unga män agerade i ilska medan de unga kvinnorna uppvisade självförakt. Ytterligare en 

skillnad som belystes avseende kön var känslohanteringen. De unga männen hanterade 

oftast känslor som sorg i ensamhet medan de unga kvinnorna visade samma känsla i sin 

närmsta sociala krets (Stapley & Haviland, 1989). Konstruktioner av maskulinitet har visat 

sig ha påverkan på individens välbefinnande utifrån aspekterna kön och hälsa, Courtenay 

(2000) menar att kön är en socialt konstruerad relation som produceras och reproduceras 

genom handlingar. Beroende på vad som anses manligt och kvinnligt förväntas också 

individen agera utifrån det stereotypa beteendet, här kopplas manlighet samman med 

egenskaper som oberoende, självförtroende, förnekelse av svaghet och sårbarhet samt en 

ovilja att ta emot stöd. Trots att män är överrepresenterade när det kommer till suicidstatistik 

visar kvinnor i större utsträckning sig lida av psykisk ohälsa, i samband med detta framhålls 

att män inte söker stöd för sin psykiska ohälsa i samma utsträckning som kvinnor 

(Courtenay, 2000). Det finns en allmängiltig förutfattad mening gällande kvinnor vilken är 

att de genetiskt har lättare att visa och prata om känslor. Tillika finns förutfattade meningar 

beträffande män som är att maskuliniteten gör männen tåliga vilket hindrar dem att söka 

känslomässiga hjälp när behov finns (Cleary, 2012). 

 

I en studie av Cleary (2012) uppmärksammades att män vanligtvis inte söker hjälp för sin 

psykiska ohälsa. Orsaker till suicid undersöktes genom intervjuer med unga män med en 

bakgrund av självmordsförsök, det studien ville undersöka var självmordsbeteendet på 

individnivå. Resultatet visade att de unga männen i intervjuerna upplevt höga nivåer av 

känslomässig smärta utan att kunna identifiera anledningen till detta. Cleary (2012) menar 

att det finns en koppling mellan att förtränga känslor och maskulinitetens påverkan ur en 

social kontext. Vidare beskriver författaren att maskulinitetsnormer avskräckte männen från 

att avslöja deras känslomässiga sårbarhet och att ”hjälpen” männen sökte sig till var i form 

av alkohol och droger. Dessa män hade upplevt långvarig smärta och levde enligt dem själva 

i miljöer där de på grund av maskulinitetsnormer blev begränsade och de valde självmord 

snarare än att avslöja sin känslomässiga nöd och söka hjälp (Cleary, 2012).  
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3. Teoretiska perspektiv 
I följande avsnitt presenteras två teoretiska perspektiv som vi ansett vara relevanta för 

studien. Inledningsvis presenteras genusteori där vi valt att utgå från Hirdmans genussystem 

och Connells maskulinitetsteori. Sedan presenteras emotionsteori där Hochschilds 

emotionsteori om känsloreglering förklaras. Även i detta avsnitt kommer aspekten kön att 

beröras, detta för att kunna jämföra urvalsgruppen. 

 

3.1 Genusteori 
Yvonne Hirdman, professor och svensk historiker vid Stockholms universitet har tagit fram 

ett begrepp utifrån genus och könsroller, hon benämner det som genussystem. Hirdman 

(2001) menar att normer kring maskulinitet länge funnits, maskulinitet har sedan lång tid 

tillbaka tagit avstånd från egenskaper som mjuk, emotionell, okontrollerbar, svag och 

sysslolös utan istället beskrivits som tuff, kontrollerad, stark och aktiv. Även fast mycket 

har förändrats lever dessa normer kring manlighet kvar än idag, författaren beskriver att det 

exempelvis inte var tillåtet för männen på 1700-talet att visa sig svaga och gråta utan de 

skulle visa sig starka och förståndiga. Begreppet “mannen som norm” utgår från en 

uppfattning där männen sågs som människan och kvinnor liknades vid ett slags bihang. 

Normer om män förföljer oss i vardagen, ta exempelvis ordet brandmän som utgår från 

männen som starka och aktiva räddare vilket resulterar i att kvinnor som brandmän blir 

något avvikande. Maskulinitet och dess normer är någonting som finns inbakade i vårt språk 

och vår vardag (Hirdman, 2001). Normer gällande manlighet framhålls även som en 

bidragande orsak till psykisk ohälsa bland unga män och det har visat sig att dessa normer 

minskar den omtalade gruppens benägenhet att söka stöd och hjälp i rätt tid (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2019).  

 

R.W. Connell, amerikansk professor i sociologi, omnämner genus med utgångspunkt i 

tillskrivna förväntningar utifrån biologiskt kön. Connell har framställt en genusteori vilken 

han benämner som maskulinitetsteori. I dagens samhälle är det kvinnan som till största del 

är hemma med barnen och tar hand om hushållet och Connell (2002/2003) menar att 

kvinnan till mångt och mycket ofta görs beroende av mannens ekonomiska ställning. Efter 

kvinnorörelsen förklarar Connell (2002/2003) att kvinnan fortfarande beskrivs med 

egenskaper som skör och vacker vilket uppmuntrar kvinnor att vara passiva. Männen och 

andra sidan målas upp som tuffa och aktiva, oavsett männens egen vilja att likställas med 

dessa egenskaper. Sett till arbetsmarknaden är det inte ovanligt att män är 

överrepresenterade i arbeten där våld är centralt, såsom exempelvis polisarbetet. Kvinnor är 

ofta överrepresenterade i arbeten där fokus handlar om att återställa våldets påföljd, 
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exempelvis sjuksköterska eller psykolog. Connell (2002/2003) menar att dessa exempel 

representerar att det föreligger könsroller, som innebär att människan själv utformar och 

framställer sig som manlig eller kvinnlig och därmed tar på sig rollen som kvinna respektive 

man. Det är ytterst ovanligt att människan har renodlade maskulina karaktärsdrag utan 

människan har oftast både maskulina och feminina egenskaper i sina personligheter. Vi 

utvecklar egenskaper i linje med vårt biologiska kön och många människor är bekväma med 

dessa kännetecken men samtidigt finns det män som är feminina och kvinnor som är 

maskulina (Connell, 2002/2003).  

 

Uppväxten speglar hur vi som människor förhåller oss och utvecklar olika egenskaper till 

de manliga och kvinnliga könen. Pojkar skiljs redan som små från flickor genom att 

exempelvis bli klädda i blå färger och leka med bilar och vapen (Connell, 2002/2003). 

Pojkarna växer upp och socialiseras till att bli män utifrån de normer, värderingar och 

synsätt beträffande olikheter utifrån könen och dess tillskrivna sociala egenskaper. Även 

fast vi i dagens samhälle blivit mer medvetna om genus så finns fortfarande könsskillnader 

som en del av vår vardag och majoriteten av barnen tillskrivs fortfarande sociala egenskaper 

utifrån biologiskt kön. Trots att det i olika takt sker förändring och utveckling gällande 

könsroller runt om i världen, är det problematisk att tilldela barn egenskaper utifrån kön 

eftersom människan då utgår från att det finns två kön med tillhörande egenskaper (Connell, 

2002/2003). 

  

3.2 Emotionsteori 

Professor i sociologi, Arlie Russell Hochschild har studerat kvinnor och män i förhållande 

till känsloreglering och har kommit fram till en emotionsteori. Denna teori grundar sig enligt 

Hochschild (1979) på att människan känner olika känslor och att dessa antingen framkallas 

eller hämmas beroende på vad som anses accepterat i den sociala situationen. Hochschild 

har intresserat sig för gränsdragningen mellan att uttrycka och hantera sina känslor i relation 

till vad som är accepterat ur ett socialt sammanhang utifrån allmänna regler och ideologier. 

  

Hochschild (1979) refererar till Goffman (1961) som förklarar att människan präglas av 

sociala regler och att uppväxten har en stor betydelse för hur vi agerar utifrån våra känslor. 

Han menar att vi socialiseras till att lära oss vilka känslor som är mer och mindre 

accepterade att visa vilket beror på vilka föräldrar personen har, familjens syn samt ideologi. 

Gemensamt för människan är dock att vi lär oss att hantera känslor utifrån vad som anses 

lämpligt och inte lämpligt för situationen. Goffman redogör för två möjliga 

tillvägagångssätt för känsloreglering och social påverkan. Det ena sättet handlar om de 
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sociala faktorerna som framkallar känslor primärt, det vill säga en icke-reflekterande men 

medveten reaktion. Det andra sättet är den sekundära handlingen som blir personens sätt att 

agera eller hantera den primära känslan. Det första tillvägagångssättet fokuserar på hur 

sociala faktorer påverkar vad folk känner, det andra tillvägagångssättet handlar om hur 

sociala faktorer påverkar vad folk tänker och gör gällande vad de känner, det vill säga utifrån 

det som antas vara ett socialt accepterat sätt att agera på sina känslor. Goffman står fast vid 

att det finns en koppling mellan sociala regler och hur vi människor hanterar känslor men 

Hochschild (1979) menar att för att kunna förstå detta måste vi fördjupa oss i de medvetna 

och avsiktliga ansträngningar vi människor gör för att undertrycka eller framkalla känslor. 

Hochschild fördjupar sig genom Freud och den psykoanalytiska teorin med fokus på 

känslor. Sett från psykoanalytisk teori handlar det om hur människor medvetet och 

omedvetet känner och inte känner.  

