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SAMMANFATTNING 

Denna studie undersöker hur unga män upplever sin möjlighet att dela med sig av sitt 
känsloliv till sina närmsta manliga vänner. Frågeställningarna innefattar hur män 
umgås med varandra, deras möjligheter att dela med sig av känslor, samt vilka 
förväntningar de upplever finns på dem i egenskap av att vara män. Denna kvalitativa 
studie utgår från en interpretativistisk tankegång och kan ses som delvis deduktiv, då 
tänkta teorier tidigt tas in i arbetet. Studien avslutas dock induktivt då målet inte är att 
pröva teorierna utan använda dem som verktyg för att förklara resultatet. Tio 
semistrukturerade intervjuer genomförs med totalt tio män i åldrarna 20 till 29 år. 
Under arbetets gång framkommer en bild av hur män verkar inom umgängeskretsen. 
Många känner svårigheter och osäkerhet kring att dela med sig emotionellt till sina 
vänner. Dessutom tycks det finnas normer kring hur en man ska vara som begränsar 
dem i deras emotionella liv. 
 
Nyckelord: män, maskulinitet, emotionell restriktivitet, känslor, gruppdynamik, 
hegemonisk maskulinitet. 
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1. INLEDNING 
Forskning pekar på att män i Sverige är begränsade av en social restriktivitet när 

det kommer till att blotta och ge uttryck för sitt känsloliv, vilket är särskilt 

påtagligt i den manliga umgängeskretsen (SOU 2014). Det här är en kvalitativ 

studie med syfte att förstå unga mäns vänskapsrelationer med andra män, och 

vilken plats deras känsloliv tar i det närmaste umgänget. Genom att förstå hur män 

förhåller sig till uttryck av känslor i sin sociala sfär kan förståelse skapas kring 

vilka eventuella svårigheter eller begränsningar som finns i mäns möjligheter att 

vara emotionellt utlämnande och varför. 

 

1.1 Bakgrund 

George Simmel (Bredmar 2014) menar att människor är sociala varelser som 

söker sig till grupper som känns attraktiva. Men att tillhöra en grupp innebär också 

att individen behöver anpassa sig och ta till sig av rådande normer, värderingar 

och beteenden inom gruppen. Själva samhället är grundat i dessa interaktioner och 

relationer mellan människor i olika grupper. Simmel menar vidare att 

interaktionerna i gruppen kan ses som en brygga mellan individ och samhälle 

(ibid). George Herbert Mead beskriver vidare att den viktigaste förutsättningen 

för mänskligt identitetsskapande är förmågan att “se sig själv genom andras 

ögon”. Människan är inte utan hon blir till genom dessa kritiska speglingar. 

Människan speglar sig dock inte bara i andra utan granskar även speglingen 

utifrån samhällets rådande normer, regler och värden (Boman 2014). 
 

Vissa av dessa normer, regler och värden är adresserade till könstillhörigheten. 

Tankar kring kön och genus är något som har påtalats på olika sätt genom tiden. I 

Bibeln står det till exempel att kvinnor ska vara underordnade sina män och leva 

i prydnad och renhet genom ett milt sinnelag (Nya Testamentet, Petrus 3:4) 

Männen sades att de skulle hylla sina fruar på grund av kvinnor var ett svagare 

kön än männen (Nya Testamentet, Petrus 3:7). I Koranen och Gamla Testamentet 

återfinns flera andra normer och regler riktade mot de olika könen. Under 

historiens gång har tankarna kring kön och genus ändrats men det har funnits 

tankar kring hur de olika könen är eller bör vara. År 1792 skrevs en av de första 

genus-litterära verken där Mary Wollstonecrafts bok behandlade ojämställdheten 

som då fanns mellan män och kvinnor i det engelska samhället (NE, Mary 

Wollstonecraft). Genom åren har sedan många liknande verk som Wollstonecrafts 

skrivits runt om i världen. På 1900-talet började dessa tankar kring genus leda 

fram till ett eget forskningsfält och är idag ett välkänt vetenskapligt ämne. 

Genusforskningen omtolkar vedertagen forskning och ser den forskningen i ett 

nytt ljus genom att ta bort mannen som normen. Genom detta kan det då 

uppkomma nya resultat och slutsatser (NE, Genusforskning).  
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På senare tid har det inom genusforskningen skapats en ny gren som tittar närmare 

på de maskulina idealen och vad de kan ha för konsekvenser för individerna och 

samhället. Enligt Reigeluth, Pollastri, Cardemil och Addis (2016) visar studier 

kring maskulinitet att samhället ställer högre krav på män än kvinnor vad gäller 

förmågan att kontrollera sitt känsloliv och därav att de ska vara mer restriktiva 

med att uttrycka känslor. Vidare menar de att det också finns skillnader mellan 

hur flickor och pojkar uttrycker känslor. Pojkar och män har i större utsträckning 

visat sig uttrycka “hårda” känslor såsom ilska och aggression när de uttrycker sitt 

känsloliv. Fler män tar också till missbruk som ett sätt att självmedicinera för ett 

dåligt mående. Detta hänger ihop med ett manligt ideal, eller en hegemonisk 

maskulinitet, där uttryck av överdrivna eller “mjuka” känslor går emot normen 

och ett sådant beteende anses därför vara “feminint” eller “gay” (ibid). 

