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Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka och förstå unga killars 

komplexa förhållande till uttryckande av känslor av sårbarhet och hjälp. Författarna 

har genomfört semistrukturerade intervjuer med fyra killar i 20-års åldern om hur de 

dels reagerat på vänners avvikande beteende och även hur och vilka känslor de kan 

uttrycka för djupa respektive ytliga vänner. Detta har analyserats och tolkats med 

hjälp av Connells teoretiska begrepp hegemonisk maskulinitet. Resultaten som 

framkom var att killar pratar om känslor endast med djupa vänner. Djupa vänner har 

de tillit till och där behöver de inte bevisa sin manlighet på samma sätt som bland 

ytliga vänner. Bland ytliga vänner vill de inte visa upp tecken på svaghet eftersom att 

de är rädda för att få negativ kritik. 
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1. Inledning 

 

  1.1. Problembakgrund: 

 

Människan är en social varelse. De flesta människor har vänner de träffar regelbundet 

och i ungdomen fyller de viktiga funktioner. Tillsammans med vännerna skapas en 

egen identitet, kompisgruppen har egna normer och regler, den unge blir ”någon” 

utanför familjen, får en tillhörighet och umgås med kompisar utan vuxnas sällskap 

(Lalander & Larsson, 2007). Vänner är bra att ha, men de kan utgöra en risk- såväl en 

skyddsfaktor i vardagen för unga. För personer med vänner i ”fel” sällskap utgör 

vännerna en riskfaktor men ändå en lika viktig del för personen. Vänner kan finnas till 

för att stötta, vara någon man hittar på aktiviteter med, pratar med men även den 

person du träffar regelbundet och kanske förstår när någonting är ”fel” eller när något 

inte är som det ska. På vägen från barndomen till vuxenlivet kan några vänner ha följt 

med, andra brutit upp på vägen eller blivit bortstötta av olika anledningar. Vänner till 

de som hamnat snett kan ha följt med en bit, stannat och stöttat på vägen men sedan 

sagt upp vänskapen för att de inte vet hur eller om de kan hjälpa kompisen. Detta är 

spekulationer men sannolika scenarion för människor då vänner kommer och går. Vi 

intresserade oss för hur killar reagerar på att en vän förändrar sitt beteende från hur de 

normalt brukar vara. Det kan handla om att en kompis blir nedstämd, blir arg och 

besviken, börjar begå brott eller andra former av övergrepp mot andra, får dåligt 

självförtroende eller andra händelser kring personen. Längst barndomens och 

ungdomens väg finns vänner som kan utgöra risk- eller skyddsfaktorer. Denna studie 

intresserar sig specifikt för unga män.  

 Killar och män far illa i form av oupptäckt psykisk ohälsa, mobbning i skolor, 

utsätter andra eller blir utsatt för kriminella handlingar, vårdas i högre grad än kvinnor 

för drog- och alkoholmissbruk (Socialstyrelsen, 2012) och riskerar att involveras i 

gäng- och annan sorts kriminalitet. Bodlund (1999) menar att män förnekar, 

somatiserar eller bedövar sina depressionsbesvär med alkohol. Han menar vidare att 

då män diagnostiseras med depression har den ofta kommit att bli av allvarligare och 

djupare art vilket ökar risken för självmord. Självmord eller suicid är i sig inte en 

psykisk sjukdom utan kan vara en yttersta konsekvens av obehandlad depression.  

Antalet suicid har i Sverige minskat stadigt, dock syns i statistik från Socialstyrelsens 

dödsorsaksregister att män mellan åren 1987-2010 i högre utsträckning än kvinnor 

genomfört suicid (Socialstyrelsen, 2011). År 2010 har män i åldern 15-74 år ett 

suicidtal på cirka 18 per 100 000 invånare jämfört med kvinnors 7 per 100 000 

invånare (Socialstyrelsen, 2011. s. 50). I samma studie skriver man att kvinnor å 

andra sidan har fler suicidförsök och fler kvinnor än män kommer i kontakt med 

vården på grund av självskadebeteende.  

 Hittills har vi i texten bara nämnt kön. Vi har valt att göra analysen av arbetet 

med genusforskaren Raewyn Connells forskning om maskulinitet och genus som 

utgångspunkt, och för att lättare kunna skilja på hennes forskning och annan 

genusforskning, kommer vi att använda begreppet hegemonisk maskulinitet 

hädanefter när vi utgår från hennes teorier. Varför vi har valt att analysera det utifrån 

hegemonisk maskulinitet är för att vi tycker att det är viktigt för socionomer och 

behandlingspersonal att vara medveten om genuskonstruktion och egna fördomar. 

Beroende på vilken syn och kunskap professionella har om genus kan de välja olika 

åtgärder för att komma till rätta med problem med unga mäns psykiska ohälsa eller 

utåtagerande beteende. En persons handlingsmöjligheter, frihet och 
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förändringsmöjligheter påverkas av vilken position de har i samhällets, i vissa fall 

outtalade men ändock tvingande hierarki, positioner såsom klass, kön, könsuttryck, 

etnicitet, ålder, funktionsförmåga och sexualitet. Vi vill med denna uppsats lyfta upp 

unga mäns förhållningssätt och syn på känslomässigt stöd i vänskapsrelationer. 

 En viktig del i arbete med unga män kan vara att förstå hur samhällets 

konstruktion och upprätthållande av maskulinitet kan påverka mäns psykisk hälsa och 

ohälsa samt om detta påverkar speciellt unga mäns vänskapsrelationer och hur de 

agerar när en vän ger tecken på att möjligtvis vara nedstämd eller påväg ”utför”. Vi 

vill hitta information som kan hjälpa socionomer att arbeta förebyggande med fokus 

på unga mäns och killars vänskapsrelationer. 

 

1.2. Precisering av begrepp: 
 

Förändrat beteende: Vi tycker att det är av vikt att även förklara vad vi i denna studie 

menar med ”förändrat beteende”. Människor förändrar sitt beteende vid intag av 

droger, deras emotioner och upplevelser förändras. Det är dock inte denna sorts 

förändring vi menar. Vi menar förändring av en persons typiska karaktärsdrag eller 

uppförande och bemötande av andra människor. Ett exempel kan vara en killkompis 

som brukar vara trevlig, social och duktig som plötsligt eller över längre tid kanske 

visar sämre resultat i skolan eller drar sig ifrån socialt umgänge. 

 

Nedstämdhet: En del av diagnosen eller förstadium till depression (DSM IV), 

personer med nedstämdhet kan få somatiska symptom såsom sömnstörningar. 

Nedstämdhet kan även innebära sociala komplikationer för den drabbade, slitningar i 

relationer, ytterligare besvikelser i relationer, ökad risk för missbruk av alkohol eller 

lugnande medel samt ökad risk för självskadande handlingar. (Bodlund, 1999) 

 

Hegemoni: Hegemoni har ursprungligen använts för att förklara klassrelationer. En 

hegemoni är en historisk föränderlig organisering av makt som sker inom och genom 

kulturen, dess konsekvens är en kulturell praktik vilken ger ledande grupper i 

samhället möjlighet och legitimitet att ha kvar sina maktpositioner. En hegemoni styr 

snarare makten över folks tankar om normalt och eftersträvansvärt kontra onormalt 

och förkastligt, en maktutövning på den idealistiska nivån snarare än den materiella 

nivån (därmed inte sagt att den inte kan påverka materiella förhållanden och delandet 

av resurser). Om klass används för att exemplifiera hegemoni kan vi hänvisa till Marx 

förklaring av klassamhällets organisering och uppkomst. I tidigare samhälle har 

organiseringen av samhälle och arbetskraft samt klasstrukturen sett annorlunda ut än 

den gör idag. Makten dessa män utövade ansågs av befolkningen vara legitim tills 

dess att folket ifrågasatte legitimiteten och normaliteten av dessa mäns makt i 

samhället. Då det inte längre ansågs vara legitimt att kungen härskade eller att prästen 

och fogdarna hade maktposition de hade, bland annat på grund av kulturella och 

religiösa föreställningar, kom krav på förändring och folket omorganiserade 

samhället. Omorganiseringen skapade nya samhällsklasser och nya normer rörande 

vem som hade legitim rätt till makt och vad som ansågs vara eftersträvansvärt i 

samhället. På samma sätt är dagens maskulinitet annorlunda än dåtidens och 

maskuliniteterna skiljer sig mellan kulturer. En hegemoni är högst användbar för de 

som har definitionsmakten, eftersom det möjliggör för dem att förklara exempelvis 

relationer som antingen normala, eftersträvansvärda och naturliga eller som onormala, 

förkastliga och onaturliga. Detta ger dem makt att påverka andra människors beteende 

och möjliga handlingar. Hegemonier skapas och upprätthålls i samhället men är 
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socialt föränderliga och den skiljer sig mellan samhällen, historiska tidpunkter och 

kulturer. 

 

Hegemonisk maskulinitet: Connells maskulinitetsteori försöker förklara hur skapandet 

och upprätthållandet av maskulinitet påverkar maktförhållandet inom gruppen män, 

medan genus förklarar hur och varför skapandet av manligt och kvinnligt får 

konsekvenser för maktförhållandet mellan män och kvinnor.  

 

1.3. Redovisning av sökmotorer, sökord m.m.: 

 

Vi har använt EBSCO SocIndex som databas under sökandet av artiklar till 

kunskapsöversikten. Sökorden ”suicide”, ”young men” och ”gender” gav 17 st träffar. 

”Depression and adolescence”, ”gender” och ”men” gav 13 träffar. ”Suicide”, 

”gender” och ”men” gav 75 träffar. Vi sökte artiklar som var skrivna mellan åren 

2002-2012. 

 

Ytterligare en databas vi använde när vi sökte artiklar var EBSCO PsycArticles. 

Sökord som användes var ”male attitude” och ”emotions”, vilka gav 22 träffar. 

Artiklar söktes mellan åren 1988 – 2011. 

 

1.4. Kunskapsöversikt  

 

Tidigare forskning om maskulinitet och depression/suicid 

I forskningen har relationen mellan maskulinitet och depression problematiserats. De 

socialt föreskrivna bilderna av maskulinitet; att män är emotionellt osårbara, har 

kontroll över sina känslor och att de är handlingskraftiga, kan innebära problem då 

män ska söka hjälp eller stöd för emotionellt grundade problem (Emsile, Ridge, 

Ziebland, & Hunt, 2006). Personer som är nedstämda eller deprimerade känner ofta 

att de inte har kontroll över sina känslor, de känner sig hjälplösa och är sårbara. Män 

kan ha svårt att söka hjälp för emotionella problem eller depression för att det inte 

passar ihop med bilden av maskulinitet. Det som gör att depression inte passar ihop 

med maskulinitet är enligt Emsile et al. (2006) att uttryckande av känslor och att gråta 

kopplas av kulturen till femininitet, en man ska vara kompetent och handlingskraftig 

vilket går tvärtemot de känslor en person som lider av depression har samt att 

maskulinitet kräver att en man är tuff och självständig. En man som är deprimerad 

eller nedstämd kan värdera sig själv och bli värderad av omgivningen som mindre 

maskulin och kan därmed vägra inse sitt problem och söka hjälp, eftersom att det 

kommer i konflikt med den samhälleliga och den egna bilden av maskulinitet (Emsile 

et al., 2006; Brownhill, Wilhelm, Barclay & Schmeid, 2005; McQueen & Henwood, 

2002).  

 Mac an Ghaill och Haywood (2010) problematiserar debatten som förs i 

Storbritannien kring unga mäns suicid, där förklaras det att killar antingen är för 

”mycket” maskulina och därmed har en oförmåga att uttrycka känslor och be om hjälp 

eller att de är för ”lite” maskulina och som följd av det blir isolerade och utstötta ur 

kompisgruppen för att de inte lever upp till de maskulina normerna. Debatten lyfter 

upp psykisk ohälsa bland unga män som ett individuellt problem pga faktorerna för 

”lite” eller för ”mycket” maskulinitet snarare än att det har med samhällets och 

skolans konstruktion av genus att göra. I sin intervjuundersökning av engelska 

skolbarn kom de fram till att unga män och pojkars bilder och konstruktioner av 

maskulinitet skiljde sig från de vuxnas. Problemet författarna såg var snarare hur 
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killarnas beteende bemöttes av skolpersonalen. Några av killarna talade om en 

faktiskt rädsla att börja högstadiet då de oroade sig för vad som skulle hända med dem 

där och de upplevde sig inte kunna prata med varken kompisar eller lärare om denna 

rädsla. Å ena sidan skulle de vara manliga och inte gråta när de t ex. hade ramlat och 

slagit sig, å andra sidan önskade lärarna att de skulle vara ”bra elever” och bete sig 

mer som tjejerna i klassrummen som exempel att sitta tyst och stilla under lektioner. 

De vuxnas önskan att pojkarna skulle vara både ”män” och ”bra elever” ledde till 

förvirring hos barnen och kunde påverka hur och om de sökte stöd för emotionella 

problem. McQueen och Henwood (2002) skriver om vikten av att förstå den kulturella 

kontext som unga män befinner sig i. Det är viktigt för att förstå hur de positionerar 

sig själva i maskulinitetsdiskursen och hur de förklarar sitt beteende, detta för att 

kunna hitta bra behandlingsmetoder. Under ungdomsåren tar genuskonstruktion mer 

plats i identitetsskapandet och unga män kan under denna tid ha en större vilja att hitta 

sin position i vår tids konstruktion av maskulinitet med en bild av män som 

emotionellt osårbara. Att erkänna känslor av sorg eller bekymmer skulle vara mer en 

börda än en tillgång för den maskulina identiteten, därmed hamnar unga män i ett 

dilemma när de upplever sorg eller nedstämdhet. McQueen och Henwood (2002) 

intervjuade två killar i tonåren som befann sig på en institution på grund av sina 

respektive problem, den ena var deprimerad och den andra hade uppförandeproblem. 

De analyserade intervjutexterna och fokuserade på hur killarna berättade om sina 

tidigare erfarenheter; vilka ord och uttryck de använde för att förklara varför de 

befann sig på institutionen. Båda killarna hade en distans till sina känslor och hade 

fokus på handling. När de berättade om jobbiga upplevelser talade de om att de 

”stängde ute problemen”, att de ”inte brydde sig” eller att de inte ”stördes av det”. 