  

Vi pratar ofta om våra känslor i sammanhang som tillåter dessa, Hochschild (1979) menar 

att det är vanligt att vi känner att känslan ilska är enklare än andra känslor att tala om, då vi 

exempelvis kan känna oss arga på någon annan. Vi försöker aktivt hantera vad vi känner 

utifrån latenta regler men detta menar Hochschild skiljer sig beroende på klass, etnicitet, 

kön och ekonomi. Utifrån olika teorier om människors känslor och känsloregler formade 

Hochschild emotionsteorin, hon menar att det skiljer sig från olika grupper och berättar att 

känslor hanteras utifrån “vad jag känner” och “vad jag borde känna” vilket skiljer sig utifrån 

klass, etnicitet, kön och ekonomi.  

 

Hochschild (2003) redogör för ett exempel gällande flygvärdinnor då arbetet tvingar 

människan att hämma sina känslor för att upprätthålla ett professionellt yttre. Denna 

yrkeskategori menar författaren kräver mer än det uttalade fysiska och mentala arbetet i 

form av att förbereda och organisera för start och landning samt att skjuta tunga 

måltidsvagnar. Vidare menar författaren att detta arbete även kräver emotionellt arbete, det 

vill säga att undertrycka och framhålla olika känslor för att upprätthålla det professionella 

yttre och därmed en god sinnesstämning hos passagerarna. Denna typ av emotionellt arbete 

kräver samordning av sinne och känsla, yrken av denna karaktär är enligt Hochschild (2003) 

ofta kvinnodominerade. Vissa känsloregler främjar socialt välbefinnande men vissa gör det 

inte, till exempel kan en flygvärdinna som är glad och positiv generera i positiva recensioner 

för flygbolaget men det förbättrar inte flygvärdinnans eget inre välbefinnande och är därmed 

inte socialt främjande för individen i fråga (Hochschild, 1979).   
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4. Metod och material 
I följande kapitel presenteras metodval utifrån studiens syfte, här kommer även studiens 

urval presenteras och hur vi har gått tillväga för att samla in material. Vi kommer även att 

presentera etiska överväganden och studiens tillförlitlighet ur ett kritiskt förhållningssätt.  

 

4.1 Metodval 

Studien är av kvalitativ karaktär vilket vi ansåg passade studiens syfte eftersom fokus främst 

riktades mot känslor och hur dessa hanterades av unga män, därmed koncentrerades studien 

på respondenternas uppfattningar och erfarenheter i form av intervjuer. Bryman (2011) 

framhåller att en kvalitativ forskningsmetod ofta myntas i en induktiv ansats. Detta 

tillämpades för att undersöka studiens syfte, hur unga män hanterar känslor i form av ilska, 

sorg och rädsla. Utifrån den förförståelse vi hade utformades i första hand en intervjuguide 

(se bilaga 2) som låg till grund för det empiriska material som inhämtades genom intervjuer. 

Efter att intervjuerna skett och inhämtat data sammanställts har relevanta teorier tagits fram. 

Tanken med en induktiv ansats innebär att forskaren utgår från empirin och utifrån det 

resultat som framkom finner forskaren relevanta teorier (Bryman, 2011). 

 

Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer för att säkerställa att undersökningen 

tillgodosågs med tillräckligt djupa och relevanta svar från intervjupersonerna. Detta för att 

kunna besvara syftet och även för att garantera den induktiva inriktning som vi beslutade 

oss för att använda. Semistrukturerade intervjuer utgår vanligtvis från ett antal teman, dessa 

teman utgjordes av känslor, social situation och maskulinitet. Till intervjuerna hade vi 

utformat en intervjuguide, dock menar Bryman (2011) att det inte finns några krav för 

forskaren att följa intervjuguiden till punkt och pricka utan intervjuaren och respondenten 

ges stor självständighet, vilket även anses som en fördel med en semistrukturerad 

intervjuform. Vid semistrukturerade intervjuer ges både intervjuaren och intervjupersonen 

ansvaret att skapa ett gott samtal. Under samtliga intervjuer förelåg ett balanserat samtal 

mellan intervjupersonerna och intervjuarna. Vi som intervjuare beaktade kroppsspråk, 

gester och minspel samt fick möjlighet att ställa följdfrågor som uppkom under intervjuerna, 

detta resulterade i djupare svar. Bryman (2011) och Patel och Davidsson (2011) framhåller 

detta som fördelar med en semistrukturerad intervjuform.  

 

4.2 Urval 
Snöbollsurval är den urvalsform som vi valde att tillämpa i studien, detta är en typ av icke-

sannolikhetsurval och innebär att forskaren tar kontakt med ett antal individer som är 

adekvata för studien, därefter rekommenderar dessa individer vidare ett antal, unga män i 
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detta fall, som är passande för undersökningens syfte (Bryman, 2011). Eftersom studien är 

av kvalitativ karaktär som rör komplexa frågor och uppfattningar ur ett förståelsesökande 

perspektiv är inte undersökningens resultat beroende av generaliserbarheten likt en 

kvantitativ studie, i och med detta ansåg vi ett snöbollsurval vara mest lämpat för studien 

med hänsyn till forskningsområdet (Bryman, 2011).  

 

Åldersspannet avgränsades från 18–27 år eftersom unga män är en representerad grupp sett 

till psykisk ohälsa. Ytterligare en anledning är även att unga män visar sig vara 

överrepresenterade i Sverige när suicidstatistik presenteras. Med anledning av att 

intervjumaterialet berör djupa och privata frågor avgränsades åldersspannet från 18 år. 

Geografiskt sett valde vi att avgränsa studien till en kommun i Norrbottens län, denna 

avgränsning möjliggjorde att utförandet av intervjuer kunde ske genom fysiska träffar. 

 

Med anledning av att ämnet berör känslor som kan vara svåra att hantera och då det finns 

många utav dessa har en avgränsning till tre emotioner gjorts; ilska, sorg och rädsla. Denna 

avgränsning syftade till att göra studien och intervjuerna hanterbara, med detta önskade vi 

underlätta för intervjupersonerna att svara på frågorna som ställdes under intervjun och att 

veta vilka känslor de skulle fokusera på. Detta för att samla in relevant material utifrån 

studiens syfte.  

4.3 Genomförande 
Inledningsvis kontaktades två personer genom bekanta till oss, dessa var relevanta för 

studiens syfte samt tillhörde målgruppen, unga män i åldern 18–27 år och boende i en viss 

kommun i Norrbottens län. De problem som vi identifierade utifrån att de två utvalda 

intervjupersonerna var inom vår bekantskapskrets var bland annat risken för att 

intervjupersonerna upplever en obekvämhet kring att samtala om ett känsligt ämne med oss 

vilka de med stor sannolikhet kommer att möta efter deltagandet. Ett annat problem vi 

identifierade gällande snöbollsurval var risken att intervjupersonerna endast ställde upp med 

anledning att de blivit rekommenderade. Därmed kan eventuellt medverkan kännas 

påtvingande vilket kan riskera svarens tillförlitlighet.  

 

De två första personerna kontaktades via internetforumet Facebook och gav samtycke till 

att medverka i studien och blev därmed studiens två första intervjupersoner. Meddelandet 

som användes vid kontaktandet av respondenterna löd ”Hej […] vi skriver nu vårt 

examensarbete som handlar om unga mäns känslohantering utifrån emotionerna ilska, sorg 

och rädsla. Vi har tänkt intervjua deltagarna och hade gärna sett att du medverkar i vår 

studie, vi bifogar även vårt informationsbrev […]”. Intervjupersonerna rekommenderade i 
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sin tur ytterligare var sin intervjuperson och så vidare. Samtliga kontakter har tagits via 

internetforumet Facebook där även informationsbrevet, i form av ett dokument, bifogades 

(se bilaga 1). Samtliga kontakter har gett samtycke till att medverka i studien samt även till 

att intervjun spelades in. Fyra av fem intervjuer har skett i någon utav våra hemmiljöer 

medan en intervju skedde på ett café, detta utifrån intervjupersonens önskemål om en 

avslappnad miljö. Planen från början var att utföra sex intervjuer men det slutade med att 

det blev fem stycken. Detta gav oss mer tid till bearbetningen av materialet vilket ansågs 

vara nödvändigt eftersom data analyserades genom en konventionell kvalitativ 

innehållsanalys vilken är tidskrävande. Ett mer tidseffektivt sätt hade kunnat vara att vi 

individuellt intervjuat personerna för att samla in materialet fortare, dock var det enligt oss 

av värde att båda två medverkade under intervjun för att få ett djupare och bredare innehåll 

då vi sett och uppmärksammat olika signaler.   

 

Tillvägagångssättet har under samtliga intervjuer varit relativt liknande, detta utifrån 

intervjuguiden (se bilaga 2) som upprättats med en semistrukturerad karaktär. Till att börja 

med tillämpades öppningsfrågor, detta med anledning att få intervjupersonen att känna sig 

avslappnad och bekväm. Sedan berördes samtliga tre teman med varierande 

uppföljningsfrågor, dock har alla intervjuer hållit sig inom ramen för studiens syfte och 

frågeställningar. Längden på intervjuerna varierade mellan 30–45 minuter. Bryman (2011) 

framhåller att man ofta använder sig av inspelning vid kvalitativa intervjuer eftersom 

intresse både finns kring vad som sägs och hur något sägs samt att det förenklar kommande 

bearbetning. Dock finns risken att intervjupersonen känner sig obekväm med vetskap om 

att hen blir inspelad, detta var enligt respondenterna inga problem och vi valde utifrån 

samtycke att spela in samtliga intervjuer. Med hjälp av intervjuguiden (se bilaga 2) 

säkerställdes det att intervjufrågorna besvarades, precis som Bryman (2011) beskriver har 

intervjuguiden använts likt en påminnelse för att garantera att studiens frågeställningar blev 

besvarade. 