 

Begreppet hegemonisk maskulinitet myntades av Raewyn Connell (2008) och 

syftar till att det finns manliga ideal som män generellt strävar efter, men som är 

just ideal och ofta ouppnåeliga. Värden som ses som idealt maskulina står i 

kontrast till det feminina. Känslor, framförallt de känslor som på olika vis 

uttrycker svaghet betraktas som feminina värden. Redan i tidig ålder får män lära 

sig sociala regler som kan kopplas till hegemonisk maskulinitet. Denna 

genusprocess pågår under hela livet och innehåller oskrivna regler kring 

maskulint beteende inklusive hur en man ska hantera känslor (ibid). 

 

Att män upplever det svårt att tala om känslor är något som flera forskare menar 

kan påverka deras psykiska hälsa negativt (Reigeluth et al. 2016). Statistisk visar 

att män tar självmord i högre grad än kvinnor (Jalmert 2014) och att män lättare 

hamnar i missbruk i samband med psykisk ohälsa (Rutz 2014). Dessutom saknar 

17 % av Sveriges män en nära vän, vilket kan jämföras med kvinnorna, där 11 % 

saknar en nära vän (SCB 2015). Socialpsykiatri professorn Wolfgang Rutz (2014, 

s 36) sammanfattar problematiken på följande vis: 
 

Män känner sig och benämner sig sällan som deprimerade. Eftersom 

diagnostiska kriterier i konventionellt använda depression diagnostiska 

instrument oftast har utvecklats på grundval av rapporterade depression 

variabler så blir dessa otillräckliga när det gäller män. Bakgrunden är 

männens oförmåga att verbalisera känslor och därmed depression, vilket 

ofta tillsammans med orealistiska konventionella manlighetsideal också 

är orsaken till oförmågan att söka och få hjälp. 
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Rutz med flera (ex Jalmert 2014, Reigeluth et al. 2016) menar på att mäns 

restriktivitet kring att prata om känslor hänger ihop med föreställningar om hur 

en man bör vara (ibid). Föreningen Mind har kommit ut med en rapport om män 

och psykisk ohälsa där de också ger ett antal förslag på hur samhället kan vidta 

åtgärder för att få män att tala om känslor (Mind 2014). 
 

På senare tid har jämställdhetsorganisationer såsom FATTA MAN aktivt börja 

jobba med dessa frågor och drivit tesen att “dagens destruktiva manlighetsnormer 

är begränsande”. Genom initiativ såsom Killmiddag uppmanas män att öppna upp 

sig och prata med varandra om känsliga ämnen för att på sikt skapa en “annan 

sorts manlighet” (FATTA MAN 2016). Länge har jämställdhetsdebatten 

fokuserat på att manlighetsnormer påverkat kvinnor negativt, men på senare tid 

har det uppmärksammats hur manlighetsnormer även kan missgynna män. Trots 

att Sverige ofta anses vara ett jämställt land så finns det mycket kvar att göra både 

för män och för kvinnor. Forskning visar att det finns ideal kring hur män ska 

känna och bete sig i sitt sociala liv. Detta påverkar hur de talar om sina känslor 

och sitt mående. Vi vill i vår uppsats titta närmare på ett antal män och se hur de 

upplever att det kan tala om sina känslor i sitt närmaste kompisgäng. Finns det 

utrymme för män att kunna vara känslofyllda varelser bland vänner eller måste de 

även där försöka sätta på sig en mask av maskulinitet där det inte är accepterat att 

få visa sig svag eller känslofylld? Genom att förstå hur män förhåller sig till 

uttryck av känslor i sin sociala sfär kan förståelse skapas kring vilka eventuella 

svårigheter och begränsningar som finns i mäns känsloliv och varför. För att 

vidare undersöka uppfattningen om känslor och maskulinitetsnormer inom den 

manliga kompiskretsen kommer denna studies syfte till följande: 

 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur känslor tar sig uttryck i manliga 

kompiskretsar. Genom detta kan insikt uppnås kring hur kompiskretsen 

konstruerar maskulinitet och hur det formar mäns känsloliv. 

 

Frågeställningar: 
 

 Upplever männen att det finns förväntningar på dem, i egenskap av att vara 

män, och hur har det i så fall format dem? 