Han som var deprimerad talade mer om hur han skulle gå tillväga med ett suicid och 

varför han skulle göra det, snarare än hur han kände inför det, och killen som hade 

utåtagerande problem hade använt sin aggressivitet som ett sätt att slippa mobbare 

men pratade inte om hur det exempelvis känns att beteendet skrämmer och skadar 

andra i hans omgivning. De anser att det är viktigt att uppmärksamma hur killar pratar 

om sina problem, vilka ord de har för att förklara sin situation, vilka konflikter de 

upplever och om de positionerar sig själv som privilegierad eller underordnad inom 

maskulinitetsdiskursen dvs. vilket handlingsutrymme de har. Detta för att komma 

ifrån patologisering och istället se komplexiteten bakom deras person och handlingar. 

 Emsile et al. (2006) skriver att män med depression troligtvis 

underdiagnostiseras, att de har annorlunda sätt att uttrycka depression på och påpekar 

det faktum att män i högre utsträckning än kvinnor tar sitt liv. De gjorde 

andrahandsanalyser av 16 djupintervjuer med män som genomlevt en depression. De 

undersökte hur depressionen påverkade deras maskulina identitet. Många hade blivit 

stämplade som svaga av sin familj eller av omgivningen, några hade mött uttryck för 

homofobi i skolan då de var deprimerade. I sitt tillfrisknande hade männen antingen 

försökt rekonstruera den hegemoniska maskuliniteten genom att vilja komma tillbaka 

till sitt kompisgäng och vara som vanligt eller motstå den hegemoniska 

maskuliniteten genom att anamma och uppskatta sitt annorlundaskap och sina mer 

känsliga sidor efter tillfrisknandet. Majoriteten av männen i intervjuerna 

rekonstruerade den hegemoniska maskuliniteten genom att tillskriva tillfrisknandet 

med maskulina värden, såsom mod och kamp; de kämpade mot depressionen, de var 

modiga. De såg beroende av andra människor (även professionella) och mediciner 

som någonting negativt och ville bli självständiga. De som funderat på suicid 

berättade i intervjuerna att känslan av ansvar för familj och nära fungerade som hjälp 

att komma tillbaka och avstå från suicid, å andra sidan upplevde några av männen 
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ansvaret som för mycket och familjen som ett hinder. En minoritet av männen såg 

däremot sitt annorlundaskap som någonting positivt och var beredda att se alternativa 

sätt att vara maskulin på efter sin depression. Författarna fann även att män är villiga 

att prata om depression vid vissa tillfällen och att bilden av stoiska män som inte är 

villiga att prata om sina känslor kan vara missvisande. 

  Brownhill, Wilhelm, Barclay och Schmeid (2005) skriver om ”the big build”. 

Det är en teori som menar att män bygger upp emotioner inom sig och de hanterar 

dessa känslor på olika sätt, till slut blir det så mycket att de inte längre orkar hålla 

inne alla känslor. Känslan av depression eller nedstämdhet är den samma för män och 

kvinnor men författarna menar att beteendet utåt kan skilja sig beroende på vilka 

möjligheter som finns i kulturella föreskrifter. Det är mer tänkbart att män undviker 

att visa depressiva symptom för att inte visa tecken på behov av hjälp, svaghet eller 

sårbarhet. De genomförde intervjuer med icke-kliniska intervjugrupper av män och 

kvinnor om deras uppfattningar av hur män hanterar nedstämdhet. I de icke-kliniska 

intervjugrupperna framkom inåtagerande strategier som; att undvika problem genom 

att inte prata om dem eller distansera sig från dem genom att göra andra saker och 

hålla sig igång för att slippa tänka på problemet; att bedöva det som tynger dem 

genom att använda alkohol eller andra droger (självmedicinera); att fly från problem, 

våld, andra personer eller från krav men även från känslor av smärta och ensamhet. 

De yngre intervjupersonerna flydde problemen genom att använda droger och alkohol 

i större mängder medan de äldre gick tillbaka till beteenden från ungdomen, jobbade 

mer eller hade förhållanden utanför äktenskapet. Enligt teorin byggde männen genom 

undvikandet upp ett lager av negativa känslor som sedan hann ikapp dem och släpptes 

ut efter en negativ yttre händelse. Detta resulterade i utåtagerande beteenden som; 

riktas mot sig själv eller andra i omgivningen och kan resultera i en känsla av att inte 

bry sig om sin eller andras psykiska och fysiska hälsa, våldsamhet, aggression, 

risktagande beteende som att köra snabbt med bil, begå brott eller att de hade sönder 

saker. I diskussionen tar de upp det faktum att dessa utåtagerande beteenden kan vara 

socialt accepterade för män och därför inte uppfattas som symptom på depression, 

utan uppfattas som män som beter sig illa. Det sista utåtagerande beteendet som 

intervjupersonerna beskrev var suicid med ord som att ”gå över gränsen”, ”komma till 

ett stadium” eller att de ”går under”. Många av respondenterna som upplevt att en 

man i deras närhet har begått självmord beskrev det som någonting oväntat, som kom 

utan förvarning.  Författarna sammanfattar att det samhälleliga trycket för kvinnor att 

hålla tillbaka sina känslor är mindre än för män vilket gör det mer accepterat för 

kvinnor att söka hjälp. 

 Synen på psykisk hälsa och ohälsa påverkas också av synen på genus vilket i 

sin tur påverkar vilka resurser som tilldelas grupperna. Ett exempel på hur genus kan 

användas i kulturer för att förklara och skilja mäns och kvinnors beteende är 

förklaringen av självmord i Ghana. I Ghana är majoriteten av de som tar sitt liv män 

och självmord ses som en handling som kräver mod och är utöver det ett riskfyllt 

beteende (eftersom att det är kriminaliserat) å andra sidan tar även kvinnor sitt liv 

men kvinnors självmord ses snarare som en följd av sinnessjukdom, eftersom att 

kvinnor inte kan anses ha mod för att döda sig själva eller andra (Adinkrah. 2010). I 

Ghana är synen på maskulinitet och femininitet skapad utifrån ett perspektiv av 

biologiska skillnader. Män bör inte uttrycka känslor som rädsla, ångest, smärta eller 

sorg offentligt då de till följd av en sådan handling kommer att betraktas som svaga. 

Mäns huvudsakliga roll i familjen är att bidra med inkomst, det är även viktigt att män 

kan prestera sexuellt. De män som blir arbetslösa eller som inte kan få barn ses 

därmed som mindre maskulina och de får problem med sin genusidentitet. Författaren 
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skriver att följden av detta kan bli depression och leda till suicid (ibid.).  

 När den maskulina identiteten kommer i kris eller när en man inte kan 

uppfylla de samhälleliga krav som ställs på män kan de antingen anta en ny sorts 

maskulinitet eller försöka upprätthålla en traditionell sort. I Ryssland är den kulturella 

bilden av män och kvinnor baserad på en biologisk teori och det är därför deras roller 

skiljer sig inom hushållet. Männen är inte lika integrerade i familjen som kvinnorna 

och deras främsta roll är att bidra med inkomst till hushållet (Ashwin & Lytkina, 

2004). Ashwin och Lytkina (2004) undersökte i sin longitudinella studie ryska män 

som blivit arbetslösa och huruvida dessa män tog nya roller i hushållet eller inte. Vad 

de uppmärksammade var att de flesta män som blev arbetslösa inte ville ta en ny roll i 

hemmet och blev “soffliggare”. De blev deprimerade och började dricka mer alkohol 

och några blev till följd av detta lämnade av sina fruar. Författarna förklarade att 

drickandet av alkohol sågs som ett mer accepterat sätt för män att hantera sina känslor 

och att det kunde vara ett sätt för män att behålla sin maskulinitet trots förlusten av 

jobb, fru och eventuell depression genom att dricka och umgås med andra män. 

Författarna reflekterar i inledningen om arbetslösheten och synen på maskulinitet i 

Ryssland kan ha lett till sociala konsekvenser såsom ökningen av alkoholmissbruk 

och självmord bland män i Ryssland. 

 

Tidigare forskning om maskulinitet och emotioner 

Kulturellt definierade maskulina normer anses generellt sett spela en viktig och stor 

roll i mäns uttryck av ilska och aggression. Länken mellan maskulinitet och 

aggression kan delvis förstås genom ett socialt inlärningsperspektiv; att män lär sig 

hur en man ska vara genom media, kulturella förväntningar och av hur män i 

samhället öppet visar maskulinitet. Man lär sig då att våld, fientlighet och ilska är en 

del av det manliga könets sinnesstämning. Dock undrade Jakupcak, Tull och Roemer 

(2005) om det kunde vara något mer som triggar fientlighet och aggression bland 

män. De spekulerade att dessa beteenden har en mer direkt känslokontrollerande 

funktion, då män lär sig att använda dem för att eliminera situationer som kan leda till 

känslor av sårbarhet, rädsla eller skam. Om ilska och aggression suddar bort ”sårbara 

emotioner” hos män, kan följden bli att aggressivt beteende uppmuntras och gör det 

mer troligt att män använder sig av dessa strategier för att hantera känslor av skam, 

depression, sorg etc. Syftet med studien var att undersöka om faktorerna maskulinitet, 

mäns tendens till att känna skam och mäns rädsla för emotioner, hade ett samband 

med mäns uppenbara uttryck för ilska och fientlighet. Vad de kom fram till i sin 

undersökning var att mäns rädsla för känslor kunde leda till beteenden som fientlighet 

mot andra, uttryck av ilska och försämrad kontroll av ilskan. Man påpekar att en 

bidragande orsak till mäns aggression och ilska även är samhällets konstruktion av 

maskulinitet som begränsar hur män kan uttrycka känslor och visa sårbarhet. Känslor 

av skam och rädsla för andra känslor än ilska påverkade hur männen agerade utåt. Det 

anses vara omanligt att visa starka känslor som t.ex. depression, nedstämdhet och 

skamkänslor, en man ska inte tappa fattningen han ska ha kontroll över sina känslor 

och inte visa sig vara sårbar. Dessa två faktorer speglar sig i en annan studie (Wong, 

Rochlen & Pituch, 2006) där de finner stöd för att män är medvetna, de känner igen 

sina emotioner och att vissa har en ovilja att uttrycka sina känslor på grund av att de 

har negativa attityder till känslor. Författarna hade en teori om att dessa män antar att 

känslor och känslouttryck hör kvinnor till och därför ser man uttryckande av känslor 

som någonting feminint. I deras studie visade det sig att det var mer sannolikt att män 

med begränsad emotionell repertoar valde att dölja känslorna än att de inte var 

medvetna om sina känslor. Utifrån dessa resultat kunde de visa att män som hade 
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negativa attityder mot känslouttryck valde att dölja dem.  

 

Komiya, Good och Sherrod (2000) undersökte attityden till uppsökandet av 

psykologisk hjälp bland college studenter. Tidigare studier hade identifierat många 

faktorer kopplat till individers ovilja att söka psykologisk hjälp. Dessa var en stark tro 

på individualism; svagt interpersonellt beroende; uppfattningen om ett socialt stigma 

kopplat till att få psykologisk hjälp; låg socioekonomisk status; låg utbildningsnivå; 

oro för ekonomiska utgifter kopplat till psykologisk hjälp; och en tendens att dölja 

negativ och jobbig personlig information etc. En faktor som inte hade fått mycket 

uppmärksamhet bland forskning var rädsla för känslor som de ansåg kunde vara en 

anledning till individers motvilja att söka professionell psykologisk hjälp. I denna 

studie undersöktes om emotionell öppenhet var kopplat till studenternas attityd till 

psykologiskt hjälpsökande. De kom fram till att de som öppet kunde prata om sina 

känslor hade en mer positiv attityd till att söka psykologisk hjälp. De som inte var 

öppna med sina känslor hade en negativ attityd till att söka hjälp. Att inte öppet visa 

starka känslor är en normal värdering i Nordamerikansk kultur, enligt författarna. De 

menade att denna värdering var något som skapades i samhället och i familjen, där 

t.ex. barn blir tillsagda att sluta gråta och blir straffade när de visar ilska och 

frustration gentemot sina föräldrar. Studier visar att det är här många lär sig att 

begränsa och trycka undan sina känslor, att det är fel att öppet visa sina känslor. 

Pojkar lär sig vid en tidig ålder att inte uppvisa känslor, ett typiskt uttryck är ”big 

boys don’t cry”, och detta uttryck leder till att pojkar lär sig att det inte är en del av 

deras genusidentitet att öppet visa känslor. Det är inte maskulint att vara känslig, en 

man ska ha kontroll över sina känslor och inte låta någon annan veta hur han känner. 

 

1.5. Syfte och frågeställningar: 

 

Vårt syfte är att undersöka om och i så fall under vilka omständigheter killar i 18-25 

års ålder pratar om eller handskas med känslor i vänskapsrelationer till andra killar, 

samt hur detta samspelar med deras bild av maskulinitet. 

  

Vi ämnar att genom dessa frågeställningar söka svaret på ovanstående syfte: 

 

• Hur och när upplever de att de kan visa känslor och för vem? 

• Hur reflekterar intervjupersonerna över känsloyttringar? 

• Hur agerar de när en vän inte beter sig som den brukar? Vad tänker de om orsaker 

kring vännens beteende? 

 

 

2. Metod 

 
2.1. Forskningsmetod 

Som utgångspunkt i detta arbete har vi använt oss av analytisk induktion (Watt 

Boolsen, 2007). Att använda sig av analytisk induktion innebär att forskaren pendlar 

mellan att utifrån insamlad data skapa en teori och att med utgång i den skapade 

teorin hitta en existerande teori som kan bekräfta, men som dock skiljer sig på några 

punkter. Slutprodukten kan bli ett bekräftande av existerande teorier med något nytt. 

Innan skrivandet av denna uppsats arbetade vi induktivt, vi utgick från data som 

samlats in i vår tidigare kartläggning av toalettklotter på universitetet. Där 



9 
 

uppmärksammade vi att killarna inte skrev något om känslor, trots att miljön var 

anonym, och om de gjorde det blev de hånade. Därefter sökte vi oss till litteratur om 

maskulinitet och formade det syfte denna uppsats har. 

 

2.2. Tillvägagångssätt 

Vi har gjort en kvalitativ undersökning och har använt intervjuer som analysmaterial. 

Intervjuerna var semistrukturerade, vi konstruerade en intervjuguide med teman och 

exempel på intervjufrågor till de olika temana för att få ett ”flyt” i intervjun. 