 

4.4 Databearbetning 
Efter varje genomförd intervju lyssnades det inhämtade materialet igenom och sedan 

transkriberades utan tolkning, detta för att skyndsamt kunna påbörja bearbetningen och 

analysen av materialet efter att samtliga intervjuer genomförts. Det inhämtade materialet 

analyserades genom konventionell kvalitativ innehållsanalys där första steget efter 

transkriberingen var att läsa igenom det insamlade materialet och kontinuerligt anteckna 

centrala meningar och fraser, dessa benämns som meningsbärande enheter och valdes ut 

med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). De meningsbärande 
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enheterna sorterades i ett eget dokument som sedan skrevs ut i pappersformat för att få en 

överblick av materialet samt underlätta kodningsprocessen. Nästa steg i processen var att 

kritiskt granska samtliga meningsbärande enheter för att koda innehållet av frasen eller 

meningen, vilket innebär att en etikett tillfördes varje meningsbärande enhet för att beskriva 

innehållet (se bilaga 3). Koder som var nästintill identiska med varandra sammanslogs och 

namngavs till en kod. Följande steg i processen var att på en djupare nivå tolka och analysera 

innehållet av koderna och de meningsbärande enheterna för att finna en gemensam nämnare, 

de olika koderna utgjorde sedan olika kategorier. Kategorierna som formulerades var håller 

känslorna inom sig, agerar ut känslorna, rollen som man, skillnader mellan män och 

kvinnors känslohantering, när det är enkelt att visa känslor och svårt att prata i grupp och 

med kompisar. För att sedan återspegla det latenta innehållet i materialet formulerades 

teman utav kategorierna som en hjälp för en vidare analys. De teman som togs fram var 

känslohantering, när genus och normer spelar roll samt det sociala sammanhangets 

betydelse (se bilaga 3).  

 

4.5 Etiska överväganden 
Vid vetenskapliga undersökningar är det viktigt att forskaren väger eventuella risker och 

jämför dessa med den tänkta nyttan av studien. Detta för att undvika att forskningspersoner 

kommer till skada genom att medverka i undersökningen. Detta tillgodoses genom fyra 

forskningsetiska principer vilka har som avsikt att fungera som regler mellan forskaren och 

i vårt fall intervjupersonerna. Om problem uppstår under studiens gång ska de etiska 

principerna säkerställa att hänsyn tagits till både forskningskravet och skyddet för den 

enskilda individen. De fyra etiska kraven som tagits hänsyn till i undersökningen är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet förklarar Bryman (2011) innebär att forskaren informerar 

forskningspersonerna om studien och vilket syfte som finns, här tillhör även att de som 

medverkar i forskningen görs medvetna om att deltagandet är frivilligt och rättigheten att 

avbryta sin medverkan finns. Informationskravet säkerställdes när kontakt togs med de 

tänkta intervjupersonerna via Facebook-chatten och informationsbrevet bifogades (se bilaga 

1) där syftet med studien presenterades samt deltagarnas frivillighet och kontaktuppgifter 

till forskningsansvariga. 

 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna erhåller rätten att bestämma över sin 

medverkan i studien (Bryman, 2011). Med hänsyn till detta hölls en kontinuerlig 
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kommunikation mellan forskningsperson och forskare där samtycke inhämtades och 

intervjupersonerna informerades att de när som helst har rätt att avbryta intervjun samt avstå 

att svara på en fråga, vilket även beskrevs i informationsbrevet (se bilaga 1).  

 

Konfidentialitetskravet menar Bryman (2011) berör personuppgifterna hos deltagarna och 

att dessa ska hanteras med stor konfidentialitet där utomstående inte har tillgång till dessa. 

Detta säkerställdes genom att intervjupersonernas egentliga namn avidentifierades och 

ersattes med intervjuperson 1, intervjuperson 2 och så vidare. För att vidare trygga 

intervjupersonernas konfidentialitet har även den kommun i Norrbottens län där 

intervjuerna spelades in maskerats.  

 

Nyttjandekravet berör hanteringen av uppgifterna som inhämtas under studien och att dessa 

endast nyttjas för forskningsändamålet och inte utlånas till andra studier (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2002). I informationsbrevet (se bilaga 1) framhölls information om att 

datamaterialet endast är i forskningssyfte och att enbart ansvariga forskare kommer ha 

tillgång till intervjun då den efter bearbetningen förvaras inlåst. Vi beskrev även att 

materialet endast kommer användas i examenssyfte.  

 

4.6 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i en studie handlar om hur väl studiens resultat stämmer överens med 

verkligheten, tillförlitligheten i en studie utgörs av fyra delkriterier, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011).  

 

Trovärdigheten går att säkerställa genom att forskaren tryggar att resultatet färdigställts i 

överensstämmelse med de riktlinjer som överenskommits om samt att forskaren även delger 

forskningspersonerna resultatet för att bekräfta att det färdigställs på korrekt sätt (Bryman, 

2011). För att öka trovärdigheten i undersökningen kontrollerades data genom 

respondentvalidering där intervjupersonerna fick godkänna det vi som forskare uppfattat. 

De fick ta del av transkriberingen och godkänna att intervjun uppfattats korrekt.  

 

Överförbarheten i studien går att diskutera med hänsyn till att populationen i studien är en 

liten grupp inom ramen av liknande karaktär, unga män i en kommun i Norrbottens län. Att 

fokusera på en mindre grupp förklarar Bryman (2011) är en vanlig aspekt inom den 

kvalitativa forskningen och att denna undersökningsmetod koncentrerar sig på ett djupare 

plan och inte på ytlig information. Genom användandet av semistrukturerade intervjuer gav 

det oss som forskare möjlighet att ställa lämpliga följdfrågor för ett djupare samtal med 



 

 15 

fylliga beskrivningar. Detta tillåter läsaren själv avgöra i vilken utsträckning data går att 

överföra till andra sammanhang (Bryman, 2011). 

 

Pålitlighet är ännu en delkriterier som Bryman (2011) redogör för, det handlar om att 

uppvisa en transparent bild av forskningsprocessens alla skeden för att sedan med fördel 

använda sig av kollegial handledning där dessa ska fungera som kontrollanter av studien 

under arbetets gång. Under forskningsstudiens gång var tanken från en början att använda 

fortlöpande kollegial handledning både från universitetslektor och medstudenter. 

Planeringen omstrukturerades och den kollegiala handledningen med medstudenterna blev 

inte av utan istället har individuella handledningar med universitetslektorn skett 

kontinuerligt. 

 

Sist nämner Bryman (2011) konfirmering för att uppnå tillförlitlighet. Med detta menar 

författaren att forskaren i den möjligaste mån garanterar att de handlat i förtroende, utifrån 

svårigheter gällande objektivitet rörande den sociala kontexten. För att säkerställa att vi som 

forskare agerat i god tro har granskare genom handledning tagit del av studien.  

 

4.7 Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen har genomgående under arbetets gång varit jämnt fördelad och vi har 

tillsammans arbetat igenom samtliga avsnitt. Den sammanställda texten producerades 

gemensamt under fysiska träffar då vi båda anser att detta gett möjlighet för diskussion och 

idéer. Under samtliga intervjuer har båda två varit delaktiga men transkriberingen skedde 

dock uppdelad, detta med anledning att effektivisera. Själva kodningen och 

kategoriseringen har framtagits gemensamt, samma vad gäller framställandet av bilagor.  

 

Sökningen av källor till tidigare forskning, begrepp och teorier har vi delat upp och sökt på 

varsin dator. Innan beslut togs gällande att inkludera eller exkludera källor i studien lästes 

dessa igenom av båda två för att säkerställa att vi uppfattat källan rätt och att det funnits 

relevans till studien. Samtliga delar framställdes och genomarbetades tillsammans i ett 

dokument i Google Docs där vi båda haft tillgång och möjlighet att skriva och läsa. Vi båda 

anser att ansvarsfördelningen varit rättvis och tydlig, det är av värde att båda två varit 

delaktiga under framtagandet av samtliga avsnitt.  



 

 16 

5. Resultat 
I följande kapitel redovisas undersökningens resultat genom tre valda teman i form av 

underrubriker. Dessa teman är känslohantering, när genus och normer spelar roll samt det 

sociala sammanhangets betydelse (se bilaga 3). Under dessa underrubriker kommer citat 

från intervjupersonerna presenteras som även legat till grund för kodning och kategorisering 

(se bilaga 3). För att skydda deltagarnas anonymitet kommer de benämnas som 

intervjuperson 1, intervjuperson 2 och så vidare. 

 

5.1 Känslohantering 
Utifrån kategorierna håller känslorna inom sig och agera ut känslorna kom vi fram till 

temat känslohantering. Nedan presenteras olika citat från dessa två kategorier. Håller 

känslorna inom sig var utifrån studiens tre teman den kategori som innehöll flest koder.  

 

5.1.1 Håller känslorna inom sig 

Nedan förklarade intervjupersonerna hur de generellt hanterar emotionerna ilska, sorg och 

rädsla. Det framkom i intervjuerna att de flesta respondenterna hanterade ilska och sorg 

genom att hålla känslorna inom sig, medan de tyckte att rädsla var svårare att reflektera 

över. Att hålla känslorna inom sig har vi valt att tolka genom att de unga männen inte agerar 

ut känslan som de känner utan istället antingen grubblar ensam eller förtränger dessa. Även 

fast exempelvis att gå och grubbla är de unga männens hantering av känslan vill vi förtydliga 

att dessa svar hamnade under denna kategori eftersom själva känslan inte kommer till 

uttryck. 