 Hur umgås männen med varandra? 

 Hur kommer olika typer av känslor till uttryck i den manliga gemenskapen? 
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1.3 Disposition 

Studien består av sex kapitel. I kapitel två redogörs tidigare forskning och 

teoretisk referensram inom ämnet genus och maskulinitet. Den tidigare 

forskningen finns för att skapa en förståelse för hur män konstruerar manlighet 

och uttrycker sina känslor. Den teoretiska referensramen handlar om Meads 

symboliska interaktionism och Connells hegemoniska maskulinitet. Dessa teorier 

tar upp bland annat hur maskulinitet skapas och formas i det samhälle vi lever i 

och hur människan skapar regler och normer i samhället. I kapitel tre förklaras de 

metodologiska valen, urvalsprocess och hur databearbetning har genomförts. Det 

finns även diskussion kring validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. I 

det nästa sista kapitlet så presenteras resultaten kopplat till frågeställningarna i 

första kapitalet. I det femte kapitlet diskuteras resultatet från kapitel fyra och 

kopplas ihop med den tidigare forskningen och de teoretiska begreppen från 

kapitel två. Studien avslutas med ett sjätte kapitel där en slutats sammanfattar hela 

studien, samt ett avsnitt om förslag till vidare forskning. 

 

1.4 Arbetsfördelning 

Vad gäller fördelning av arbetet kring denna studie har vi haft som 

grundinställning att båda ska bidra lika mycket till arbetet. Vi delade upp de tio 

intervjuer som skulle genomföras och gjorde fem stycken var. Detta var både ett 

praktiskt och ett strategiskt val, då författarna har olika kön, detta diskuteras 

vidare i metodavsnittet. Vad gäller den faktiska texten och de olika avsnitten så 

har vi i ett tidigare stadie delat upp olika avsnitt som olika ansvarsområden. Men 

i ett senare stadie har alla avsnitt gåtts igenom och genomarbetats och 

omarbetats av båda författarna. Det är vår gemensamma uppfattning som 

författare att båda har bidragit likvärdigt, efter bästa förmåga och att vi även 

utnyttjat våra individuella styrkor på ett strategiskt sätt som passat oss båda.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM  
I detta kapitel presenteras aktuell forskning inom ämnet maskulinitet samt de 

teorier som valts för att diskutera studiens resultat. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har tagits fram genom systematiska databassökningar. 

För att närmare se hur de systematiska sökningarna skett se avsnitt 3.2. Den 

tidigare forskningen fyller funktionen att kartlägga vilken tidigare forskning som 

bedrivits inom det valda problemområdet, vilket kan kallas 

maskulinitetsforskning. Den forskning som togs med efter den systematiska 

databassökningen utgörs av sju stycken vetenskapliga artiklar och en SOU-

rapport. Dessa konkretiseras och sammanfattas nedan i form av tre stycken teman. 
 

2.1.1 Emotionell restriktivitet 

Flera av studierna tittar på mäns upplevelser av de sociala förväntningar som finns 

på dem, i egenskap av att vara män. Något som är tydligt är hur normer kring 

manlighet går hand i hand med just emotionell restriktivitet. I studien Young men´s 

perceptions of emotional health (Ritchie 1999) intervjuas 200 män i åldrarna 16–

24 år om deras upplevelse av emotionell hälsa. Ett mönster som är tydligt är att 

män upplever bilden av manlighet som ett hinder för att vara emotionellt 

utlämnande och våga prata om sådant mår dåligt över. De känner generellt att 

känslomässiga uttryck hos män är tabu, vilket påverkar dem att just vara restriktiva 

med känslomässiga uttryck (ibid). Foste, Edwards & Davis (2012) menar i sin 

studie att pojkar från en väldigt ung ålder lär sig hur de ska bete sig för att vara 

män. “Feminina” känslor och beteenden såsom gråt, empati och hjälpsökande 

tillhör inte den manliga normen, och detta blir ett problem för män då de 

undertrycker många känslor (ibid). Deras arbete är en fallstudie som följer en ung 

man som kallas Seth. Seth förklarar i studien att han började inse att han mådde 

dåligt av den hårda manliga chargongen som pågick under hans tid i college. Han 

började förstå att mycket som definierar manlighetsnormer, såsom överdriven 

hårdhet på bekostnad av mjukare känslor och känslouttryck, var något som 

påverkade honom negativt. Trots denna insikt förändrade Seth inte sitt beteende 

utan fortsatte att leva i samma mönster, eftersom han var rädd att bli utstött ur 

gruppen. Detta menar författarna inte är något som unikt för Seth, utan att många 

män upplever att de påverkas negativt av hårda maskulinitetsnormer men 

uttrycker inte detta på grund av risken för social sanktionering (ibid).  