Intervjuerna spelades in med diktafoner därefter transkriberades och kodades texterna 

för att genomföra en innehållsanalys. Stödanteckningar fördes under intervjun för 

möjlighet att fånga in uttryck som inte kom med på diktafonen, t.ex. hur stämningen 

blir efter en viss fråga, hur IP reagerar på frågorna med kroppsspråk, ansiktsuttryck 

och dylikt. Vi valde att presentera materialet som ett narrativ. I valet av en narrativ 

presentation av materialet ansåg vi att det var viktigt att läsaren fick ta del av 

kontexten, då kodning enligt exempelvis grounded theory riskerar att ”fragmentera” 

texten (Watt Boolsen, 2007). I intervjuerna var vi intresserade av att ta reda mer på 

det som Watt Boolsen beskriver som en hermeneutiskt perspektiv på 

innehållsanalysen vilket innebar att vi fokuserade mer på att förstå intervjupersonerna 

och de andra ”medverkande” i narrativen och att förklara beteenden och handlingar 

genom att undersöka faktorer såsom gruppdynamik och interaktionsmönster mellan 

personer i berättelserna och intervjupersonerna. Analysen ska då ge en beskrivning 

som leder till djupare förståelse av dynamiken mellan de inblandade killarna och hur 

dynamiken i relationerna påverkades av genus, maskulinitet och hegemonisk 

maskulinitet. 

 

2.3. Urval och bortfall 

 

Vi gjorde ett snöbollsurval då detta var det minst komplicerade sättet att få tag i 

intervjupersoner för denna typ av undersökning. Till en början skickade vi ut en 

allmän förfrågan till momentansvarige för en socionomklass och momentansvarige 

för en juristklass vid universitetet men fick inga svar. Vi skickade även ut mail till 

gymnasieskolor i Umeå kommun och bad att lärarna skulle informera elever över 18 

år om möjligheten att vara med. Därefter kontaktade vi personer vi känner och 

frågade om de kunde fråga sina vänner om deltagande som intervjuperson. På detta 

sätt fann vi fyra intervjupersoner. I urvalet begränsade vi oss till killar i åldern 18-25 

år. Den yngre åldersgränsen beror på att intervjuer med personer under 18 år kräver 

målsmans godkännande och vetskap vilket skulle gjort datainsamlingen krångligare 

och den skulle tagit längre tid. Den övre åldersgränsen har vi satt för att det är under 

åren fram till 25 som vi definierar personer som fortfarande ”unga”, vilket innebär att 

det innefattar såväl tonåringar, ungdomar och unga vuxna. Den geografiska 

begränsningen utgjordes av två mellanstora svenska städer i södra respektive 

mellersta norrland. Eftersom vi är intresserade av hur killar i åldern 18-25 bemöter 

skiftningar i beteendet hos vänner och kopplat till emotioner och maskulinitet, är det 

att föredra att använda snöbollsurval för att rikta oss mot denna åldersgrupp. Vi valde 

att inte göra en jämförelse mellan killar och tjejer, hade vi gjort det hade vår uppsats 

kommit till andra slutsatser. Detta låg dock inte i vårt intresse, genom att enbart 

fokusera på män och maskulinitet kunde vi göra en djupare analys. 
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2.4. Analys 

Intervjuerna transkriberades av intervjuaren själv och därefter började författarna att 

enskilt analysera materialet genom att skriva stödord i marginalen för att sedan 

markera mönster av likhet och avvikelser i intervjupersonernas berättelser. Efter den 

enskilda analysen träffades författarna för att diskutera och delge sin uppfattning, 

ställa eventuella frågor till intervjuaren och för att skriva empirikapitlet. De uttagna 

citaten från intervjuerna i empirikapitlet togs ut av författarna tillsammans och 

analysen skrevs av det som författarna gemensamt uppfattade. Det vi kunde gjort 

bättre skulle vara att ha genomfört pilotintervjuer för att se om några frågeställningar 

behövde förtydligas. Analysen skrev inledningsvis tillsammans, därefter redigerade 

en av oss texten och skickade den till den andra som även redigerade den för att 

säkerställa att det som skrevs var förståeligt och relevant utifrån syfte och 

frågeställningar. Slutdiskussionen skrevs efter att vi enskilt funderat över vad vi ville 

ha med. Under större delen av arbetets gång fördes en forskningsdagbok. I vårt arbete 

utgick vi från en hypotes att killar inte pratar om känslor, men det visade sig inte vara 

hela sanningen. 

 

2.5. Etiska reflektioner 

 

Då vi inte fick några svar på förfrågan, insåg vi att det var ett ganska känsligt ämne 

för en kille att prata om. Vi klargjorde före intervjun att det som sades under intervjun 

skulle stanna där och att det inte är någonting vi tar upp om vi träffar dem igen och att 

vår roll var att intervjua, inte att samtala. I intervjubrevet som skickades till 

intervjupersonerna via mail och även innan intervjun ägde rum tog vi upp de 

forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning som 

beskrivs av Vetenskapsrådet. Intervjupersonerna meddelades i intervjubrevet och 

innan intervjun om syftet med undersökningen, blev frågade efter samtycke att 

använda intervjuerna i vår forskning, fick information om att de är anonyma, att de 

kan avbryta intervjun när de vill, inte behöver svara på alla frågor, att vi hanterar 

intervjumaterialet så att inga obehöriga får tillgång till det. Vi berättade att efter 

uppsatsens färdigställande skulle ljud- och textfilen från intervjun raderas och de 

utskrivna intervjuerna strimlas och att intervjuerna endast skulle användas till denna 

uppsats. Efter intervjun pratade vi med intervjupersonerna om vad som gjorde oss 

intresserade av detta ämne, vad vi har för egna erfarenheter som gjorde oss nyfikna 

och vad vi önskade åstadkomma med hjälp av uppsatsen och intervjuerna. Inga 

beroendeförhållanden förelåg mellan intervjuare och intervjuperson. I uppsatsen har 

vi valt att presentera intervjupersonerna med fingerade namn som vi själva valt, detta 

för att läsaren ska ha lättare att följa med. Vi har inte redigerat de intervjucitat som vi 

presenterar i uppsatsen nämnvärt eftersom att vi tycker det är viktigt att få med 

avbrutna tankegångar och även icke verbala uttryck som skratt.  

 

2.6. Metodologiska reflektioner 

 

Vi är bekanta med intervjupersonerna sedan tidigare. Det innebär att vi på ett eller 

annat sätt känner dem ytligt. Detta har medfört att trovärdigheten på vår empiri har 

minskat om det är så att intervjupersonerna har haft en önskan att framställa sig i 

bättre dager eller om de har varit oroliga att vår bild av dem efter intervjun skulle 

förändras till negativ. Det kan även ha varit positivt att vi var bekanta med dem sedan 

tidigare, det är ett känsligt område och de kunde vara mer öppna och ärliga än om de 
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intervjuats av någon de inte kände alls. Vår sociala status har påverkat valet av 

intervjupersoner eftersom båda är universitetsstudenter och vår umgängeskrets 

begränsas till andra studenter men även andra delar av vänskapskretsen har tillfrågats 

och dessa är män med gymnasial yrkesutbildning. På detta sätt har vårt urval och 

möjlighet att få tag i intervjupersoner begränsats till universitetsstudenter och killar 

med gymnasial yrkesutbildning och är därför inte generaliserbart. Intervjupersonerna 

kan inte heller sägas vara representativa för befolkningen i någon bemärkelse utifrån 

etnicitet, sexualitet, könsuttryck, funktionsförmåga, ålder och klass. Det faktum att vi 

som skrivit denna uppsats och genomfört intervjuerna är en kille och en tjej kan ha 

påverkat öppenheten i intervjuerna. Antingen kände sig killarna tryggare med en tjej 

som intervjuare eller med en kille som intervjuare. Det kan ha varit så att 

intervjupersonerna inte kände att deras maskulinitet hotades i lika stor utsträckning då 

de blev intervjuade av en tjej och motsatt förhållande av att bli intervjuad av en kille. 

Det var även en fördel med att ena parten av oss var kille då ett faktum att två tjejer 

skriver om maskulinitet kanske skulle uppfattats som att informationen kommer att 

användas mot män och mot maskuliniteten. Den ena författaren genomförde sina 

intervjuer i en annan stad än den andra författaren. Båda kunde inte närvara under 

intervjuerna då dessa gjordes samtidigt på olika håll i landet. Fördelen med båda 

närvarande under intervjuerna skulle vara att försteintervjuaren kunde haft främsta 

ansvaret att ställa frågor, den andreintervjuaren att antecka stämning och 

ansiktsuttryck hos den intervjuade samt tydliggöra försteintervjuarens frågeställningar 

i de fall detta skulle behövts. En till fördel hade varit i analysarbetet då endast en 

deltog och har intervjun i minnet medan den andre får föreställa sig intervjun och får 

den endast i skrift. Vi är också medvetna att när man söker ivrigt efter en teori som 

passar hypotesen, då kan man bli lite blind för andra bra och nyttiga teorier som hade 

kunnat ge andra resultat. 

 

2.6.1. Validitet och reliabilitet 

 

Vår uppsats är kvalitativ och det är en av faktorerna som gör det svårt att upprepa 

undersökningen och få samma resultat, därmed erhåller vår uppsats som sådan en 

lägre reliabilitet. Eftersom att vi hade ett litet urval av intervjupersonerna, kan 

resultatet inte generaliseras heller. Vi har försökt förbättra den interna validiteten, som 

handlar om giltigheten av denna studies slutsatser, genom att vara noga i våra 

transkriberingar som vi gjorde separat. Efter en inledande separat analys diskuterade 

vi och kom överens om gemensamma uppfattningar och analyser vilka sedan 

presenterades i arbetets resultat- och analysdel och därmed har vi kunnat förstärka den 

interna validiteten. Vi har skickat intervjuutskrifterna och bett intervjupersonerna att 

kommentera eller förtydliga, vi har även skickat ut uppsatsen som sådan och bett om 

reflektioner eller felaktiga tolkningar av deras uttalanden. Intervjupersonerna fick 

själva definiera vad ex djupa respektive ytliga vänner var, själva namnge känslor de 

upplevde som lätta eller svåra att uttrycka och på så vis har vi försökt undvika att 

“färga” deras svar. De teorier vi använt oss av har tagits från utomeuropeisk forskning 

och kan också vara en brist för analysen p.g.a. kulturella skillnader. Hade vi valt 

annorlunda teoretisk utgångspunkt hade vi även haft en annan analys av materialet 

och vi hade formulerat våra frågor annorlunda. Något som står klart är att vår 

utgångspunkt som forskare och som personer, vårt val av teori och metod till denna 

uppsats påverkat resultatet. Vi har gjort vårt bästa för att göra analysen så objektiv 

som möjligt. 
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3. Teori 
 

3.1. Val av teori: 

 

Utgångspunkt i analysen av empirin i denna uppsats är genus, mer specifikt Connells 

(2008) maskulinitetsteori. Till att börja med vill vi förklara vårt förhållningssätt och 

syn på genus.  

Vi uppfattar genus som det socialt och kulturellt skapade könet och syftar på 

det av samhället skapade normsystem som föreskriver hur biologiska män och 

kvinnor bör bete sig. Genusordningen är en struktur som bygger på en dikotom syn på 

män och kvinnor respektive manligt och kvinnligt. Den framställer och skapar män 

och kvinnor som olika vilket exempelvis påverkar hur samhällets produktion 

organiseras; vem som har tillgång till makten inom finansmarknaden eller vem som 

huvudsakligen sköter vård och omsorg. Andra arenor som påverkas av 

genusordningen är reproduktion och sexualitet. Fanny Ambjörnsson (2006) menar 

liksom Judith Butler att vi inte kan göra någon åtskillnad mellan sexualitet och genus. 

De genus som finns tillskrivna män och kvinnor formas kring antaganden om att alla 

personer är heterosexuella, dvs attraheras av personer med motsatt kön. Detta kallas 

för den heterosexuella matrisen och är en föreställning om mäns och kvinnors genus 

som innebär att de i sociala sammanhang måste ha en kropp som överensstämmer 

med sitt genus, att de måste uppträda enligt sitt genus och att de har ett genusadekvat 

begär, dvs ett heterosexuellt begär. I patriarkala kulturer värderas manliga egenskaper 

högre än kvinnliga. Det manliga är normen, det starka och eftertraktade medan det 

kvinnliga är det avvikande, annorlunda. 

 Eftersom att vi endast ämnar att undersöka killar och maskulinitet finner vi 

hegemonisk maskulinitet som ett mer lämpligt ord för vår analytiska utgångspunkt. 

Kort sagt undersöker genus skillnader och uppbyggnad av hierarkier, normat och 

avvikande inom grupperna män och kvinnor. Connell (2009) framför kritik mot 

användningen av ordet genus när det används i likhet med ordet könsroll. Där kvinnor 

och män spelar olika socialt accepterade ”roller” som överensstämmer med deras 

biologiska kön vilket resulterar i sociala hierarkier och maktfördelning mellan 

gruppen män och kvinnor. Genom att beskriva mäns och kvinnors beteende som roller 

delas de in i två föreställt homogena grupper trots att uttryck av genus skiljer sig även 

inom grupperna. Genom att förklara genus som ”roller” ser man bort från andra 

faktorers betydelse i skapandet av genus såsom klass, etnicitet, sexualitet, 

funktionsförmåga och ålder. Det är viktigt att uppmärksamma det faktum att det inte 

bara finns en sorts maskulinitet och en sorts femininitet, snarare att det finns en rad 

olika uppsättningar av maskuliniteter och femininiteter som står i olika ställning 

gentemot varandra, som har delvis olika normer och innehar olika maktpositioner 

inom gruppen vilka påverkas av klass, etnicitet, sexualitet, funktionsförmåga och 

ålder. Connell (2009) menar att själva användandet av rollbegreppet i samband med 

diskussioner om kön och genus ser förbi de sociala orättvisor som existerar mellan 

olika grupper i samhället. Vi håller med Connell i analysen av könsrollsbegreppet och 

anser att det för förståelsen av hegemonisk maskulinitetskonstruktion även är viktigt 

att kunna se till omständigheter som klass, kön, etnicitet, sexualitet, 

funktionsförmåga, ålder osv.  

Genus handlar om hur vi bemöter andra människor, att vi skapar olika sorters 

relationer beroende av vilket biologiskt kön de vi möter har och vad vi därmed 

upplever vara lämpligt i relationen. Detta har relevans för socialt arbete eftersom att 

vi jobbar relationellt med klienter. Genus påverkar hur vi skapar relationer till 
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klienter, vilken hjälp vi antar att de behöver och därmed vilka resurser vi tilldelar 

dem. 

 

3.2. Maskulinitetsteori: 

 

Vi har utgått från Raewyn Connells definition och förklaring om konstruktion och 

upprätthållande av maskulinitet. Maskulinitet är kopplat till kroppen, vad män gör 

med sina kroppar och hur de gör det. Det som sammankopplas med maskulina 

kroppar är muskler, kroppshållningar och ett speciellt sätt att röra sig (Connell, 2008). 