 

Intervjuperson 1 uttryckte att han blir tyst vid ilska samt sorg och försöker tänka bort 

känslorna genom att fokusera på något som är roligt. Intervjuperson 5 berättade att han kan 

känna rädsla när han tänker på att någon anhörig kan bli sjuk, i dessa situationer menade 

den unga mannen att han grubblar och funderar i ensamhet. En annan intervjuperson 

hanterar ilskan såhär: 

 

Blir jag arg eller känner ilska så hanterar jag det väl genom att jag sen kan bli lite ångerfull 

ändå. Jag går mest för mig själv och går iväg så att andra inte ska drabbas av att jag är arg 

eller irriterad på något. - Intervjuperson 4 

 

Intervjupersonerna förklarade att anledningarna till att de håller känslorna inom sig bland 

annat beror på att de inte vill låta sig själv vara till besvär för anhöriga samt att det är lättare 

att grubbla ensam av anledning att inte behöva lyfta känslan och prata om det, därför väljer 
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de istället att tänka på något annat och hålla känslorna inom sig. Intervjuperson 2 framhöll 

dock att hans välmående kan påverkas negativt av att inte uttrycka jobbiga känslor. 

 

För att prata om känslorna som tynger de unga männen i citaten nedan krävs det att 

känslorna är riktigt jobbiga och att de inte kan hålla dessa inom sig längre. De uttryckte att 

de helst stänger inne känslorna och försöker tänka på något annat men att dessa känslor 

endast ges utlopp för när de inte själva vet hur de ska bli av med exempelvis en sorg. Trots 

att de ”kanske” kan prata med någon om känslan så tenderar de att hålla tillbaka och inte 

låta känslan komma till uttryck. Det blir tydligt i nedanstående citat: 

 

[…] oftast ingenting, om jag inte är så pass ledsen att jag inte vet vars jag ska ta vägen. Då 

pratar jag med folk i min närhet men det krävs mycket för att jag ska göra det, ibland är det 

skönt att vara ledsen och då vill man vara det i sin ensamhet. - Intervjuperson 3 

 

När jag känner mig rädd […] håller det för mig själv. Om det blir för mycket kanske jag 

pratar med någon. - Intervjuperson 2 

 

Intervjuperson 3 framhöll medvetenhet kring att han egentligen borde prata om de känslor 

som tynger honom och att han oftast upplever dessa känslor i sin ensamhet. Han förklarade 

samtidigt att när han väl vistas i sociala sammanhang så känns inte de jobbiga känslorna 

lika tyngande längre och väljer då att inte prata om dem. 

 

Vissa känslor är inte alls svåra att visa, vill tycka att jag är en ganska känslosam person men 

är framförallt svårt när man är ledsen. Det är oftast i icke-sociala situationer som jag känner 

mig nedstämd och sorgsen, när man sedan hamnar i sociala situationer så har det oftast gått 

över men det är då man egentligen borde prata om det men blir oftast inte så, bra att prata 

om det när man egentligen mår ganska bra. - Intervjuperson 3 

 

5.1.2. Agera ut känslorna 

”Agera ut känslorna” syftar i denna studie till att känslorna kommer till uttryck och att 

respondenterna i intervjuerna beskrivit att de reagerar på känslan utåt. Samtliga 

respondenter menade att uttryckandet av känslor skiljer sig beroende på vilken känsla de 

känner. En gemensam nämnare utifrån intervjuerna var att ilska var den känsla som de unga 

männen ansåg var enklast att låta komma till uttryck. Att känna ilska, sorg och rädsla får 

olika utlopp beroende på situation. Intervjupersonerna hade en gemensam åsikt gällande 

sorg, de ansåg att det är mer tillåtet att känna sorg om någon i sin närhet exempelvis avlidit. 
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När intervjupersonerna talade om ordet sorg refererade de till ordet ledsen. Så här berättade 

en av intervjupersonerna:  

 

När min mormor gick bort var jag ledsen och jag fick gråta, första reaktionen var ju inte 

den för det var ju när jag sen fick landa i det. Fick ett samtal på dagen och då är man ju i  

chock sen på kvällen då blev jag ju jätteledsen och fick gråta ut. - Intervjuperson 4 

 

Intervjuperson 1 berättade att han agerar ut känslorna när det kommer till en viss punkt och 

han har fått fundera på vad som gjorde honom ledsen. Den unga mannen berättade att det 

är enklast att prata om känslor med sin mamma eller sambo vilket även tydliggörs då han 

berättade att han kan säga till sambon då något gjort honom ledsen: 

 

Oftast när jag är ledsen så brukar jag som ändå säga det. […] det här är inte bra. Man 

kanske får processa det och sen kan jag som säga då till personen om jag träffar den sen 

eller så att nämen vet du jag blev ledsen av det där.  

 

Vidare redogjorde intervjuperson 1 och 3 för att känsloutloppet skiljer sig beroende på olika 

situationer samt vilken känsla som ligger till grund. När de unga männen funderade kring 

hanteringen av ilska så menade de att känslan inte förekommer särskilt ofta men att det är 

enklare att agera ut ilskan i idrottssammanhang än i det vardagliga livet. På fotbollsplanen 

får intervjupersonerna även agera ut känslan fysiskt och får därmed utlopp för ilskan.  

 

Samtliga respondenter förklarade att hanteringen av känslor skiljer sig beroende på vilken 

känsla det handlar om. Intervjuperson 3 och 4 menade att vissa känslor är mer accepterade 

att visa som bland annat ilska. Detta menade de beror på att ilska kan uppstå vid diskussioner 

och visar sig genom att någon blir irriterad och att personen i fråga säger till. Denna känsla 

menade även respondenterna är lättare att visa än när de känner sig ledsna samt att det är 

enklare att sätta ord på ilska än sorg.  

 

5.2 När genus och normer spelar roll 
Utifrån kategorierna rollen som man och skillnader mellan män och kvinnors 

känslohantering kom vi fram till temat när genus och normer spelar roll. Nedan presenteras 

olika citat från dessa två kategorier (se bilaga 3).  

 

5.2.1 Rollen som man 

Utifrån samtliga intervjuer framkom det att respondenterna var medvetna om en 

”machokultur” som föreligger i samhället men att de individuellt inte påverkas särskilt 
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mycket av denna ”samhällskultur”. Respondenterna diskuterade både utseende och 

beteende sett till vad som ingår i den ”stereotypiska mansrollen” samt hur de själva skiljer 

sig från dessa normer. Beskrivningar av vad intervjupersonerna ansåg som den ”stereotypa 

mannen” gavs också vilket förklarades så här:  

 

Som kille ska man bete sig som en kille, att vara stark. Upplever att det blivit bättre, rollen 

som man har blivit mindre av det här fyrkantiga och stereotypiska, man får vara mer som 

man vill. - Intervjuperson 1 

 

Det finns ju alltid det där klassiska att man ska vara störst, bäst och vackrast. Dom tydliga 

normerna, men själv så bryr jag mig inte om det så speciellt mycket. - Intervjuperson 4 

 

Intervjupersonerna var överens om att det fanns en generell norm i samhället där 

maskulinitet och att vara man föreligger. Detta är inget som varken intervjuperson 1 eller 4 

ansåg påverka dem, de menade att det handlar om mognad. Vid samtal kring ”mansrollen” 

berättade intervjupersonerna att: 

 

Jag upplever att kraven på att vara “man” har fasats bort för mig, upplever att när man var 

15 kände man betydligt mer av det men beror nog på att man mognat. Har jag en rosa slips 

på mig, som kanske är feminint, det skiter jag fullständigt i men jag tror också att under den 

här tidsperioden, från att jag var 15 år tills nu, har det blivit mer accepterat att inte vara 

maskulin som man. - Intervjuperson 1 

 

Vet själv att jag beter mig som en stereotypisk man trots att jag är ganska noga med att jag 

inte vill framstå som en sådan. Känner nog inte krav men tror jag beter mig som en man på 

många sätt, exempelvis vill jag styra diskussioner det är som inbyggt att jag vill ta 

kommandot. - Intervjuperson 3 

 

5.2.2 Skillnader mellan män och kvinnors känslohantering 

Samtliga respondenter framhöll att det föreligger skillnader huruvida män respektive 

kvinnor uttrycker och hanterar känslor. Den mest framträdande uppfattningen var att 

kvinnor generellt har enklare att prata om känslor. Intervjuperson 3 trodde att mäns sätt att 

bearbeta känslor eventuellt har en koppling till samhällets syn på att vara man. Den unga 

mannen menade att detta kan vara en orsak till att känslor inte bearbetas i samma 

utsträckning som bland kvinnor. Skillnader mellan män och kvinnors känslohantering 

kommer i uttryck genom citaten: 

 



 

 20 

Jag tror att män har mycket svårare för att prata känslor med varandra, det tror jag, man 

håller det för sig själv. Kvinnor har nog lättare att prata om det. Det är väl bara tragiskt, men 

det är väl bara så. Män håller det nog mer för sig själv. - Intervjuperson 4 

 

Det finns stora skillnader, män håller inne sina känslor tills det inte är bra. Tänker att kvinnor 

har enklare att visa känslor. Kan bero på machokulturen, även om det börjar bli mer och 

mer ok men tror ändå kvinnor har lättare till känslor. - Intervjuperson 2 

 

När vi pratade om skillnader mellan kön och känslor så framhöll respondenterna att den 

största märkbara skillnaden var att de har lättast att öppna upp sig för kvinnliga personer i 

deras närhet, bland annat deras mamma och eventuell flickvän. Detta trodde intervjuperson 

1, 2, 4 och 5 berodde på att de haft en god relation till deras mamma och även att deras 

mamma uppmärksammat om respondenterna känt sig ledsna, nere eller låga. 