 Connell (2008) beskriver i sin bok Maskuliniteter kärnpunkterna av hur 

relationer mellan maskuliniteter skapas och upprätthålls i samhället, nedan kommer 

dessa kort att beskrivas. Dessa kärnpunkter är hegemoni, underordnande, delaktighet 

och marginalisering.   

 Connell (2008) skriver att maskulinitet finns längst ett kontinuum. Det finns 

en inbördes hierarkisk ordning bland gruppen män som påverkas av den i samhället 

rådande hegemoniska bilden av maskulinitet. Den hegemoniska maskuliniteten 

upprätthålls av gruppen män genom underordnande, delaktighet och marginalisering. 

 Connell (2008) menar att det även inom gruppen män finns hegemonier som 

gör att maskuliniteterna värderas olika i förhållande till varandra, det finns en under- 

och överordning mellan olika sorters maskuliniteter. Klass kan åter användas som 

exempel; arbetarklass-maskulinitetens ideal kan skilja sig från överklass-

maskulinitetens ideal och de värderar varandras egenskaper olika och bestämmer vad 

som inom sin grupp är eftersträvansvärt, möjligt och lämpligt som man. Det finns 

även gruppöverskridande ideal, som fungerar gemensamt. Connell skriver om 

maskuliniteter i plural då det inte enbart finns en sorts maskulinitet. Den hegemoniska 

maskuliniteten är den mest eftersträvansvärda formen av maskulinitet som skapas och 

upprätthålls av män såväl som kvinnor inom ett samhälle. Dagens hegemoniska 

maskulinitet har skapats inom en patriarkal kultur vilket innebär att manliga 

egenskaper värderas högre än kvinnliga. 

 Den hegemoniska maskuliniteten förespråkar bland annat en överordning för 

heterosexualitet. Heterosexuella män tillåts att offentligt dominera över homosexuella 

män genom att utesluta, smustkasta, använda våld i form av hotelser eller mord och 

till och med fängsla homosexuella män genom förklaring av homosexualitet som ett 

lagbrott (Connell, 2008). Homosexuella mäns placering i botten av hierarkin kan 

sammankopplas med Butlers heterosexuella matris. Homosexuella män ses som 

mindre maskulina eftersom att de inte lever upp till den manliga heterosexuella 

identiteten, de har så att säga ”fel” begär. Heterosexuella män underordnas också, 

deras maskulinitet hotas genom olika smädelser såsom mes, fegis, kärring osv. Här 

utgör den antagna femininitet grunden för förakt och underordning av dessa män, för 

att de inte uppträder i enlighet med sitt genus.  

 Med delaktigheten menar Connell (2008) att de flesta män faktiskt inte lever 

upp till den normativa standarden av maskulinitet i och med att de inte använder sig 

av våld, de respekterar kvinnor i sin närhet, hjälper till hemma och delar med sig av 

sin lön men trots detta får de ändå en del av patriarkatets utdelningen av makt.  

 Det finns marginaliserade grupper av män. Denna marginalisering är en följd 

av större samhällsstrukturer såsom klass, etnicitet, ålder, funktionsförmåga och 

sexualitet. De män som avviker från den i väst normativa bilden av en man som en 

vit, medelålders, heterosexuell, tillhörande medelklassen och fullt funktionsduglig 

person är underordnad. Det är få som till punkt och pricka lever upp till bilden av 

hegemonisk maskulinitet och det är viktigt att uppmärksamma att den maskulina 



14 
 

genus konstrueras olika beroende på vilken social position personen innehar, därför är 

det viktigt med ett intersektionellt perspektiv på genus. 

 

3.3. Tystnadskultur: 

 

Michael Kimmel har specifikt intresserat sig för unga mäns skapande och 

upprätthållande av maskulinitet. I sin bok Guyland (Kimmel, 2008) beskriver han hur 

unga män både av omgivningen och interna strukturer upprätthåller en ohälsosam bild 

av maskulinitet. Några exempel är trakasserier som förekommer i idrottslag såsom 

sexuella trakasserier mot nya lagmedlemmar under inkilning, överkonsumtion av 

alkohol som en del av hetsdrickande, våld i skolor, i samhället och i video och tv-spel, 

från populärkultur och bland killar själv en slags känslokallhet som försvårar för unga 

män att prata om problem som de själv inte kan lösa eller känslor som de har. 

Kimmel (2008) beskrev tre kulturer som stärkte den hegemoniska maskuliniteten 

bland unga killar mellan 20-25: The Culture of Protection, The Culture of Entitlement 

och The Culture of Silence. 

The Culture of Protection beskrivs som att unga killar blir skyddade av 

samhället när de begår handlingar som är svåra att försvara moraliskt eller t.o.m. 

olagliga. Deras handlingar kan samhället ibland förklara som pojkstreck eller sådant 

som killar gör när de är unga och att det nog inte var meningen att det skulle få de 

konsekvenser som blev. Exempel på handlingar som Kimmel nämner är sexuella 

övergrepp eller trakasserier, övergrepp på kompisar i form av olika förnedrande 

utmaningar eller ”inkilning” i idrottslag. Samhället försvarar den unga killen, försöker 

ta bort skulden från honom genom att säga ”Han menade inte att göra det på det sättet, 

han är en bra kille” eller att det är omständigheterna som gjorde det. Dessa försvar 

sanktionerar deras handlingar som syftar till att upprätthålla maskuliniteten.  

The Culture of Entitlement beskrivs som att killar har blivit uppfostrade med 

idén att de är berättigade till allt i världen. Deras manliga rättighet inkluderar att 

sexuellt objektifiera kvinnor, att ha rätt till makt i samhället och pengar för att uppnå 

det målet. Det är killars medfödda rättighet att ta vad de vill ha och det återspeglas i 

bland annat tv-spel och populärkultur. Där återspeglas en machokultur och 

kvinnoförakt som killarna kan leva ut eftersom att idealen inte är någonting de kan 

försvara i kvinnors sällskap. Genom tv-spel och tv-serier kan killar drömma sig in i en 

värld där de är berättigad till allt. Populärkulturen framställer bilder av maskulina män 

vilket ger killarna en känsla av att de borde kunna göra detsamma som karaktären i 

filmen, tv-spelet eller tv-serien. 

The Culture of Silence beskrivs som att unga killar lär sig att vara tysta  

och inte säga något, även om det de bevittnar går emot vad de vet är rätt (exempelvis 

trakasserier av olika slag som en del av inkilning). Anledningen till att inte berätta om 

saker som händer bland unga killar, även om det är brottsliga handlingar eller 

liknande, är enligt Kimmel (2008) det faktum att det finns en ”bro-code” som säger 

att män ska hålla varandra om ryggen och inte tjalla. De lär sig att göra som alla andra 

i gruppen, att gruppens aktiviteter och värderingar inte ska ifrågasättas. Om man 

ifrågasätter aktiviteter eller värderingar kan man själv, utöver att bli utfryst från 

gruppen, bli utsatt för våld, hån eller övergrepp. Det kan vändas mot var och en i 

gruppen, oavsett status, och det är detta hotet som gör att tystnadskulturen 

upprätthålls. Tystnadskulturen upprätthålls genom en skrämseltaktik som gör att 

killarna inte vågar visa sina riktiga jag, uttrycka sina åsikter och känslor kring 

handlingar eftersom att de fruktar repressalier från andra killar. 
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3.4. Teorireflektion: 

 

Kimmels användning av begreppet tystnadskultur relaterar till händelser och 

värderingar inom ”guyland”, som även ska hållas kvar där. Vi tänker att det finns en 

till sida av tystnadskulturen. Den sidan handlar om känslor, som inom gruppen unga 

killar och män kan uppfattas och värderas som mer feminint. I tystnadskulturen är det 

gruppens intressen som skyddas, individens egna moral, känslor och värderingar får 

inte plats där. Att uttrycka känslor och visa sig sårbar är, som vi i kunskapsöversikten 

visade, förknippat med att inte vara maskulin vilket även lämnar killen i ett utsatt läge 

om någon skulle vilja skada honom. Tystnadskulturen påverkar unga mäns skapande 

av maskulinitet i en riktning där den person som har mest status kan bestämma och att 

den personen eller gruppens norm inte ifrågasätts. Det hindrar unga män från att 

kunna utveckla sina emotioner i en bra och trygg miljö. Tystnadskulturen lämnar 

inget utrymme för diskussion eller meningsskiljaktigheter, vilket gör killarna rädda att 

uttrycka sig som sig själv. Istället uttrycker de gruppens värderingar i rädsla av att 

själv bli utsatt. Tystnadskulturen tillämpas i den här studien som frågan om det finns 

en tystnadskultur bland killar kring förändrat beteende som kan ha sin grund i känslor 

och personliga problem och om det som sägs eller uppfattas hålls inom gruppen 

istället för att vidare kontakt tas. Vi undrar om oro för en vän stannar där utan att 

någon mer dras in eller att man direkt frågar vännen. Att dra in någon annan person 

eller fråga vännen, tror vi kan uppfattas som en demaskuliniserande handling, då 

frågan eller handlingen tvingar killen att visa sig sårbar och därmed riskera att se sig 

själv/bli sedd av omgivningen som mindre maskulin. Användning av Kimmels teori 

för maskulinitetskapande är för att få mer specifik kunskap om unga mäns skapande 

av genus och hur det förstärks av populärkultur. Detta för att förstå unga mäns kontext 

i skapandet och upprätthållandet av den hegemoniska maskuliniteten. Eftersom att det 

är killar vi undersöker finner vi Connells (2008) maskulinitetsteori relevant eftersom 

att Connell diskuterar just över och underordning bland män på grund av uppvisade 

eller antagna feminina egenskaper. Detta synsätt tjänar vår ansats bättre än den gängse 

användningen av genus inom svensk forskningskontext eftersom att undersökningen 

inte är av jämförande karaktär mellan könen.  

  

4. Empiri 
 

4.1. Redovisning av intervjuer: 

 

Intervjupersoner: 

Vi intervjuade fyra killar som är 20-24 år gamla, vi kallar dem här för Björn, Andreas, 

Fredrik och Karl. Två av killarna studerar och två är utan arbete. 

Utbildningsbakgrunderna för personerna är spridd, en har som längst 

högstadieskolgång (lämnade skolan med ofullständiga betyg), en har som längst en 

yrkesinriktad gymnasieutbildning och två studerar för närvarande på universitet. 

Familjeförhållanden skiljer sig åt mellan intervjupersonerna. Intervjupersonerna har 

en varierande bakgrund utbildningsmässigt, men även gällande barndomens 

hemförhållanden. Intervjupersonernas föräldrar utgörs av personer med akademisk 

utbildning och jobbar med exempelvis myndighetsutövning, vård och utbildning; 

föräldrar med gymnasieutbildning som arbetar inom servicesektor samt någon/några 

föräldrar med missbruksproblem/psykisk ohälsa. Någon/några av intervjupersonerna 

kommer från familjer som vi tolkar, utifrån deras egna beskrivningar, som 

dysfunktionella under deras uppväxt. De andra kommer från stabila hemförhållanden. 
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En av de personer som växt upp i en dysfunktionell familj har i hög utsträckning blivit 

sviken av nära vuxna. På fritiden ägnar sig intervjupersonerna åt att idrotta, träffa och 

lära känna nya människor, spela tv-/datorspel och festa.  

 Samtliga beskriver sig själva som personer som behandlar andra såsom de 

själv blir behandlade, till exempel att de bemöter personer respektfullt som möter dem 

med respekt. De beskrev sig i övrigt som snälla, sociala, ständigt glada, en beskrev sig 

osäker när det gäller jobb och vad man har för framtidsmöjligheter, artig, ödmjuk, vill 

andra väl, kan tala för sig, har lätt att förstå andra människor, empatisk, mogen och 

inte aggressiv. De mindre positiva egenskaperna de nämnde var bland annat ett hett 

temperament, långsinthet, envishet, att de kan bli sur och vara det länge och att man 

inte tänker på att andra tänker annorlunda. 

 

Tema maskulinitet: 

Under intervjuerna frågade vi intervjupersonerna vad de uppfattade som maskulint 

eller manligt. Andreas, Fredrik och Karl hade en samstämmig bild av maskulinitet. 

Denna bild beskrev de som; stora muskler, snabba bilar, självförtroende, att bete sig 

som en man, våga stå upp för det man tycker och visa sig, manlig kroppsbyggnad, 

manligt kroppsspråk, man kan ta hand om sig själv, en man kan ta för sig, är inte 

beroende av föräldrar eller att andra ska ta hand om en, ansvarig för sig själv, att man 

inte är homosexuell. En intervjuperson underströk dock att han inte har någonting 

emot homosexuella män, bara att de har ett annat kroppsspråk och talar på ett sätt som 

skiljer sig från ”maskulina” män. 
 

”Alltså yttre grejer typ att bete dig som en man. Alltså om jag utgår från 

mig själv, så beter man sig som en man om... jag vet inte, det finns olika 

sätt att sitta på och prata på. Ja hur man beter sig eller utseendemässigt, så 

att du har skägg kanske *skratt*. Jag vet inte, manlig kroppsbyggnad. (…) 

Man ska ju alltid, man får ju kommentarer om man dricker ett glas vin så 

är man väl kvinnlig och så. Allt man gör är ju alltid...man brukar alltid 

peka på vad som är kvinnligt och så. Mycket är gay liksom, någonting du 

gör är bögigt typ. Typ att du äter någonting fettsnålt, då är du bög 

*skrattar* direkt liksom. Men media har väl gett den bilden.” 

(Karl) 

 

 Björn hade en annan syn på maskulinitet. Han nämnde egenskaper såsom 

impulsivitet och kreativitet. Han tyckte inte att män ska vara hårda, han tyckte att det 

var en förlegad syn på manlighet. En man ska vara öppen med andra personer: 
 

”Alltså en man är ju en... Alltså jag tycker ju att en man är en som kan typ, 

som är öppen. (…) Män ska inte vara hårda. Jag tycker det ska vara att... 

Alla ska vara jämlika... för det är ju ändå kul att göra samma saker... Tjejer 

och killar är likadana egentligen om man bara gör samma saker.  Om man 

bara har rätt vänner runtom... bara att det brukar skilja sig.”  

(Björn) 

 

Hur man umgås med vänner är inte styrt av vilket biologiskt kön vännen har, utan 

vilka intressen man delar med vännen. Han sa även att en kille eller man inte ska bry 

sig för mycket om vad andra säger om de säger att du inte är hård eller tuff. Dessa 

egenskaper tillhör enligt intervjupersonen en förlegad bild av manlighet. Att vara 

hårdast definierade han som att vara känslokall, att personen inte kan visa några 

känslor. Han säger att det är osäkra människor som inte kan visa sina känslor och 

tycker att det är omanligt att må dåligt men inte våga säga det och stå upp för det. 

Detta står i kontrast mot vad de andra intervjupersonerna uttryckte; att män ska vara 
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starka och självständiga, inte visa sårbarhet och att man ska kunna ta hand om sig 

själv. Samtliga intervjupersoner sa att det inte är bra att hålla sina känslor inne. De 

kopplar innestängande av känslor med osäkerhet kring självbild, utåtagerande ilska 

och psykisk ohälsa. Vi återkommer till detta under temat känslor. Karl frågade sig 

varför man skulle vara ”maskulin” enligt de normer som finns och sa även att med 

vissa killkompisar kan han känna sig bekväm att prata om känslor men att det inte var 

lika bekvämt runt andra killkompisar. Han sympatiserar inte med många av dessa 

maskulina ideal men är medveten om att de lärs in under tidig ålder och att man 

genom reklam befäster könsnormerna. 

 

Tema vänskap: 

Vi frågade intervjupersonerna vad de anser vara viktiga egenskaper hos vänner. De 

svarade bland annat att det är viktigt att kunna lita på personen, känna sig bekväm att 

visa både styrkor och svagheter hos sig själv, att veta vart man har sina kompisar, att 

man kan vara öppen och känna sig bekväm, att man visar varandra respekt, bryr sig 

om varandra, delar glädje, man gör roliga saker, att kompisen är pålitlig. Vi frågade 

specifikt vad man kunde säga och göra med ytliga och djupa killkompisar. De ytliga 

vännerna känner de genom gemensamma fritidsaktiviteter som de tycker är kul, eller 

genom andra kompisar, det kan även vara arbetskamrater. De ytliga vännerna delar 

man bara positiva händelser och upplevelser med, man gör någon rolig aktivitet, är 

artig och visar dem respekt men man har inte någon riktig tillit till de personerna 

sådan att man skulle kunna prata om vad som helst. En intervjuperson uttryckte:  
 

Du snackar om det du, det du har gemensamt. Alltså är det den killen du 

träffar för att du, han spelar i ditt lag, då frågar du ”kommer du på 

träningen?” och snackar om fotboll med honom, som exempel för att du 

träffade han igår typ. Det är vad jag tycker är en ytlig relation, eller ja.. jag 

vet inte. Det beror väl på situationen. Ytlig relation det är väl typ att man 

inte kan berätta saker för personen än ja.. mer än vad han känner till 

egentligen.. om dig själv. Du vågar inte säga saker (…) Jag har väl ytliga 

polare som jag beter mig på ett sätt och ytliga som jag beter mig på ett 

annat sätt. (…) Relationen, man vet liksom inte om det kommer så mycket 

längre. Du kan egentligen inte riktigt vara dig själv på det sättet, eftersom 

du ändrar dig efter din omgivning. 

(Karl) 

 

Intervjuare: Det blir ju på något sätt att den här vännen (djup) kan 

jag berätta om skitsaker som har hänt för att den är väldigt nära... 

Sen blir det så att den här vännen (ytlig)... Ok vi har kul, vi hittar på 

någonting, men man kanske inte berättar om alla skitsaker och sånt 

där. Man kanske inte är fullt lika öppen med de som man är.... 
Björn: Jag har väldigt svårt att svara på det där för jag är väldigt öppen 

som person själv. Jag är mycket... jag har väldigt lätt att lita på folk. 

Men.... det är väl det liksom. En vän måste man kunna lita på. Så är det. 

Det är det viktigaste av allting. Att man litar på någon, att man litar på en 

vän. Det blir så.... jag vet inte...  Svår att förklara. 

 

Björn definierar ytliga vänner med ordet bekanta: exempelvis arbetskamrater eller 

människor han träffar på fester och inte umgås med regelbundet. Vänner umgås han 

regelbundet med och djupa vänner umgås han väldigt ofta med. Fredrik sa att ytliga 

vänner kan fungera som ett substitut, som man kan hitta på aktiviteter med. Ytliga 

vänner är sådana personer som man kan hitta på aktiviteter med eller hälsa på på stan, 

men det finns inget förtroende eller trygghet i att visa sig sårbar. Det som 

kännetecknar en djup relation är att man har tillit till den killkompisen. 
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Intervjupersonerna uttryckte olika sätt att bygga upp tillit. Att man kan uttrycka allt 

utan att det blir obehagligt eller känns konstigt, att det är ok att sitta tyst, man känner 

sig bekväm i varandras sällskap och behöver inte alltid prata om något. Då vi ställde 

frågan om vad som kännetecknar en djup relation fick vi dessa svar: 
 

”Grina mot en annans axel typ... att kunna ta emot det. Kunna acceptera 

det. (…) Bekväm. Bekväm med att gilla någon, man ska kunna sitta i 

någons knä utan att känna... utan att känna att andra tycker att det är 

konstigt..... fastän du tycker att du känner dig bekväm hos den personen. 

Som att man är en del av.... att man... en tight relation man har. Det är som 

att ha ett förhållande... eller.. med det motsatta könet.... en flickvän. Trots 

att man inte är... (…) man har roligt och man har tråkigt (…)  när han inte 

är med mig vet du... det är som att en del fattas. Som att en del hoppar 

bort. Och då kan jag inte riktigt känna mig trygg.” 

(Björn) 

 

”Vi har ju haft ungefär samma uppväxt jag och X. Så han och jag kommer 

bra överens. Vi hjälper varandra.. när han har haft det jobbigt så har jag ju 

hjälpt han och när jag har haft det jobbigt så har ju han hjälpt mig.. Så vi 

har ju stöttat varandra så. (…) Han har aldrig svikit mig X. Så att därför 

litar jag på honom så mycket. (…) Den måste kunna öppna upp sig och 

kunna prata om såhär jobbiga saker. (…) För mig så känns det bra att.. För 

om de öppnar upp sig för mig då känner de trygghet hos mig. Då känner 

jag att... på dem att om de kan öppna upp sig för mig och de har någon 

slags tillit till mig då kan jag släppa lite på tyglarna också.” 

(Andreas) 

 

” Man kan känna det där ganska fort att det kan bli en djup vän eller bara 

bli en ytlig bekant liksom. Där har det mest med tilliten att göra för min 

del iallafall. (…)… det har med personkemin att göra också, hur det 

klickar och hur man förstår varandra liksom... (…) En djup relation skulle 

vara, man behöver knappt säga så mycket, man förstår varandra. Man kan 

slappna av, man kan slappna av när man träffas och släppa garden. Man 

behöver inte tänka på allt man säger, och ja, du vet... man behöver inte 

sätta upp några spärrar på något sätt...” 

(Fredrik) 

 

”Det är väl som sagt själva pålitligheten, framförallt tror jag. Att du kan 

säga saker och, visa både positiva och negativa sidor för den personen. Du 

kan, vet inte, öppna upp dig mer på nått sätt. Och du kan prata mer om 

personliga grejer. Du får en mer mix av allting, du får solidaritet samtidigt 

som du får humor och glädje och sorg och allting typ.” 

(Karl) 

 

Det är viktigt att kunna vara öppen med känslor och känna att de kan visa dem för en 

nära vän. Det viktigaste för alla intervjupersoner var att man kunde känna tillit till 

killkompisen. Tillit innebär att man inte behöver vara någon annan än sig själv, man 

vågar vara helt öppen mot kompisen. Man behöver inte skydda sig eller vara rädd för 

att visa sig sårbar. Tillit var inget som byggdes upp på en dag, de sa att det inte skulle 

gå att bestämma vem man blir djup vän med. Det kommer av sig självt och är 

ömsesidigt. Med andra ord krävs att båda ska kunna känna tillit och vara öppna med 

varandra, känna sig trygga att visa alla olika sorters känslor. Andreas pratade om att 

det också fanns vänner som var mittemellan, inte riktigt djupa och inte riktigt ytliga. 

De höll på att jobba sig upp: 
 

”Alltså jag har ju inte fullt men jag har ju någon sorts tillit för dem. Det är 

såna polare som håller på att komma upp till den riktiga tilliten. Alltså tar 
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hand om mig, frågar hur jag mår och ställer upp och såna där grejer när 

man behöver det. Alltså det är såna personer (…) som jag kanske bara känt 

i något år... men.. Man får jobba sig upp. Jag håller på att jobba mig upp. 

De kanske har mycket tillit till mig, men jag har inte så mycket tillit så 

som de kanske har.” 

(Andreas) 

 

 

Tema känslor: 

Känslor som intervjupersonerna tyckte var enkla att uttrycka var positiva känslor, 

t.ex. glädje. En intervjuperson tyckte att det var svårt att uttrycka äkta glädje till ytliga 

vänner, det blev en låtsas-glädje han kunde uttrycka bland ytliga och de riktiga 

känslorna kunde han endast uttrycka bland djupa eller mer förtroliga vänner. När det 

gäller ilska var intervjupersonerna oense om hur lätt och till vilka man kunde visa det. 

Två tyckte att det var lätt att uttrycka ilska med de personer som de känner, man ville 

inte visa sig ilsken bland folk som man inte känner. Bland ytliga var det vanligare att 

aggression som känsla kom upp istället för ilska. I en av intervjuerna gjordes en 

distinktion mellan ilska och aggression. Ilska var mer en känsla som uppkom när han 

upplevde orättvisa och aggression är ett utåtagerande beteende som framkommer när 

någon annan beter sig illa. Vi frågade om han kunde bli aggressiv mot vem som helst: 

 
”Nej inte inom familjen. Då är det mer bara ilska och så, inte någon 

aggression alls. Det är ju två skiljda begrepp ju. Men aggression är något 

annat. Ilska skulle jag kunna känna med familjen och nära kompisar, men 

aggression känner jag aldrig med närmaste personerna och familjen. Det 

kan man känna med ytliga och så.” 

(Fredrik) 

 

De känslor som var lättast att uttrycka bland ytliga vänner var positiva känslor såsom 

glädje men även aggression. Fredrik klargjorde aldrig om det var en medveten 

handling att inte visa aggression mot närmaste i syfte att skydda dem eller om han 

undermedvetet bara inte kunde. Bland djupa vänner kunde de uttrycka alla känslor 

som de bär på; sorg, ilska och glädje. Karl säger att han kan uttrycka sorg, men inte 

till den graden att han kan gråta framför kompisen. Han uttryckte att han inte kunde 

visa känslor som kompisen inte tidigare visat, han ville inte sticka ut känslomässigt 

och ”vara sämre”. De känslor som var svåra att uttrycka bland djupa vänner var behov 

av hjälp eller att någonting är svårt.  
 

Intervjuare: Vilka känslor är svårare att uttrycka bland killkompisar, 

nära vänner? 

Björn: Ja... känslor av att man behöver typ.... hjälp. Någonting... är 

svårt.. 

Intervjuare: För att? 

Björn: För att man kan... man får inte... man vågar inte. Man orkar inte. 

Man vill inte lägga så mycket på dem. Man bryr sig faktiskt om 

vännerna. Man vill inte lägga så mycket tyngd på vänner så därför håller 

man hellre tyst. Kanske inte är så tungt alltid. Men ibland är det det.  

(…) Intervjuare: Om du vet att det är svårt för dig.. men du vågar inte 

be om hjälp. Hur gör du då om det är någon som erbjuder dig hjälp? 

Björn: Ja då försöker jag.... försöker jag liksom ”men det är lugnt. Det 

är inte så mycket, jag klarar av det själv. Det är lugnt.” typ såhär.  

Intervjuare: Om du skulle till slut acceptera att få hjälp. Hur lång tid 

skulle det ha gått då liksom? Hur ska personen göra för att få ge dig 

hjälp om man säger så?  

Björn: Jag ska.... det ska liksom ha gått väldigt långt för mig. Att det har 
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gått ut över den personen nästan. 

(Intervjuperson 1) 

 

Bland djupa vänner behövs inte alla känslor uttryckas i ord, man kan se och märker 

hur kompisen mår. Vänner ska förstå varandra utan att behöva säga särskilt mycket. 

Andreas säger att om han märker att en nära vän blir nedstämd så tar han det direkt, 

men ibland är det svårt att se när en person mår dåligt. Då det är svårt uttrycker han 

att de inte ”ser varandra”, att han inte tänker riktigt på hur kompisen beter sig och 

vilka signaler han skickar. Vi frågade Karl om hur man kunde uttrycka sorg: 
 

”Sorg, alltså det är inte som... som jag sa, inte som man sitter och är 

ledsen framför folk och så. Det är något som jag försöker hålla för mig 

själv och så, när det väl är grejer. Det kanske märks på mig, det vet jag 

inte. Men oftast döljer jag det nog ganska bra, tror jag. Jag tror det är 

svårt att bara säga till någon att man är skitledsen. Alltså speciellt om det 

är i en grupp av människor, om det inte är någon som är...nära kompisar 

bara typ ytliga.”  

(Karl) 

 

Vi ställde en uppföljande fråga till Karl om runt vilka det går att visa sorg. 
 

”Jag vet inte, det är väl mest med såna som vet ens situation bäst liksom, 

man kan snacka liksom. Jag har egentligen djupare relation med folk jag 

har känt länge. Egentligen handlar det nog inte.. alltså jag tror många 

svarar på den frågan att det handlar om någon du känt länge. Men jag tror 

inte det handlar om hur länge man känt dom, för jag har kompisar som 

jag är nära med som jag känt länge, fast det är fortfarande ingen du kan 

berätta allt för, typ sorg då, för det hjälper ingenting. Även fast det kan 

vara bollplank, att bara säga till någon. Jag tror inte... det är någon, det 

kan vara en person som du känner att du kan få ut något utav det här, typ 

du kan lita på liksom. Och som kanske delar med sig tillbaka, alltså att 

inte bara sitta och lyssna och inte säga något tillbaka *skratt* att han kan 

förstå mig också.” 