Intervjupersonerna uttryckte att det varit svårt att undvika att prata om känslorna med sin 

mamma eftersom de alltid fått frågan hur de mått, vilket resulterat i att de “tvingats” 

bearbeta känslan de upplevt i den stunden genom att prata om hur de känt. Själva sa 

respondenterna att deras beteende är likt deras pappas vilket innebär att inte uttrycka 

känslorna. Intervjuperson 1 sa det så här: 

 

Det skiljer sig åt enligt mig hur kvinnor och män i min omgivning hanterar känslor. Sambon 

och mamma är rätt känslosam och rätt lika. Jag är tvärtom, jag blir som frusen eller tyst och 

även där är jag lik min pappa och brorsan också. 

 

5.3 Det sociala sammanhangets betydelse 
Utifrån kategorierna när det är enkelt att visa känslor och svårt att prata i grupp och med 

kompisar kom vi fram till temat det sociala sammanhangets betydelse. Nedan presenteras 

olika citat från dessa två kategorier. Sett från dessa två kategorier innehöll svårt att prata i 

grupp och med kompisar flest koder.  

 

5.3.1 När det är enkelt att visa känslor  

 

Det är lättare att visa känslor för de jag är närmare för de vet ju också kanske varför jag blir 

exempelvis ledsen, jag kanske blir ledsen över något som du inte blir ledsen över och det 

har ju förmodligen med något i min ryggsäck att göra. Och de sakerna vet ju oftast dom som 

är närmast, så det är nog därför. - Intervjuperson 1 
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I citatet ovan berättade respondenten att det är lättare att visa känslor för den närmsta kretsen 

eftersom de vet hur en fungerar. Att våga öppna upp sig menade intervjupersonen handlar 

om att känna trygghet och att bli förstådd. Vikten av att känna trygghet till andra berättade 

samtliga intervjupersoner var en betydande del för att de ska prata om sina känslor. 

Intervjuperson 1 och 3 förklarade detta genom att säga: 

 

Vi är ett halvstort killgäng och det har mer blivit att man kan lyfta sådana saker. Tror det 

har att göra med en trygghet, ett mindre kompisgäng från gymnasiet. Där har det alltid varit 

så att man kan lyfta allt, en kompis har varit nära att gå i depression och det är jättenaturligt 

att lyfta en sån boll för honom och vi frågar om vi kan göra något. - Intervjuperson 1 

 

Beror inte nödvändigtvis på hur nära man är varandra, beror mycket på den andres 

personlighet och om den känner sig trygg att prata om sina känslor - då är det enklare.  

- Intervjuperson 3 

 

I en annan intervju framkom motsatsen, den unga mannen ansåg inte att hans vänner märker 

om han är ledsen, ilsken eller rädd. Han framhöll att föräldrarna är de som märker om han 

mår dåligt eftersom de känner honom så pass väl och vet om något inte står rätt till. I sådana 

fall berättade den unga mannen att föräldrarna oftast frågar honom hur han mår vilket 

underlättar att prata om sina känslor.  

 

Intervjuperson 1 berättade att han som vän brukar försöka fråga hur sina kompisar mår. Han 

menade att det är viktigt att visa att en som vän bryr sig eftersom det kan vara svårt att prata 

om känslor men vanligtvis blir det enklare när någon frågar. Han berättade om ett tillfälle 

då han skrev till en kompis som haft det jobbigt. Svaret intervjupersonen fick tillbaka var 

långt och han drog slutsatsen att kompisen uppskattade meddelandet och gav uttryck för att 

han behövde prata.  

 

Samtliga intervjupersoner var överens om är att det är enklare att prata och visa känslor när 

de själva går igenom exempelvis en sorg eller en känsla som är jobbig tillsammans med 

andra. Anledningen till detta menade respondenterna berodde på att man tillhör ett 

sammanhang och kan sörja tillsammans. För att tydliggöra detta berättade intervjuperson 3:  

 

När en nära vän dog, då var det ganska lätt att hantera för då var det många andra i mitt nära 

umgänge som också kände personen - då var vi ledsna tillsammans. 
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5.3.2 Svårt att prata i grupp och med kompisar 

Majoriteten av respondenterna framhöll att känslorna ilska, sorg och rädsla kan vara svåra 

att beröra i ett gruppsammanhang. Detta menade några av respondenterna kunde bero på att 

det fanns en underliggande rädsla att inte få bekräftelse för sina känslor. Det framkom av 

några respondenter att det kan vara svårt att beröra känslor i grupp. En intervjuperson 

berättade att det finns svårigheter att ta djupa samtal i en stor grupp, det är lätt att samtalen 

handlar om ”fotboll, käk och annat svammel” och att det är enklare att prata känslor om 

personerna är två och två istället för en hel grupp.  

 

Det några av respondenterna ansåg som en avgörande faktor för att lyfta känslor i grupp 

handlade om kompisarnas initiativtagande. Intervjuperson 4 diskuterade problematiken 

kring att någon måste ta initiativet för att personerna i gruppen ska prata om känslor men 

menade samtidigt att det är accepterat att göra det i gruppen, om situationen skulle uppstå, 

men att det inte sker särskilt ofta. Intervjuperson 2 berättade att de kan ställa frågan i 

gruppen, gällande hur personen mår, men att de oftast inte får mycket till svar vilket han 

tolkade vid att personen inte vill ta ett djupt samtal i gruppen. Detta presenteras genom dessa 

citat: 

 

Det skulle väl vara att någon måste ta första steget. Men jag skulle inte ha något problem 

med det, jag kan komma till dem och de kan komma till mig. Men nån måste ta upp det och 

det gör man sällan. - Intervjuperson 4 

 

Om man ser att någon är nere och frågar i grupp om det är något och personen säger att det 

inte är något, då förstår man ju att den inte vill ta det i gruppen. Då kan man fråga sen, 

enklare om man inte är så många. - Intervjuperson 2 

 

Majoriteten av respondenterna framhöll att de överlag inte pratar om jobbiga känslor i 

grupp. Samtidigt finns en acceptans i fall någon är i behov att prata och att det resulterar i 

att en person från gruppen frågar hur personen mår vid ett senare tillfälle när de endast är 

de två. Ett annat svar skiljde sig och han berättade att det inte pratas känslor i grupp med 

anledning att de är rädda för att trampa någon på tårna. Om ämnet skulle tas upp menar han 

att personerna i kompisgänget i sådana fall ”löst” frågar hur en mår. Ansvaret att prata eller 

ta upp jobbiga känslor läggs oftast på personen som mår dåligt, att individen själv förväntas 

ta initiativet att påbörja ett samtal. 
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Vi pratar inte särskilt mycket om känslor, speciellt inte om jobbiga saker. Vi är dåliga på att 

fråga hur varandra mår, ibland märker man ju att någon är låg. Tror vi tänker att om man 

behöver prata med någon så tar man upp det själv eller att det finns någon utanför 

kompisgänget som man pratar med om man behöver. Om man vet om att en släkting är sjuk 

kan man fråga hur den mår men annars är vi dåliga på att prata om känslor.  

- Intervjuperson 5 

 

I flera av intervjuerna framkom det att en viss jargong föreligger i kompisgängen. En 

respondent menade att detta kan vara en anledning till att känslor inte berörs i den 

utsträckning som det borde och att det finns en rädsla för att framstå som svag och ledsen i 

gruppen. Han förklarade att det är “töntigt” att tänka på det sättet men att det är lätt att 

tankarna går i de banorna. Hans upplevelse är att en sällan får den förväntade responsen av 

kompisar när känslor väl tas upp.  

 

Vissa kan inte hantera det, om jag säger att jag behöver prata känslor men då kanske det är 

en person i den gruppen som tänker “fy vilken tönt”, man vill ju ha “klart vi kan prata om 

det”. Man är inte rädd för att vara en “tönt” men man vill ju ha igång ett samtal då. Bryr sig 

tror jag alla gör, där kommer man inte undan men man kan få intryck av att de inte bryr sig 

för att de inte förstår - kanske får svaret “ja det är sådär men vad händer i helgen då?”.  

- Intervjuperson 2 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 
Genomgående i intervjuerna har de unga männen framhållit att de hanterar känslorna ilska, 

sorg och rädsla i mindre utsträckning är vad de tycker att de ”bör göra”. Majoriteten av 

respondenterna menade att de agerar ut dessa känslor i situationer som kräver det men att 

känslan ska vara av stark karaktär för att detta ska ske. De unga männen har uttryckt sig 

olika kring hur de upplever att det är att uttrycka känslorna ilska, sorg och rädsla men ett 

genomgående svar har varit att ilska är enklare att uttrycka än sorg eller rädsla. De flesta 

intervjupersonerna visade på en medvetenhet att de själva ansåg det vara viktigt att hantera 

sina känslor i form av att prata om dessa. Trots detta så pratade de sällan om sina känslor 

med anledning att inte tynga sina nära och kära med sina problem. Respondenterna 

förklarade dock att de inte hade några svårigheter att hantera känslor i form av att prata om 

känslor i situationer som kräver det. Dessa situationer menade intervjupersonerna var 

tillfällen då de mår så pass dåligt att ”de inte vet var de ska ta vägen” som en intervjuperson 

sa. Samtidigt berättade samtliga att de hellre väljer att gå undan från sociala sammanhang 

och istället hantera dessa känslor i ensamhet. 
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Sett till den sociala omgivningen och stödet därifrån när de unga männen upplever känslor 

som ilska, sorg och rädsla har social acceptans och normer stor betydelse. Det skiljer sig 

relativt mycket när diskussion förts kring att uttrycka känslor till och erhålla stöd från 

grupper som kompisgänget, fotbollslaget och arbetskamraterna samt till individer som 

föräldrar och partner. De unga männen framhöll vikten att relationen till den de öppnar sig 

till präglas av trygghet och att det som uttrycks blir besvarat. Situationer och arenor har 

också betydelse för när de unga männen hanterar känslor som ilska, sorg och rädsla genom 

att agera ut dessa. Detta har kopplats samman med vad som är socialt accepterat, exempelvis 

fotbollsplanen. 