(Karl) 

 

Björn och Andreas uttryckte också vikten av att känna den de pratade med och att få 

någonting tillbaka, att veta att den som lyssnar varit med om något liknande eller har 

haft en liknande känsla som de själva har. Detta förutsätter att kompisen de pratar 

med är öppen med känslor och delar med sig av egna upplevelser. Björn sa att när en 

kompis mådde dåligt skulle den inte behöva säga det, som kompis ska man se det och 

du ska kunna lita på det du ser. Kompisar kan ljuga och säga att allt är bra för att de 

kanske inte kan eller vet hur de ska kunna prata om det. Kompisen som ljuger får ut 

någonting av att ljuga, de vet att någon har uppmärksammat det man visat men de 

kanske inte har förtroende att prata om det som tynger. Björn menar att man måste 

fortsätta visa intresse och fråga och till slut kanske även tvinga dem att lita på dig och 

prata. Karl sa att det troligtvis syntes på honom om han var ledsen, även fast han inte 

sa till andra att han var ledsen. Han försöker att dölja det så gott det går. Fredrik sa att 

när han är nedstämd brukar han kunna säga till kompisar och familj att saker och ting 

inte är speciellt bra och förklarar läget, men går inte runt och visar det genom att gråta 

och ”deppa”. Andreas sa att det alltid är bättre att prata om sådant som tynger en, att 

det är bättre att kunna dela med sig av sina tankar innan det blir för mycket att hantera 

själv. När det blir för mycket sa Andreas att det brukar bli att personen gör någonting 

dumt, sen undrar de varför man gjorde så och det blir till en ond cirkel. Att ha en 

förståelse för kompisen och visa att man känner igen känslor och att man kan ge 

perspektiv lyftes upp som viktiga saker hos den man pratade med. Det var viktigt att 
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båda kunde vara öppna om känslor.  
 

”Hur jag uttrycker min oro, säger vi, det är beroende på hur orolig jag 

är liksom. Och det beror på vem det är också, om jag märker att det är 

någon som aldrig är orolig, då kanske jag inte uttrycker lika mycket för 

att inte vara sämre... eller något, typ inte att vilja sticka ut för mycket.” 

(Karl) 

 

 

 

Tema förändrat beteende: 

Här bad vi intervjupersonerna berätta om ett tillfälle då en vän till dem ändrat sitt 

beteende bort från hur de brukar vara. Beteende är någonting som syns och 

manifesteras utåt till skillnad mot ändrade tankar, dock ligger ändrade tankar ofta 

bakom ett förändrat beteende. Vi bad dem berätta om tillfället, vad de trodde kunde 

ligga bakom det förändrade beteendet, hur de agerade, hur länge de uppfattade att 

förändringen ägde rum, vart i förändringsprocessen de agerade och vilka sociala 

konsekvenser som följde deras handlande. Två av intervjupersonerna berättade om ett 

tillfälle då alkohol var inblandat och kompisen blev fientlig mot andra. Exempel på 

fientlighet mot andra var att kompisen blev aggressiv och hotade intervjupersonen, att 

kompisen hackade på andra och försökte starta argumentationer om saker som var löst 

sedan länge, blev arg och irriterad på alla.  
 

”Men så var vi i alla fall ute och han kom senare, jag var redan ute på ett 

uteställe i stan. Nämen så.. va fan var det... han kom väl in och var 

ganska full antar jag. Så hälsar han på mig först och sen så får han reda 

på något av någon annan som jag skulle ha sagt om honom, typ. Vilket i 

sig inte var så farligt, men han fick bara en sån grej och började hota mig 

och knuffa på. Det var en väldigt jobbig stämning, just då, för jag har 

liksom aldrig sett honom aggressiv, aldrig sett han bråka.” 

(Karl) 

 

Båda intervjupersonerna kände obehag över kompisens förändring eftersom att 

kompisen inte brukar bete sig så, det var inte kompisens vanliga beteende och det 

kändes som att han blivit någon annan. De försökte lugna ner kompisen och ville bort 

från situationen så fort det var över. Björn beskrev sin kompis som en person som 

brukar vara glad, kunna visa och prata om känslor öppet och Karl beskriver sin 

kompis som en som ”glider under radarn” som brukar hålla med vad andra säger. Vi 

frågade vad de trodde kunde ligga bakom det förändrade beteendet: 
 

”Ja, det vet jag inte kan bero på om det är ålder eller hans egna, liksom, 

personliga problem. Sen vet jag inte riktigt, jag har inte träffat han på så 

länge. (...) Alltså, jag vet inte om det är något så direkt. Jag tror det 

handlar mer om hans självbild som börjar bli mer och mer hotad och han 

blir sur och måste hävda sig. Aggressivt beteende typ. Jag vet inte, hans 

mamma är ju väldigt temperamentsfull. Han utvecklas ju som människa, 

så det kan ju vara biologiska grejer då liksom. Jag vet faktiskt inte, tror 

det har med att han har haft det inom sig och bara släpper nu ut det hela 

tiden.” 

(Karl) 

 

”Alla människor får snefylla om det händer någonting så är det. Det är 

inte något speciellt. Anledningen till att de får snefylla är att det hänt 

någonting, att man dricker för sorg. (…) Din flickvän kan ha gjort slut 

eller din killkompis kanske har hamnat på sjukhuset. Vad som helst. 

Bara en liten grej som man inte är beredd på. (...) Man vet ju oftast att... 
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det är ju nånting som tar upp det från början och då tar han upp allting. 

Istället för att ta upp en sak så tar han upp allt. Så det finns alltid en 

anledning till att det blir en snefylla och det är svårt att få bort det. Det är 

ett ändrat beteende som är väldigt konstigt beteende. Men det finns ju 

även med folk som är nykter. ” 

(Björn) 

 

Båda talar om självbild och att det är känslor som kompisen måste släppa ut. Björn 

svarade att det som ligger bakom snefyllor är osäkerhet, att någon person sagt något 

till kompisen så att kompisen blir osäker på sin självbild och funderar på det. De 

pratade båda lugnt med kompisen för de ville inte ha något bråk. Björn berättade att 

han sa till kompisen att han inte får känna så nu, det är fest och de ska ha kul, att de 

kan prata om det under morgondagen. Karl, vars kompis uppträdde hotfullt, försökte 

lyssna och gav upp försöken att få någonting sagt då han märkte att kompisen enbart 

var intresserad av att få sitt sagt. Han sa att det inte var bra att ta det just då, utan att 

de skulle prata om det när kompisen blev nykter men det gjorde han inte. 

Konsekvenserna av att de ingrep blev enligt Björn:  
 

”Konsekvenser med att han ser alltså att jag bryr mig. Och även att... Det 

kanske blir att jag bryr mig på ställen där jag inte ens borde bry mig. 

Oftast är det ju alltid bra konsekvenser.” 

(Björn) 

 

Efter att Karl förklarat och de upptäckt att det var ett missförstånd blev detta 

konsekvensen: 

 
”Han hade fattat det fel och han sneade ordentligt liksom. Det var ju 

första förändringen, han blev så arg och han har aldrig varit så hotfull 

förut. Sen så bara svänger det till helt tvärtom, och då säger han hur 

mycket han älskar mig *skrattar till* och hur mycket jag betyder för 

honom. (…)  … just att det svänger så fort och av ingen anledning, det 

tycker jag är jobbigt och konstigt.” 

(Karl) 

 

Andreas och Fredrik pratade om kompisar som mer börjat dra sig undan och drar sig 

från att göra saker, exempelvis att umgås eller att man ”skiter i allt”. 
 

”... en ganska nära kompis, började dra sig ur mer och mer när man 

skulle hitta på grejer. Alltså när det bara var han och jag som skulle hitta 

på något, då var det inga problem. Då kunde man kolla en rulle eller dra 

ut på stan eller vad man skulle göra. Men när det var lite mer folk, så 

kom det ursäkter. Att han inte kunde vara med för att han var sjuk eller 

för att han skulle göra det och skulle göra det. Och sen eskalerade det 

mer och mer och så slutade han höra av sig och när man ringde honom så 

svarade han inte och hörde inte av sig efteråt och sådär. Så det blev bara 

på sådär.” 

(Fredrik) 

 

Andreas berättade vad han brukar göra när han märker att hans kompis börjar skita i 

att göra saker när kompisen inte har någon ork:  
 

”Skriker, röjer, slår han lite *ler* (…) Brottas lite sådär. Tar lite 

strypgrepp.. man får såhär tappa ur.. Så vi blir såhär riktiga *skratt* 

MMA-fighters.. tills nån bara tappar ur. Sen är man helt slut båda två och 

bara.. *skratt* Då har vi typ lekt av oss typ. Då kan vi typ börja om. (…) 

Jag kan ju säga till han, det kan jag ju. Jag kan ju säga att typ ”det här är 

fel och du lär göra såhär för det är inte rätt att du gör sådär.” Man kan ju 
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prata också. Det gör jag också, inte bara brottas. Men först prat sen blir 

det brottning automatiskt *skratt*” 

(Andreas) 

 

 

Den andra intervjupersonen berättade om sina känslor då hans kompis inte hörde av 

sig tillbaka och aldrig hängde med på aktiviteter: 
 

”... man blev ganska less på personen liksom. Va fan, varför vill han inte 

vara med och så, han är så tråkig. Man blir lite förbannad och less. Och 

när man får reda på hur allting är att han mår jävligt dåligt, då förstod 

man mer och blev ledsen åt hans skull och sådär.” 

(Fredrik) 

 

Vi frågade hur han agerade när han märkte att kompisen började dra sig undan mer. 
 

”Ja, hur gjorde jag... Jo, jag försökte ringa han och styra upp grejer och 

höra hur det är. Man försökte ju lite på något sätt bara fråga om något är 

fel och så. Sen snackade man runt lite med polarkretsen som känner han 

lite grann och höra vad dom tycker och ser på det och vad de tror, det är 

så jag tacklade det i varje fall. Det är ju svårt liksom.” 

(Fredrik) 

 

Andreas brukar göra någonting så fort han märker att kompisen börjar skita i allt. 
Intervjuare: Men om du känner såhär att ”Nu känns det som att Y inte 

vill göra något... han har tappat glöden” liksom.. Hur länge låter du det 

vara om man tänker... tar det timmar, minuter eller dagar... 

Andreas: Nej. Jag tar det direkt.  

Intervjuare: Du tar det direkt? Så fort du känner att han bara.. Nu har 

han.. 

Andreas: Då är det... Men om inte jag ser det på han.. alltså.. att jag.. 

alltså.. Det kan vara svårt att se på en person när han mår dåligt också. 

För.. Men ibland har det varit så att vi har inte sett varandra sådär. Men 

det har ju kommit fram sen. Han har ju berättat sen och då kanske han 

har vidtagit några åtgärder för att fixa det själv. (…) Men vi pratar om 

det liksom ”vi löser det där”. Vi säger alltid det ”Det kommer lösa sig 

gubben”. Även om det går nerför hela tiden. Så nån gång kommer det 

gå uppför.  

(Andreas) 

 

Fredrik hade med facit i hand agerat annorlunda. Efter att ha försökt få kontakt med 

kompisen i ungefär ett år gav han upp. I efterhand tänkte han att han nog skulle hört 

av sig lite mer då och då, för att kompisen skulle veta att han fortfarande fanns kvar 

om han ville hitta på något. Han påpekade att det är viktigt i en sådan situation att inte 

pressa kompisen till umgänge eller till att öppna sig känslomässigt. Björn hade ett 

annat synsätt om hur man bemöter liknande situationer med en nära vän. Vi pratade 

om kroppsspråk och började sedan prata om hur man märker om någon ljuger och att 

vissa ljuger för att de inte kan prata om sådana känslor just då. Intervjupersonen sa att 

man måste fortsätta fråga och visa intresse för personen, näst intill tvinga dem att lita 

på dig. Att du kanske måste förmedla lite av dina känslor innan den personen kan 

öppna sig, att förmedla en likhet och har någonting att jämföra med. Andreas sa att de 

positiva konsekvenserna av att gripa in i en sådan situation som när kompisen skiter i 

allt är att man kan prata om sakerna istället för att det ska leda till att kompisen 

använder våld mot andra, det blir bättre av att prata om det och det är viktigt att kunna 

lägga över bördor och dela dem med andra.  
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5. Analys 

 

Bland vilka kan de uttrycka känslor och hur visas känslorna 
Killar pratar om känslor. En förutsättning för att känna sig trygg med detta är att den 

de pratar med är en nära vän de känner tillit till, vilken även själv kan visa känslor och 

förståelse genom att dela med sig av egna erfarenheter eller ge respons på det de 

berättar. En djup vän beskriver intervjupersonerna som någon de kan känna sig trygg 

med, de kan prata, sitta tyst eller säga allt de tänker på utan att vara orolig för hur 

kompisen ska reagera, de uttrycker att de inte behöver ”hålla upp garden” dvs. skydda 

sig när de berättar någonting, de kan hitta på roliga saker med en djup vän och att de 

ska känna varandra så pass mycket att allt inte behöver sägas i ord. En ytlig vän anser 

de vara en person de träffar ibland exempelvis på fester, en kompis kompis, en 

lagkamrat eller andra personer de har enstaka gemensamma intressen med och hittar 

på aktiviteter med. 

 Det är enligt intervjupersonerna lättare att uttrycka privata känslor bland djupa 

vänner, eftersom att de har tillit till dem och inte känner något behov av att skydda sig 

själv eller sin person. Ytliga vänner delges positiva känslor t.ex. glädje, men också 

negativa som aggression, eftersom att de inte känner tillit till dem att visa sårbarhet. 

Att uttrycka privata känslor såsom sorg, nedstämdhet eller osäkerhet kring självbild 

uttrycker de killar vi intervjuat var svårt, vi tolkar det som att det finns risk för att det 

tolkas som ett tecken på ”svaghet” och deras manlighet blir ifrågasatt. Om en nära vän 

till dem kan visa fler sidor av sig själv känner de en trygghet i att göra detsamma, det 

krävs alltså ett ömsesidigt förtroende. Karl berättar att han inte skulle visa känslor av 

oro inför en kompis om denne själv aldrig visar oro, att se en kompis uttrycka en 

känsla kan fungerar som en bekräftelse på att vännen också kan förstå känslan. 

Förståelse och acceptans av känslor är viktigt, att deras känslor kan bekräftas av 

vännen som riktiga och adekvata. 

 

Hur reflekterar de över vännernas beteende 
De visar i intervjuerna att de är medvetna om att deras vänners förändrade beteende 

kan ha sin grund i personliga emotionella problem eller frågeställningar kring den 

egna självbilden och uttrycker att det är viktigt att kunna prata om känslor med någon 

för att det inte ska få negativa konsekvenser. Brownhill et. al. (2005) intervjupersoner 

framförde både utåtagerande och inåtagerande strategier de uppmärksammat att män 

i deras omgivning använder för att slippa undan känslor och hantera nedstämdhet. Att 

konsumera mer alkohol eller droger, ha ett riskfyllt beteende ex. att slåss eller köra bil 

vårdslös återgavs som exempel på inåt- och utåtagerande beteenden vilka kan ha 

koppling till mäns nedstämdhet. I intervjun återberättade Björn om en situation där en 

vän var påverkad av alkohol och då nämnde han att man kan få en snefylla om “man 

dricker för sorg”. Han gav exempel att någonting negativt hänt en nära anhörig, att en 

relation tagit slut eller att kompisen funderar kring sin egen självbild då någon uttalat 

någonting om dem vilket fått dem att fundera. Hans kompis kan då känna sorg men 

inte vilja visa det, han visar därför ett utåtagerande beteende genom att söka konflikt 

med andra för att slippa visa eller berätta vad som egentligen har hänt. Jakupcak, Tull 

och Roemer (2005) kom i sin artikel fram till att det är mer acceptabelt för män att 

visa ilska, aggression och fientlighet mot andra och att de kan använda dessa 

beteenden för att dölja känslor av sårbarhet, rädsla eller skam. Känslan finns 

visserligen fortfarande kvar, men den hanteras genom att visa våld eller fientlighet 

utåt. Ilska och aggression sammankopplas med stereotypa maskulina beteenden och är 

därför mer acceptabelt för män att visa än nedstämdhet eller sorg för att de inte har en 
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lika stark koppling till en maskulin identitet. Kimmel (2008) skriver att även det 

omgivande samhället stöttar konstruktionen av maskulinitet och kan förklara 

aggressivt beteende från unga män och pojkar genom förklaringar såsom ”boys will 

be boys” och på detta sätt acceptera och hävda att unga mäns våldsanvändning inte är 

avvikande. Andreas berättar att det inte alltid är lätt att veta hur kompisen mår, 

speciellt när man inte ”ser kompisen” och inte reflekterar över hur de beter sig. Att 

aggression och våldsanvändning är kopplat till killar och maskulinitet kan leda till att 

man inte ”ser” eller funderar över varför kompisen beter sig så oavsett om det är en 

vanlig eller ovanlig syn. Karl upplevde obehag inför sin kompis aggressivitet 

eftersom att kompisen inte tidigare visat dessa tendenser. Han reflekterar över 

orsakerna och nämner behov av att hävda sig eller biologiska orsaker som grund till 

beteendet. Aggression som känsla uppgavs var lätt att uttrycka bland ytliga vänner, 

förklaringen till detta kan vara att denna känsla kopplas till maskulinitet. Känslor  

definierade som ”maskulina” är alltså lätt att uttrycka bland ytliga vänner, detta för att 

inte bli missförstådd eller nedvärderad, medan killarna bland djupa vänner kunde 

uttrycka känslor  inte kopplas till maskulinitet. Vi tolkar detta som att de inte kände 

något behov av att skydda sin maskulina identitet bland djupa vänner. Bland nära 

vänner behöver man inte hålla garden uppe, man behöver inte skydda sin maskulinitet 

då man är helt öppen med varandra, ingen kommer att använda informationen för att 

trycka ner den andra. 

 

Känslor som var svåra att uttrycka 
Intervjupersonerna uttryckte att det var jobbigt att uttrycka bland annat sorg eller 

behov av hjälp. Björn berättade att det var svårt att uttrycka behov av hjälp, han 

berättade att han som person inte hade några problem att uttrycka känslor men tyckte 

att det kunde vara jobbigt att uttrycka behov av hjälp oavsett om det var något stort 

eller litet han behövde hjälp med. När han i intervjun ska svara på varför det är svårt 

att uttrycka behov av hjälp påbörjar han olika meningar vilka skulle fått olika 

innebörder. Han börjar säga att man inte kan, att man inte får, att man inte vågar och 

sedan väljer han att förklara med att han inte orkar eftersom att han inte vill lägga 

tyngd på kompisarna. Det skulle kunna betyda att han upplevt att det inte är tillåtet, att 

han är rädd för att be om hjälp och att det är jobbigt att be om hjälp. Han berättade att 

han skulle försöka klara det själv och efter intervjuarens fråga om när han skulle 

acceptera hjälp från någon så berättar han att det ska ha gått långt, så långt att det 

nästan gått ut över andra personer. Konstruktionen av maskulinitet och därmed män 

som handlingskraftiga och självständiga kan hindra dem att söka hjälp för exempelvis 

emotionella problem (Emsile et. al., 2006). Inom den hegemoniska maskuliniteten 

finns ingen diskurs om emotionella problem och behov av hjälp är ingenting män kan 

känna och finna sig bekväm i, det finns inte konstruerat varför det kan vara en 

problematisk fråga för män såväl som andra hur man ska ställa sig till män med 

psykisk ohälsa och känsla av brist på handlingskraft. Att få hjälp för sin egen skull om 

problemen enbart drabbar honom själv var ingenting Björn direkt skulle acceptera. 

Däremot om hans beteende gick ut över andra så kunde han ställa sig annorlunda till 

att få hjälp. Det förutsätter även att vänner och omgivning delger Björn hur hans 

beteende påverkar dem negativt och att de även har en sådan relation till honom så att 

de kan erbjuda hjälp och inse att någonting inte är som det ska. Brownhill et. al. 

(2005) skriver att mäns utåtagerande beteenden kan tolkas av omgivningen som att 

dessa män beter sig illa, snarare än att det är beteenden till följd av depression eller 

nedstämdhet. Om omgivningen inte förstår varför Björn skulle välja att bete sig på 

detta sätt kan det få till följd att de istället drar sig tillbaka och lämnar Björn med sina 
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problem.  

 Att uttrycka sorg var även svårt. Emsile et al (2006) intervjustudie med män 

med tidigare erfarenhet av depression visade hur män uttryckt sin nedstämdhet hade 

blivit värderade av andra och dem själva som svaga vilket påverkat deras 

genusidentitet. Några intervjupersoner i studien upplevde hur homofobi och 

demaskuliniserande uttryck riktades mot dem om de visade ”svaghet”. Karl pratar om 

sorg. Det är något han helst håller för sig själv och försöker dölja för omgivningen, 

speciellt om det är fler vänner runtom och om de är ytliga vänner. Det är privata 

känslor han kan berätta för personer han känner tillit till, personer som visar att de vill 

förstå och delar med sig tillbaka. Enligt Karl handlar det om att inte sticka ut och vara 

annorlunda och för att inte vara ”sämre”. Om de andra killkompisarna inte uttrycker 

svagheter eller visar empati kommer personen som visar sig sårbar framstå 

som ”sämre” och sticka ut från gruppen, bli annorlunda. Man behövde visa sig vara 

lik de andra för att bli accepterad. Detta stämmer med Connells (2008) uppfattning att 

män som inte agerar och beter sig enligt den hegemoniska maskuliniteten nedvärderas 

och trakasseras av andra män. 

 

Killars beteende i förhållande till känslor 
Antingen uppfattar omgivningen att killar och män beter sig illa om de är 

utåtagerande, eller så uppfattas de som mindre maskulina när det är inåtagerande och 

visar att de är nedstämda. Detta kan leda till den förvirring och osäkerhet kring vad 

killar kan visa såsom Mac an Ghaill och Haywood (2010) diskuterar i sin artikel. De 

uttryckte kritik mot debattens utformning om att grunden till emotionella problem 

grundade sig i ”för lite” eller ”för mycket” maskulinitet, alltså att icke-maskulina 

killar blir utstött ur kompisgruppen och till följd av detta får psykisk ohälsa och att 

pojkar med för mycket maskulinitet blir känslokalla och använder våld. De 

intervjuade pojkar i skolålder och erfor att omgivningen hade olika uppfattningar om 

deras beteende, att de å ena sidan skulle vara män och inte gråta men att de samtidigt 

önskades bete sig mer liksom flickorna i klassen genom att vara lugna i klassrummet. 

Författarna menade att detta kunde göra pojkarna förvirrade, för de visste inte hur de 

skulle bete sig och det i sin tur kunde göra att de drog sig från att prata om 

emotionella problem. Att av andra å ena sidan ses som ”sämre” och uppleva att man 

sticker ut eller å andra sidan uppfattas som att man beter sig illa gör att killarna 

kanske inte har så många möjligheter att uttrycka känslor på grund av de olika 

tolkningarna av beteendenas lämplighet. Det blir en slags dubbel bestraffning, och de 

vet inte hur de ska handskas med sorg eller emotionella problem för det blir i vilket 

fall som helst fel. Det kan då vara lättare att bete sig illa och passera som ”normal” 

och smälta in bland gruppen killkompisar, än att visa nedstämdhet och uppfattas 

som ”annorlunda” eller ”sämre” och i och med det utsättas för trakasserier eller 

mobbning. Att använda våld eller utåtagerande strategier istället för att prata med 

någon gör enligt intervjupersonerna att man hamnar i en ond spiral. De har 

uppfattningen att det är bättre att prata om problem, frågan är om de vågar eller finner 

möjlighet att göra detta. Hur de utomstående tolkar och uppfattar beteendet påverkar 

hur de agerar i situationen. Att då ha djupa vänner vilka kan bekräfta, legitimera och 

acceptera kompisens känslor underlättar för killen att acceptera sina egna känslor och 

börja bearbeta och se dem från nya perspektiv. En faktor som enligt Komiya et. al. 

(2000) påverkade sökandet av psykologisk hjälp var om personerna upplevde en 

rädsla eller hade en öppenhet att prata om sina känslor. Att till en början öppna sig för 

kompisar kan ge personen mer kraft, stöd och acceptans att söka professionell hjälp. 

Känslor som diskussionsämne finns inte i dessa killars definition av maskulinitet, 
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killarna känner inte trygghet att uttrycka annat än glädje, ilska och aggression detta på 

grund av en rädsla att bli sedd av andra vänner som sämre eller annorlunda. En 

förutsättning för dessa killar att kunna prata om känslor är att de litar på personen, att 

de vet vem personen är och att det är någon de byggt upp en förtroendefull relation till. 

 Svårigheten med att be om hjälp uttrycktes vidare av intervjupersonerna 

genom att djupa eller nära vänner skulle förstå när någonting var fel, att man inte 

skulle behöva säga till. Om detta är förutsättningen för att killar ska kunna bygga 

djupa kompisrelationer till andra killar behöver man prata om hur man uppfattar eller 

läser av känslor, att de vågar fråga och bry sig om sina vänner.  

 

Agerande vid förändrat beteende 

 

Inåtagerande: 
Andreas berättelse handlar om att hans kompis ändrade beteende genom att han ”sket 

i allt”. Att strunta i att göra viktiga saker såsom att betala räkningar eller hitta på 

roliga saker och liknande kan tolkas som tecken på nedstämdhet hos kompisen. 

Andreas sökte och fick kontakt med kompisen genom kroppskontakt i form av 

brottning och ”låtsasslagsmål”. Vi intresserar oss för valet av kroppskontakt, att det 

just var brottning och lekfull kroppskontakt. Andreas använde brottningen i form av 

en isbrytare för att prata med sin kompis. Man kan tolka valet av brottning som att det 

är ett accepterat sätt för män att ha kroppskontakt, det ligger maskuliniteten närmare 

till hands och därmed accepterades av såväl intervjupersonen och hans kompis. 

Avsikten med att brottas är enligt intervjupersonen att få ”tömma ur” det fysiska och 

sedan prata. Ilska och aggression är acceptabla känslor för män att uttrycka. 

Kroppskontakt på annat sätt skulle kunna kännas obehagligt eller tolkas av personerna 

som icke-manligt, detta visar att det bland killar kan finnas regler för hur och under 

vilka omständigheter kroppskontakt är tillåtet och manligt. Jakupcak et. al. (2005) 

skriver att uttryckande av aggression och ilska kunde fungera som ett sätt att 

eliminera situationer vilka kan leda till sårbarhet. Lekfullheten i kroppskontakten 

skapade en god stämning i rummet och Andreas ämnade att prata med vännen efter att 

de ”lekt”. Brottningen syftade därmed inte till att eliminera känslor som kan leda till 

sårbarhet, utan kan ha använts som ett sätt att minska dessa känslor så att vännen 

kunde prata utan att bli känslomässig på ett sätt som upplevdes jobbigt för honom. 

Hade Andreas istället lagt armen om kompisen eller kramat om honom skulle risken 

finnas att kompisen eller Andreas själv upplevde obehag i kroppskontakten i och med 

att det blir mer allvarligt och känslomässig beröring. Eftersom att Andreas var den 

enda intervjuperson som nämnde kroppskontakt med kompisen som ett sätt att få 

kontakt, vet inte vi hur de andra ställer sig till kroppskontakt eller vilken sort de 

känner sig mer bekväm med. Kroppskontakt är ett sätt att få närmare kontakt med en 

person, man visar att man är där och bjuder in till närhet. Hans kompis var inte 

kontaktbar verbalt och därför tror vi att det utöver vad Andreas själv sade, kanske 

fungerar som ett sätt att testa hur nedstämd kompisen är då han inte kan få reda på det 

genom att prata. Om en person inte reagerar eller reagerar negativt på en inbjudan till 

lek kanske är väldigt nedstämd och då vet kompisen att det är läge att prata först, på 

detta sätt fungerar det för att testa kompisens sinnesstämning. Innehållande av känslor 

kan leda till aggressivt beteende (Jakupcak et al, 2005). Andreas och Karl uttryckte 

sig medvetna om detta och menar att om man inte pratar om sina känslor eller 

meddelar andra hur man mår kan det resultera i våld mot andra som inte vill ha våld. 

Kanske tolkar Andreas att det är bättre att ta ut frustrationen i lek med en vän. När de 

sedan ska prata brukar han fråga efter konkreta händelser vilka han vet har hänt eller 
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observerat för att få kompisen att berätta om det som stör honom. Detta tror vi kan 

vara ett sätt att visa förståelse och att man tidigare lyssnat och uppmärksammat 

kompisen. Det alla intervjupersoner lyfte som viktigt för förtroendet var att den 

kompis de kände sig kunna prata med kunde dela med sig av erfarenheter och visa att 

de ville förstå.  

 Fredriks vän drog sig tillbaka från umgänge. Detta kan också tolkas som en 

reaktion på nedstämdhet. Fredrik berättade att han försökte kontakta sin kompis, 

hörde av sig till honom och frågade hur det var och om han ville hitta på något samt 

hörde med andra kompisar vad de trodde hände. Efter ett tag blev han less och arg på 

sin kompis och slutade höra av sig för att han inte var kul att dels umgås med 

kompisen helt själv och att kompisen var tvungen att dras med ut. De tappade kontakt 

och drev ifrån varandra och det bildades till följd av detta nya grupperingar i 

kompisgruppen vilket gjorde att kompisen kom ännu längre från sina gamla vänner. 

Efteråt fick han reda på att kompisen vart deprimerad och kände då empati för honom 

och fick mer förståelse. Han frågar kompisen öppet om det är någonting, men frågar 

inte efter det specifika han uppmärksammat.  