 

Vidare uttryckte samtliga respondenter medvetenhet kring en samhällelig norm, som de 

benämnde som ”machokultur” men framhöll att de själva inte medvetet blir berörda av 

denna. Det framkom även att de unga männen anser att det oftast är enklare att samtala med 

kvinnor än män i deras omgivning avseende känslorna som studien berör. Det framförs även 

att de unga männen tycker att det är enklare att hantera känslorna i mindre 

gruppsammanhang och att det är av vikt att få gehör för sina känslor. Därför menade även 

intervjupersonerna att detta kan leda till att de istället inte hanterar känslorna i grupp. 

Ytterligare något som respondenterna diskuterade var vem i gruppen som ska vara 

initiativtagare till ett eventuellt samtal om känslor, den som ”behöver prata” eller 

kompisarna som märker att någon i gruppen mår dåligt. Detta svar skiljde sig mellan 

respondenterna och deras grupper där vissa menade att de inte alls hanterar känslor som 

sorg eller rädsla genom att uttrycka dessa till vännerna medan andra respondenter ansåg att 

det är relativt naturligt i deras kompisgäng.  

 

  



 

 25 

6. Diskussion 
Inhämtat data har besvarat studiens syfte och frågeställningar, här presenteras en 

sammanfattning av slutsatserna. I nedanstående avsnitt kommer inledningsvis en diskussion 

beröras utifrån resultatet från de semistrukturerade intervjuerna i förhållande till den tidigare 

forskning samt de teoretiska perspektiven som tidigare har presenteras. Sedan presenteras 

en metoddiskussion där vi diskuterar studiens tillförlitlighet genom att framhålla kritiska 

resonemang.  

  

6.1 Känslohantering 
Det framkommer relativt tydligt att majoriteten av respondenterna hanterar känslor genom 

att tränga bort, stänga av och istället tänka på roligare tankar. Detta var inte ett förvånansvärt 

resultat eftersom det enligt tidigare presenterad forskning visat sig vara en vanlig reaktion 

på känslohantering. Det framkommer av både De Boise och Hearn (2017) samt Costa et al. 

(2001) att denna typ av känslohantering är vanlig bland unga män. Intervjupersonerna 

menade att det kunde bero på att de inte vill vara till besvär för andra samt att det är “lättare” 

att grubbla i ensamhet än att prata om känslan. Som tidigare nämnt tenderar män att hantera 

känslor på det här viset istället för att tolka dem, vilket kan beskrivas som en konsekvens 

av sociala strukturer och därmed maskulinitet (De Boise & Hearn, 2017).  

 

Intervjupersonerna berättade att sorg i olika situationer var en av de svåraste känslorna att 

uttrycka men att sorgen var som enklast att visa när de varit med om en oerhört sorglig 

händelse, exempelvis ett dödsfall. Detta trodde respondenterna berodde på att sorg är en 

naturlig reaktion i dessa situationer och att det då är mer accepterat att gråta ut. Hochschild 

(1979) framhåller att känslohantering styrs av sociala faktorer, vi kan se en koppling 

gällande respondenternas resonemang kring sorg med att det finns en accepterad 

känsloreaktion att gråta vid dödsfall. Respondenterna menade även att det blev enklare att 

känna och uttrycka denna typ av sorg eftersom de delar sorgen med andra i sin närhet. Att 

prata om och agera ut känslan sorg när någon avlider är ett socialt accepterat agerande på 

sina känslor, vilket även bekräftas genom andra som agerar på liknande sätt, till exempel på 

en begravning där alla går igenom samma sak (Hochschild, 1979). 

 

Majoriteten av respondenterna berättade i intervjuerna att emotionerna ilska, sorg och rädsla 

är olika svåra att prata om och visa, majoriteten av dem menade att ilska i de allra flesta fall 

är enklare att uttrycka än sorg eller rädsla. Även om de flesta respondenterna var överens 

om att olika känslor är olika lätt att uttrycka så framhöll minoriteten av intervjupersonerna 

att de kan visa sorg efter att ha processat situationen. För att återgå till vad majoriteten 
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framhöll presenteras det att “vissa känslor är inte alls svåra att visa, vill tycka att jag är en 

ganska känslosam person men är framförallt svårt när man är ledsen [...]”. Detta kommer 

även i uttryck av De Boise och Hearn (2017) som menar att män har särskilt svårt för att 

prata om känslan sorg medan ilska är en känsla som kopplas samman med maskulinitet och 

därmed enklare att uttrycka eftersom det kan anses mer okej bland de unga männen. Flera 

av intervjupersonerna berättade att fotbollsplanen är en arena där de får utlopp för ilska, de 

berättade att strategin är att kämpa hårdare och spela tufft vilket synliggör att de generellt 

hanterar ilskan fysiskt och inte verbalt. Vi hanterar känslor utifrån vad vi genom vår 

socialisation fått lära oss vara accepterande och inte accepterande reaktioner på känslor i 

olika situationer. Fotbollsplanen är i de unga männens fall en arena där det är accepterat att 

visa ilska och aggressivitet, precis som Hochschild (1979) redogör för. 

 

6.2 När genus och normer spelar roll 

Enligt tidigare presenterad genusteori tydliggörs att normer om maskulinitet länge funnits. 

I resultatdelen tar samtliga intervjupersoner upp genus och normer att vara man, bland annat 

sa en respondent att “som kille ska man bete sig som en kille, vara stark […]”. Det var 

vanligt förekommande att intervjupersonerna var medvetna om att en roll som man 

existerade samt att denna roll finns på grund av en generell norm gällande maskulinitet. 

Dock var samtliga överens om att denna stereotypa man inte var något de själva 

identifierade sig som. Detta stämmer väl överens med det Connell (2002/2003) tar upp 

gällande att vi föds till kvinna eller man men att vi ofta har en kompott av båda 

karaktärsdragen. En annan respondent sa till exempel att han själv gärna tar kommandot och 

vill styra samt kontrollera samtalet, vilket han själv även ansåg som en omedveten inbyggd 

manlig egenskap.  

 

Det diskuterades under intervjuerna att det idag blivit mer accepterat att göra det samhället 

ser som ”avvikande”, att bära en rosa slips eller prata om jobbiga känslor som man. Trots 

att det blivit mer accepterat att vara “feminin som man” så finns könsskillnader fortfarande 

kvar och respondenterna själva uttryckte att de omedvetet väljer att tränga bort ”kvinnliga 

karaktärsdrag”. Det fanns en genomgående acceptans kring att visa jobbiga känslor som 

exempelvis sorg men samtidigt motsatte respondenterna sig att göra detta i alla 

sammanhang utan ville helst hantera dessa känslor i ensamhet, vilket Stapley och Haviland 

(1989) även redogör för att unga män gör. De unga männen tar omedvetet avstånd från de 

egenskaper som genusteorier beskriver som “kvinnliga” och utifrån det Cleary (2012) tar 

upp ser vi att det finns en koppling gällande att inte prata om sina känslor utifrån att normer 
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om maskulinitet säger till oss att män inte är i behov att tala om känslor i samma utsträckning 

som kvinnor.  

 

De unga männen ansåg att det fanns skillnader gällande hur kvinnor och män hanterar sina 

känslor, att männen håller det för sig själva. En respondent sa att det “[…] kan bero på 

machokulturen, även om det börjar bli mer och mer ok men tror ändå kvinnor har lättare till 

känslor”. Det kan finnas en koppling precis som Connell (2002/2003) beskrivev gällande 

uppväxten och socialisationen. Respondenterna talade om att de oftast vänder sig till en 

kvinnlig gestalt när behovet att prata om känslor finns och precis som De Boise och Hearn 

(2017) redogjorde för finns det en koppling mellan att män med kvinnliga relationer i sitt 

liv har enklare att prata om känslor. Vi kan se en tydlig koppling gällande dessa kvinnliga 

relationer och de unga männens känslohantering, i resultatdelen ansåg respondenterna att 

det var enklare att prata med en kvinna om sina känslor. Detta trodde respondenterna kunde 

bero på att känslor blir svårare att stänga inne eftersom exempelvis deras mamma märkte 

av nedstämdhet och frågade om hans mående.  

 

En annan respondent tar även upp att det finns likheter hur sambon och mamman hanterar 

känslor och redogör för att han på samma sätt är mer lik sin pappa som är mer tyst och inte 

pratar känslor lika öppet. Precis som Courtenay (2000) och Connell (2002/2003) beskrev, 

tillskrivs vi under uppväxten olika etiketter utifrån kön som speglar hur vi ska bli som 

människor, sedan socialiseras vi in i sammanhang och lever efter de normer samhället 

bibehåller. Att vara irrationell och emotionell som De Boise och Hearn (2017) uttryckte är 

något som män inte vill liknas vid, vilket även är egenskaper som Connell (2002/2003) 

beskrev som kvinnliga och som respondenterna omedvetet inte själva liknar sig vid. Det 

synliggörs att det finns en underliggande medvetenhet kring ”de maskulina normerna” där 

intervjupersonerna berättade att de kan visa känslor men att de noggrant väljer vem de 

öppnar sig till. Ur en kritisk synvinkel tänker vi att detta inte endast behöver kopplas till 

könsskillnader utan går även att förstå ur ett individuellt perspektiv. En kvinna väljer 

förmodligen också vem hon öppnar sig till, när och om hon behöver hantera känslor som 

ilska, sorg och rädsla. 

 

6.3 Det sociala sammanhangets betydelse 
Det framkom i intervjuerna att det fanns svårigheter att prata om känslor i grupp och 

respondenterna menade att det är enklare att prata två och två. Detta kan bero på det 

Hochschild (1979) berör gällande emotionsteori då intervjupersonerna omedvetet eller 

medvetet väljer att hämma vissa känslor och framkalla andra mer accepterande känslor, till 
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exempel känslan ilska. Denna känsla ansåg samtliga respondenter vara enklare att visa för 

kompisar och andra. De unga männen sa även att de kan prata om känslor med nära men 

inte i grupper som arbetsgrupper eller idrottslaget, samtidigt sa några att de inte vill prata 

om jobbiga känslor till närstående för att de inte vill tynga andra med sina problem. Vi 

tänker att det kan finnas en underliggande maskulinitetsnorm gällande att inte visa eller 

prata känslor som de unga männen är omedvetet påverkade av vilket även studiens resultat 

visar på. Samtidigt ur ett emotionsteoretiskt perspektiv tänker vi att respondenterna anser 

att ilska är enklare att prata om i grupp eftersom det är en mer accepterad känsla att känna 

och diskutera, speciellt då i “killkompisgängen”. En av respondenterna menade att han 

oftast upplever jobbiga känslor i sin ensamhet och när han väl vistas i sociala sammanhang 

väljer han att inte uttrycka sig kring detta. Detta återspeglar vad Stapley och Haviland 

(1989) redogjorde för, nämligen att unga män oftast upplever sorgsna känslor i ensamhet 

medan unga kvinnor visar känslor av liknande karaktär till sin närmaste sociala krets. När 

samtal om välmående kopplat till känslohantering pratades om menade en av 

respondenterna att välmående påverkas negativt av att inte uttrycka jobbiga känslor. 

Hochschild redogör i sin emotionsteori för att det finns känsloregler som kan skilja sig från 

olika grupper och där kön är en av faktorerna. Vi tänker att respondenten i detta fall känner 

en känsla, precis som Hochschild (1979) menade, men utifrån känsloregler omvärderar han 

denna primära känsla till något hanterbart och något som “han istället borde känna” för att 

kunna hantera sin känsla i det sammanhang han befinner sig i.  

 

Det framkommer att det är svårare att visa sorg eftersom det är en känsla de unga männen 

inte vill förknippas med. En intervjuperson berättade att han exempelvis inte vill framstå 

som svag inför kompisarna, några var rädda för att inte få respons för känslorna och några 

sa att det krävs att någon i gruppen tar initiativet att prata om känslor, vilket ingen oftast 

gjorde. I grupperna som respondenterna talade om finns olika underliggande regler, detta 

redogör Hochschild (1979) kan ligga till grund för det sociala samspelet i gruppen. I några 

av respondenternas fall var det ovanligt att prata om känslor i grupp och kan därför ses som 

något främmande som bryter mot känsloreglerna i gruppen. Vår tanke är att anledningen till 

att respondenterna istället vänder sig till sin mamma eller eventuell sambo är av anledning 

att de är mer tillåtande för dessa känslor. De kan även vara så att kvinnorna styrs efter helt 

andra känsloregler där det föreligger ett mer tillåtande klimat när det handlar om att hantera 

och uttrycka känslor.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att den ovannämnda diskussionen bidragit till större 

förståelse kring att känsloregler och normer i, framförallt, kompisgängen har betydelse för 

om de unga männen uttrycker känslor som ilska, sorg och rädsla. Vi har under studiens gång 
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identifierat en sammanhängande koppling gällande våra tre teman, känslohantering, när 

genus och normer spelar roll samt det sociala sammanhangets betydelse. Som tidigare 

nämnt tänker vi att gruppernas regler gällande att uttrycka känslor påverkas av vad som är 

socialt accepterat utifrån samhälleliga normer. Sett från känsloregler som säger hur, när och 

var agerandet av känslor kan ske beror på hur vi socialiseras in i dessa oskrivna regler och 

samhällsnormer. Därför diskuterar vi huruvida de unga männen märker av detta och 

kommer fram till att de oftast vänder sig till personer som inte ingår i, det som 

respondenterna själva uttrycker som, ”machokulturen”. Därför ställer vi oss frågan, behövs 

en hjälpande hand för ett tillåtande samtal? 

 

6.4 Metoddiskussion 

Funderingar har skett gällande att de två första intervjupersonerna kontaktades via bekanta 

och hur detta påverkade de insamlade svaren. Vi har tagit i beaktning att det finns 

sannolikhet att vi och respondenterna lär träffa på varandra efter avslutade intervjuer då 

kontakten skett genom bekanta. I och med att de första två intervjupersonerna var inom vår 

bekantskapskrets har vi även resonerat kring bias då det kan finnas en risk för att 

intervjupersonerna tvingar fram svar för att göra ”ett bra jobb”. Detta är något vi försökte 

ta i beaktning genom att bland annat ställa öppna frågor och vara medveten kring risken. Ett 

motargument värderades vara att bekantskapen kunde vara till en fördel då studien berör ett 

känsligt ämne och att det skulle bli problematiskt att finna intervjupersoner genom ett annat 

urval. Därför gjorde vi den slutliga bedömningen att ett snöbollsurval var det mest lämpade 

för studien och i efterhand kan vi bedöma innehållet som trovärdigt. Det har även skett 

diskussion kring överförbarheten av studien, då det är ett mindre antal respondenter i en viss 

kommun i Norrbottens län. Urvalsmetoden kan påverka överförbarheten men dock är inte 

detta det centrala i denna kvalitativa undersökning men det är viktigt att medvetengöra 

denna del för läsaren för att öka studiens trovärdighet.  

 

En anledning till varför en konventionell kvalitativ innehållsanalys passade studien var 

eftersom den präglades av att finna olikheter och likheter. Eftersom studien var av 

undersökande- samt förståelsekaraktär utgjorde analysmetoden det möjligt genom 

framtagandet av koder, kategorier och teman som tillsammans bildade en röd tråd vilken 

synliggjorde samband utifrån det insamlade data. Att utforma teman har möjliggjort 

analysen av undersökningen för oss då det annars finns risk att sväva iväg i diskussionen. 

Att använda denna analysmetod kan dock riskera i en trångsynthet då forskaren faktiskt 

endast analyserar resultatet utifrån de framtagna teman. Då framtagandet av teman sker kan 

det även finnas en fara att intresset hos forskarna präglar de utvalda kategorierna och teman.  
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I efterhand har det uppmärksammats att samtliga respondenter har liknande bakgrund och 

nuvarande livssituation vilket även riskerar påverka resultatet. De flesta intervjupersoner 

var i ett stadigvarande förhållande med en flickvän och/eller hade goda och djupa relationer 

till sina mammor. Detta var något vi inte hade vetskap om tidigare utan något som kom till 

kännedom efter intervjuerna. Detta var en punkt som togs upp i tidigare forskning där 

författaren menade att män som har eller haft en trygg relation till en kvinna enklare öppnar 

upp sig. Däremot tänker vi att uttryckandet av känslor inte nödvändigtvis måste bero på en 

trygg relation till sin mamma utan att det kan vara betydelsefullt med en trygg relation, 

under uppväxten, oberoende av kön. Om förutsättningarna sett annorlunda ut, om till 

exempel mer tidsresurser förelåg, hade vi kunnat bredda antalet intervjupersoner för att 

kunna samla in mer varierande data där faktorer som ålder, klass, socioekonomisk status 

samt kultur hade kunnat inkluderas.  

 

Vi anser utifrån det ovannämnda stycket att det är av vikt att fortsätta forska kring ämnet vi 

berört i studien. En vidareutveckling av forskningsområdet nationellt sett är behövligt då vi 

fann det utmanande att finna relevanta och innehållsrika nationella studier. Ämnet är högst 

aktuellt och något som vi tänker oss att allt fler människor intresserar sig av och vill lyfta 

utifrån en vilja att skapa samhällelig acceptans. 
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Bilagor 

Informationsbrev    bilaga 1 
 

Hej! 

Våra namn är Sabina Okano och Marika Bäck, vi studerar vid Umeå universitet på 

socionomprogrammet och skriver just nu vårt examensarbete. Vi söker därför efter lämpliga 

intervjupersoner som kan tänka sig ställa upp. Du har blivit kontaktad eftersom du är 

lämplig till vår studie då vi söker unga män mellan 18–27 år som är bosatta i en viss 

kommun i Norrbottens län.  

 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur unga män hanterar känslor i form av ilska, 

sorg och rädsla. Vi vill undersöka olika perspektiv på känslohantering och om det eventuellt 

föreligger skillnader utifrån kön. Vi anser att ämnet är av vikt att belysa med anledning av 

tidigare forskning där det framkommer att självmord presenteras som den vanligaste 

dödsorsaken bland unga män och att hjälpen vid psykisk ohälsa skiljer sig från man till 

kvinna.  