 Fredrik uttryckte att han upplevde att kompisen blivit tråkig då han inte ville 

hitta på saker och umgås samt att han blev trött och less på att försöka få med 

kompisen. Detta tolkar vi som att det i deras relation var primärt att göra någon 

aktivitet, att prata låg inte lika nära till hands. Fredrik berättar i intervjun att kompisen 

kunde umgås ensam med honom, vilket vi tolkar som att vännen hade mer tillit och 

kände sig mer trygg med Fredrik än de andra vännerna. Ändock kanske det inte fanns 

ord eller tillit nog för vännen att kunna uttrycka vad han kände. De andra 

intervjupersonerna har berättat att det är lättare att prata om personliga saker enskilt 

än i grupp, vilket speglar det Emsile et. al. (2006) fick fram i sina intervjuer med män 

med erfarenhet av depression. Männen i studien uttryckte att det inte är så att de sitter 

i grupp och gråter eller pratar om djupa känslor för att ”män inte är så bra på det”. Det 

går inte att få det stöd som behövs för männen vet inte hur de ska ställa sig till 

kompisens tårar i grupp, vet inte vad de vågar göra eller visa. Anledningen till 

vännens motvilja att umgås med de andra vännerna kan ha haft sin grund i att han 

sökte stöd hos Fredrik. Vi har funnit att bland en grupp av män eller killar, såsom 

bland de ytliga vännerna hos intervjupersonerna, råder den maskulina hegemonin. Det  

avvikande påpekas och personen riskerar att bli utpekad som feminin. Denna 

konstruktion av manlighet bygger på en uppfattning att det skulle vara omaskulint att 

visa djupa känslor, därmed undviker männen att göra detta för att inte 

demaskuliniseras (Connell, 2008). 

 

Utåtagerande: 
Björns vän blev irriterad och fientlig mot andra, startade argumentationer och kunde 

uppträda otrevligt. Björn tar iväg sin kompis enskilt och säger att de är på fest och att 

de ska ha kul, han öppnar upp för att prata om det dagen efter. Han vet att det oftast är 

någonting oväntat som har hänt eller någon som sagt en sak till eller om kompisen 

vilket gör han osäker och får honom att bete sig på detta sätt. Avsikten är att förmedla 

till kompisen att det inte går att göra någonting åt sådant vilket hänt tidigare just då 

under festen och att det är ett onödigt beteende vilket skadar både kompisen och andra 

i omgivningen. Det som hänt och som kompisen funderar på kan tas sedan. Effekten 

blir att kompisen lugnar ner sig, är trevlig antingen bara mot Björn och även mot 

andra på festen. Björn visar här för kompisen att han finns där för att prata, uttrycker 

att kompisens beteende inte är ok och att det går att lösa sedan. Björns upplevelse var 

att kompisens förändrade beteende var obehagligt, eftersom att han inte känner igen 
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vännen. 

 Karl försökte lugna ner sin kompis, få dem att ta det när kompisen var nykter, 

sa att festen inte var rätt ställe att prata om det varför han erbjöd vännen att prata om 

det någon annan dag och valde att bara lyssnade på vad vännen hade att säga. De 

pratade med varandra direkt där festen var, det var folk runtomkring och kompisen 

tog det för att han var arg på Karl. Efter att de kommit fram till att det vart ett 

missförstånd blev allt bra igen, dock kunde Karl inte få bort tanken att kompisen vart 

beredd att skada honom och ville därför därifrån. Han kände sig främmande för sin 

kompis beteende eftersom att kompisen vanligtvis inte säger speciellt mycket 

och ”glider under radarn”. Han reflekterade över kompisens beteende och sa att det 

kan ha sin grund i antingen biologi, eftersom att kompisens förälder hade ett hett 

temperament, men även att det kunde handla om att kompisen hade ett behov av att 

hävda sig av någon anledning t ex. personliga problem. Det slutade med att Karl hade 

fått en förändrad bild av kompisen, och det blev jobbigt för honom för att de som var 

på festen undrade vad som hänt.  

 Björn pratade med sin vän vid sidan av festen och kunde säga hur han 

upplevde beteendet och fick förståelse från kompisen. Karls vän började tjafsa direkt 

och önskade inte att de skulle diskutera någon annan stans.  Hade Karl och kompisen 

pratat enskilt skulle vännen inte kunnat hävda sig och visa samma sidor. Utifrån 

denna situation kan vi se att omgiven av andra människor finns inte samma chans till 

dialog, utan dialogen kan sluta i en argumentation som leder till ett bråk. Kompisarna 

uppvisade både fientlighet och aggression, varför intervjupersonerna valde att vara 

försiktiga för att det inte skulle utvecklas till ett bråk. 

 Brownhill et. al. (2005) skriver om the big build. Teorin innebär att män som 

är deprimerade eller nedstämda använder  inåtagerande strategier såsom att hitta på 

någonting annat eller att sysselsätta sig med annat eller utåtagerande beteende i form 

av våld eller att såra andra. Fredriks kompis ville inte vara med och drog sig undan, 

Andreas uttryckte att det var bättre att prata om saker som stör istället för att använda 

våld mot andra och Björn och Karl berättade om tillfällen då deras vänner visade sig 

arga och irriterade. Vi vet inte om vad kompisarna egentligen kände, dock sa 

intervjupersonerna att aggressionen kunde ha med känslor att göra. Detta bekräftar 

delar av big build teorin, att män uppfattas använda inåt- eller utåtagerande beteenden 

för att distansera sig från egna problem och känslor vilka kan leda till sårbarhet. 

 

 

6. Slutdiskussion 
 

Vårt inledande antagande var att det rådde en nästan oinskränkt intolerans mot uttryck 

av känslor i killars vänskapsrelationer. Vi har efter uppsatsens genomförande fått en 

annorlunda syn på hur killar hanterar känslor i nära vänskapsrelationer. Det är mer 

komplext än att antingen visar man känslor eller inte. Killarna behövde väldigt 

mycket tillit för att kunna öppna upp sig emotionellt. Det krävs att man visar att det är 

okej att visa känslor, det är ingen negativ egenskap. Det krävs en ömsesidig total 

utlämning av erfarenheter och känslor för att det ska fungera. En djup 

vänskapsrelation byggs upp genom tillit och en genuin omtanke för sin väns situation. 

Det är viktigt att lyfta frågan om sorg, känslor av behov av hjälp. Killar kan, liksom 

tjejer, ha känslor som är svåra för dem att uttrycka p.g.a. att de begränsar sig själva 

för att inte känna sig mindervärdiga som män. Denna oförmåga att fråga fanns även 

fast vi hade förkunskaper som kunde sagt oss att kompisen kunde vara ledsen, man 
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antar inte att en kompis är ledsen om de inte visar det och det kan vara svårt för killar 

att visa nedstämdhet eller behov av hjälp om ingen frågar. Att detta skulle vara 

någonting specifikt enbart för killar vill vi motsäga. Både killar och tjejer kan ha mer 

eller mindre lätt att lita på andra personer och vänner beroende på tidigare 

erfarenheter. Vårt urval av intervjupersoner var begränsat och slutsatserna kan därmed 

inte generaliseras till hela gruppen unga killar/män. Däremot ville vi, och tror vi att vi 

har visat, att det kan vara mer komplicerat för just unga killar att visa känslor av 

sårbarhet till följd av den hegemoniska maskuliniteten. Att förbereda unga killar att 

våga fråga och kunna visa omsorg och omtanke om en vän, är en viktig förutsättning 

för att de ska kunna bygga djupa vänskapsrelationer. Det är inte rimligt att det ska 

finnas ett tabu kring känslor och psykisk ohälsa bland män. Detta tabu medför att 

samhället ser nedvärderande på män med psykisk ohälsa och män som visar sina 

känslor, vilket i sin tur leder till att de anses vara mindre maskulina och därmed 

mindre värda som män. 

I arbetet med denna uppsats har vi författare funderat över hur vi bemöter killar som 

säger att allt är bra när man frågar hur det är, det har lett till att vi vågar bli mer 

kritiska till ordet “bra” och vi vet att det är viktigt att fortsätta fråga men att även själv 

kunna förmedla känslor och vad vi ser i kontakten med dessa killar. Vi förstår att det 

är svårt och att det krävs väldigt mycket tillit för personer att öppna sig, vilket krävs i 

alla behandlande eller stödjande relationer mellan människor. Rädslan finns inom 

dem och utanför dem, de kan nedvärdera sig själv men även bli nedvärderad av andra 

om de visar sig sårbar eller uttrycker att de behöver hjälp. Vuxna och professionella 

måste visa sig trygga och allvarliga när de frågar unga killar hur de mår för att kunna 

inge dem trygghet i att öppna sig. 
Några av intervjupersonerna berättade i intervjuerna om en uppväxt där de mött sorg, 

besvikelser och svårigheter inom olika områden av livet. I sin ungdom litade de inte 

på någon, kände inte att det fanns någon de kunde prata med och de hade ett 

utåtagerande beteende vilket exempelvis lärare tolkade som att de betedde sig illa. Det 

fanns vuxna som försökte prata med dem men de upplevde det som konstigt och 

kände aldrig någon tillit till dessa vuxna. Som unga vuxna har de idag börjat prata 

med kompisar och öppna sig mer emotionellt, vilket dessa intervjupersoner upplever 

som en lättnad för att de kan dela med sig och diskutera problem med vänner. Detta 

togs inte upp i empirikapitlet eftersom att det behandlar tidigare förhållande till 

känslor, vår undersökning handlar om deras nuvarande förhållningssätt. Vi tyckte att 

det var mer relevant att ta upp detta i slutdiskussionen för att vidare poängtera vikten 

av att fråga unga killar och uppmärksamma att deras beteende kan grunda sig i 

nedstämdhet. 
I och med detta arbete har vi båda fått nya referensramar kring killar och unga mäns 

beteende, vikten av ett uppbyggt förtroende och hur man genom att visa omtanke och 

uppmärksamma killarnas beteende som ett uttryck för ohälsa kan få dem att prata om 

det som bekymrar dem. Vi har även reflekterat över självskadebeteende bland unga 

män, hur det kan manifesteras och hur det bemöts av omgivningen. Att slå i fasta 

material med knuten näve uppfattas av många som ett sätt att visa ilska, faktum är att 

killar genom detta beteende skadar sig själva och att vi som vuxna måste lyfta upp 

detta, visa att vi bryr oss om den unge och inte vill att de ska skada sig själva på detta 

sätt.  

Vi är även medvetna om att förtroende och uppbyggnad av förtroendefulla relationer 

kan gå olika snabbt för olika personer. Såväl killar som tjejer kan har bristande 

förtroende för andra vuxna och kompisar, anledningen till att vi valde fokuset på 

killar var som sagt att de som grupp inte uppmärksammas av samhället som bärare av 
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psykisk ohälsa såsom depression och nedstämdhet i lika hög utsträckning som tjejer, 

delvis på grund av det som vi i uppsatsen kommit fram till utgör samhällets syn på 

och skapande av genus. Viktigt är dock att man vågar ta steget och fråga samt prata 

om det som bekymrar personen. 

 

7. Förslag till forskning: 
I sin beskrivning av vad som är maskulint talar intervjupersonerna om yttre 

attribut som kroppsspråk, utseende och sätt att vara. Det som sker inom män och vad 

eller vilka känslor som anses var maskulina nämns inte alls, vi funderar om detta 

beror på att känslor i sin helhet definieras som antingen neutrala (ex. glädje) som både 

män och kvinnor kan visa eller som kvinnligt (ex. uttryckande eller visande av sorg, 

rädsla, beroende eller svaghet). Killarna definierar handlingskraft som maskulint och 

känslor som rädsla, beroende och svaghet kan inte sägas överensstämma med 

definitionen av handlingskraftig. Finns överhuvudtaget känslor som definieras som 

maskulina? Kan det vara orsaken bakom killars rädsla eller brist på visande av känslor 

att det inte finns som en del av en maskulinitetsdiskurs. Ett intressant område för 

vidare forskning skulle därmed vara att undersöka vad som uppfattas som maskulina 

känslor, vilka känslor en man kan ha inom sig eller vilka känslor som är acceptabla 

för en man att uttrycka.
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BILAGA 

 

INTERVJUGUIDE 
 

Bakgrund; person: 

* Ålder, yrke/studier, boende, fritid, föräldrars yrke, familj/släkt-kontakt 

* Hur skulle du beskriva dig själv? (Ex: intressen, personlighet osv.) 

x Hur skulle andra beskriva dig? 

x Vilka positiva resp. negativa egenskaper har du? 

 

Maskulinitet:  

* Vad är maskulint enligt dig? 

* Vad ger media dig för bild av maskulinitet? 

* På vilket sätt är du maskulin? På vilket sätt är du inte maskulin? På vilket sätt skulle 

du vilja vara maskulin? (Saknar du några egenskaper osv.) 

 

VÄNSKAP: 

* Vilka är viktiga egenskaper hos en vän? 

* Vad kännetecknar en ytlig relation till en annan kille? (Vilka aktiviteter, vad pratar 

man om, hur pratar man om etc.) 

* Vad kännetecknar en djup relation till en annan kille? 

* Vilka sorts relationer har du till andra killar? (Hur många ytliga/djupa, Vilken ålder 

har de pers., hur känner ni varandra,) 

 

KÄNSLOR(tankekarta/post-its som hjälpmedel i intervjun): 

* Vilka känslor är lätt för dig att uttrycka bland killkompisarna? Varför? 

* Vilka känslor kan kännas svårare för dig att uttrycka bland killkompisarna? Varför? 

* Hur starkt kan du uttrycka dina känslor? 

x I vilken/-a kontext/-er uttrycker du de olika känslorna? (Med nära/ytliga 

vänner, på arbete, förtroendefull person, främlingar, i grupp/enskilt, 

förälder/släkt/familj) 

 

Förändrat beteende: 

*Berätta om ett tillfälle då en vän till dig ändrade sitt beteende (bort från normala): 

 x Vad fick du för känslor när du såg din kompis ändra sitt beteende? 

x Vad trodde du låg bakom det förändrade beteendet? Vad vet du idag/efter 

 att din kompis ändrade beteende? 

x Hur handlade/agerade du då? 

x Hur länge uppmärksammade du att förändringen pågick? 

x Efter hur lång tid/vart i processen agerade du och hur agerade du? 

x Blev det några sociala konsekvenser av agerandet? 

 

Rekonstruera: Gå tillbaka i händelsens historia, utforska händelseförloppet (detaljer 

gör berättelsen mer levande) Utveckling efter händelsen. Tankar och synsätt under 

och efter händelsen. 

 