 

Vid medverkan så kommer materialet hanteras konfidentiellt och dina uppgifter kommer att 

avidentifieras, vilket innebär att materialet inte kommer kunna kopplas till dig som 

intervjuperson. Vi önskar att få spela in intervjuerna för att enklare bearbeta materialet, 

dessa inspelningar kommer sedan att förvaras inlåsta och det är endast vi som kommer ha 

tillgång till dessa utifrån forskningsändamålet. Vi beräknar att intervjuerna tar mellan 30–

45 minuter beroende på hur mycket du vill dela med dig av. Vår förhoppning är att intervjun 

ska ske under en fysisk träff, tid och plats kommer vi överens om tillsammans men vi önskar 

med hänsyn till vår begränsning av tid att få träffas inom de närmsta två veckorna. Det är 

helt frivilligt att medverka i studien och du har rätt att avstå att svara på vissa frågor eller 

avbryta din medverkan när som helst. 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss. 

Hoppas du önskar medverka!  Kontakta oss snarast för att bestämma tid och plats. 

 

Tack på förhand. Med vänliga hälsningar 

 

Sabina Okano   Marika Bäck 

xxxxxx.xxxxx@hotmail.com   xxxxxxx@hotmail.com 

Tel: 070-xxx xx xx    Tel: 072-xxx xx xx 

mailto:xxxxxx.xxxxx@hotmail.com
mailto:xxxxxxx@hotmail.com
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Intervjuguide    bilaga 2 

 

Öppningsfrågor 

• Berätta om dig själv, hur ser en vanlig dag ut i ditt liv? 

• Hur gammal är du? Var är du uppvuxen? 

• Hur skulle du beskriva dig själv som person?  

• Hur är din familjesituation? Föräldrar, syskon, partner, barn? 

 

Känslor: Ilska, sorg och rädsla 

• Vad är dessa känslor för dig? 

- Ilska, sorg och rädsla 

 

• Vad brukar du vanligtvis göra när du känner dig? 

- Ilska, sorg och rädsla 

 

• Försök minnas en specifik situation där du känt stark: 

- Ilska, sorg och rädsla 

- Hur hanterade du din ilska/sorg/rädsla i den situationen? 

 

• Hur tycker du överlag att det är att visa känslor? 

- Gäller detta i alla situationer eller är det olika?  

- Om olika: Kan du berätta på vilket sätt det skiljer sig? 

 

Social situation 

• Vilken/a personer har du lättast att visa känslor som ilska, sorg och rädsla för? 

- Hur kommer det sig, vad är det de gör eller säger som gör det enklare än annars? 

 

• Vilken/a personer har du svårast att visa känslor som ilska, sorg och rädsla för? 

- Hur kommer det sig, vad är det de gör eller säger som gör det svårare än annars? 

 

• När du är tillsammans med dina vänner, händer det att ni visar eller pratar om 

känslor som ilska, sorg eller rädsla? 

• Vilka åsikter finns i ditt umgänge kring känslor? Är till exempel vissa känslor mer 

tillåtna/mindre tillåtna än andra? 

- Stämmer det överens med dina åsikter? 

- Hur upplever du att unga män i din omgivning hanterar känslor? 
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Maskulinitet som norm 

• Hur upplever du överlag att det är att vara man i dagens samhälle? 

- Känner du några krav på dig som man? 

 

• Hur upplever du att män respektive kvinnor hanterar känslor? 

- Föreligger det skillnader? 

- Vad är dina erfarenheter kring detta? 
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Kodningsschema   bilaga 3 

 

Nedan presenteras studiens kodningsschema med tre exempel till varje kategori. Detta för 

att ge läsaren en överblick på materialet.  

 

Meningsbärande enhet Kod Kategori Tema 

Ganska lika då som när jag blir arg, 

ganska tyst och så. Inte nedstämd utan 

istället försöker tänka bort det och tänka 

på något som är roligt. 

 

Försöker tränga 

bort känslorna 

Håller 

känslorna inom 

sig 

 

KÄNSLO- 

HANTERING 

Blir rädd när någon anhörig varit sjuk 

eller när man tänker på att det kan 

hända, blir mest som att man går och 

funderar på det. I den situationen 

grubblar jag nog mest ensam. 

 

Grubblar ensam Håller 

känslorna inom 

sig 

 

Blir jag arg eller känner ilska så hanterar 

jag det väl genom att jag sen kan bli lite 

ångerfull ändå. Jag går mest för mig själv 

och går iväg så att andra inte ska drabbas 

av att jag är arg eller irriterad på något. 

 

Går iväg från 

andra vid ilska 

Håller 

känslorna inom 

sig 

 

 

 

 

Oftast när jag är ledsen så brukar jag som 

ändå säga det. Ba det här är inte bra. 

Man kanske får processa det och sen kan 

jag som säga då till personen om jag 

träffar den sen eller så att nämen vet du 

jag blev ledsen av det där. 

 

Säger till vid 

ledsamhetskänslor 

Agera ut 

känslorna 

 

Att man är arg det är väl mer ok att visa 

för oftast kan det ju vara att man 

diskuterar något och blir irriterad. Det är 

väl lättare att visa att man är arg än 

ledsen kanske. 

 

Lättare att visa 

ilska 

Agera ut 

känslorna 
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När min mormor gick bort var jag ledsen 

och jag fick gråta, första reaktionen var 

ju inte den för det var ju när jag sen fick 

landa i det. Fick ett samtal på dagen och 

då är man ju i chock sen på kvällen då 

blev jag ju jätteledsen och fick gråta ut. 

 

Gråta ut vid sorg Agera ut 

känslorna 

 

 

Som kille ska man bete sig som en kille, 

att vara stark. Upplever att det blivit 

bättre, rollen som man har blivit mindre 

av det här fyrkantiga och stereotypiska, 

man får vara mer som man vill. 

 

 

Rollen som man 

har blivit mindre 

stereotyp 

 

Rollen som man 

 

NÄR GENUS 

OCH 

NORMER 

SPELAR 

ROLL 

 

Det finns ju alltid det där klassiska att 

man ska vara störst, bäst och vackrast. 

Dom tydliga normerna, men själv så bryr 

jag mig inte om det så speciellt mycket. 

 

 

Normer att vara 

man 

 

Rollen som man 

 

 

Jag upplever att kraven på att vara 

“man” har fasats bort för mig, upplever 

att när man var 15 kände man betydligt 

mer av det men beror nog på att man 

mognat. Har jag en rosa slips på mig, som 

kanske är feminint, det skiter jag 

fullständigt i men jag tror också att under 

den här tidsperioden, från att jag var 15 

år tills nu, har det blivit mer accepterat 

att inte vara maskulin som man. 

 

 

Att vara man 

behöver inte vara 

maskulint 

 

Rollen som man 
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Det finns stora skillnader, män håller 

inne sina känslor tills det inte är bra. 

Tänker att kvinnor har enklare att visa 

känslor. Kan bero på machokulturen, 

även om det börjar bli mer och mer ok 

men tror ändå kvinnor har lättare till 

känslor. 

 

Kvinnor har 

lättare att visa 

känslor 

Skillnader 

mellan män och 

kvinnors 

känslohantering 

 

Det är bra att vara man, på många sätt 

tyvärr en fördel i arbetslivet och så 

vidare. Det kan påverka livet på vissa sätt 

att vissa saker, typ som känslor, är 

svårare att ta på och bearbeta. 

Svårare att 

bearbeta känslor 

som man 

Skillnader 

mellan män och 

kvinnors 

känslohantering 

 

Jag tror att män har mycket svårare för 

att prata känslor med varandra, det tror 

jag, man håller det för sig själv. Kvinnor 

har nog lättare att prata om det. Det är 

väl bara tragiskt, men det är väl bara så. 

Män håller det nog mer för sig själv. 

 

Män håller det 

mer inom sig än 

kvinnor 

Skillnader 

mellan män och 

kvinnors 

känslohantering 

 

 

Ganska lätt att prata med föräldrarna, 

önskar att jag tyckte att det var ännu 

enklare. Föräldrar märker oftast av och 

krävs oftast att de frågar hur det är. 

 

Enkelt att prata 

med föräldrarna 

för de märker 

 

När det är 

enkelt att visa 

känslor 

 

DET 

SOCIALA 

SAMMAN-

HANGETS 

BETYDELSE 

 

Jag skrev till en kompis som haft det 

jobbigt, hans svar tillbaka var dubbelt så 

långt så jag tänker att han visade att han 

behövde någon att prata med. Jag tycker 

det är jättebra att stämma av och visa att 

man bryr sig. 

 

 

Enklare att prata 

om det då någon 

frågar 

 

När det är 

enkelt att visa 

känslor 
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När en nära vän dog, då var det ganska 

lätt att hantera för då var det många 

andra i mitt nära umgänge som också 

kände personen - då var vi ledsna 

tillsammans 

 

 

Lättare att 

hantera när 

många känner 

samma 

 

När det är 

enkelt att visa 

känslor 

 

 

Ilska går alltid att prata om, 

kärlekskänslor kanske inte alltid går. Är 

man fem stycken så pratar man inte 

direkt känslor. 

 

 

Svårare att prata 

känslor i grupp 

 

Svårt att prata i 

grupp och med 

kompisar 

 

 

Vill kanske inte att kompisarna har den 

imagen om mig, du vet svag, ledsen. 

Väldigt töntigt att tänka så men lätt att 

man tänker så. 

 

 

Vill inte framstå 

som svag inför 

kompisarna 

 

Svårt att prata i 

grupp och med 

kompisar 

 

 

Det skulle väl vara att någon måste ta 

första steget. Men jag skulle inte ha 

något problem med det, jag kan komma 

till dem och de kan komma till mig. Men 

nån måste ta upp det och det gör man 

sällan. 

 

 

Krävs att någon 

tar initiativ 

 

Svårt att prata i 

grupp och med 

kompisar 
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