 
 



 

6 

 

En SOU-rapport från 2014, som berör män och jämställdhet, visar på att det i 

Sverige finns strukturer och normer rörande manlighet som kan vara begränsande 

för individen. Till exempel att män ofta leds “bort från omsorgsgivande och 

närhet” (s 65) eftersom sådant tillskrivs kvinnlighet, beroende och sårbarhet (ibid). 

Sådant menar Foste, Edwards & Davis (2012) kan leda till en rad olika problem 

eftersom de undertrycker en stor del av sina känslor. Detta bekräftas i en studie av 

Wong, Pituch & Rochlen (2006) som visar på ett samband mellan restriktiva 

känslouttryck och ångest, något de såg hos många män i deras studie, till följd av 

negativa attityder till emotionell expressivitet (ibid). 

 

Även fast män upplevs ha svårt att tala om känslor så finns det vissa metoder män 

använder sig av för att kunna dela med sig av saker.  I Reigeluth, Pollastri, 

Cardemil och Addis studie (2016) visar det sig att unga män använder sig av 

kommunikativa processer, så som skratt och skämt i hög grad för att tala om 

känslor (ibid). Det tycktes vara så att skratt användes för att skapa en säker plats 

och underlätta närhet genom att göra stämningen mindre spänd. De unga männen 

använder också i många fall slanguttryck, som gör att deras känslomässiga prat 

avdramatiseras och på så sätt inte går emot det manliga idealet. Att använda hårda 

ord för att förklara mjuka känslor verkar göra det lättare för de unga männen att 

tala om sina känslor (ibid). SOU-rapporten Män och Jämställdhet (2014) 

poängterar att den “hegemoniska manligheten” blir alltmer utmanad i och med att 

samhällsutvecklingen gällande jämställdhet går framåt. Ändå är det trögt och svårt 

att ändra etablerade strukturer. För vissa män i vissa grupper är det enklare att 

omfamna en livsstil och ett uttryckssätt som representerar jämställdhet, för andra 

är det svårare. Oavsett social tillhörighet finns det strukturer och normer rörande 

manlighet som kan vara begränsande för individen. Hur individen påverkas av 

dessa normer är sådant som också lämnar avtryck på samhällsnivå (ibid). 

  

2.1.2 Ett samhällsproblem 

“Det är sant att män är överrepresenterade i samhällets topp, men män är också 

överrepresenterade bland de mest utsatta i samhället” (s 56) menas det SOU-

rapporten Män och Jämställdhet (2014). Oviljan att söka hjälp kan leda till 

överdödlighet genom exempelvis risktagande, depression, självmord och våld. 

Mäns psykiska ohälsa är underdiagnostiserad och tar ofta uttryck som 

aggressivitet och missbruk, vilka ofta förbises som symptom på depression. 

Denna underdiagnostisering kan kopplas till att män står för 70 % av alla 

självmord i Sverige, trots att den rapporterade psykiska ohälsan är betydligt lägre 

än hos kvinnor (ibid). Forskarna bakom denna studie menar att detta 

samhällsproblem hänger tätt ihop med rädslan för emotionell expressivitet och att 

uttrycka svaghet. Lee och Owens (2002) menar också att en etablerad könsnorm, 

som utmålar män som mer känslomässigt stabila än kvinnor, hindrar män från att 

uttrycka känslor; vilket är den bakomliggande orsaken till att män är mindre 
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benägna än kvinnor att söka hjälp för emotionella problem. I Ritchies (1999) 

studie, där 200 män svarade på frågor kring emotionell hälsa, visar resultatet att 

männen inte ville söka hjälp för sitt dåligt emotionella mående för att den 

stereotypa bilden av manlighet hindrade dem. I Addis (2008) studie påpekas det 

att ett genusperspektiv behövs för att förstå mäns depression. Studien 

argumenterar för att mäns depression ofta maskeras till följd av inlärda 

genusbeteenden hos män. Istället för att visa svaghet och erkänna sorg hamnar 

män istället i missbruk, utövar våld och andra beteenden som kan vara skadliga 

för individen. Depression anses både förstärkas till följd av restriktiva normer som 

rör manlighet och sedan dessutom döljas till följd av samma normer (ibid). Addis 

(2008) menar vidare att eftersom männen uppfostras i en slags hegemonisk 

maskulinitet, som ställer ouppnåeliga krav, skapas en press vilket i sig kan leda 

till depression. Depression blir då svårare att ta sig ur då männen inte heller fått 

lära sig hur de ska hantera sådana känslor (ibid). Detta är något som även nämns 

i SOU-rapporten (2014). Även i denna rapport menas det att maskulinitetsnormer 

och manliga ideal kan vara en bakomliggande påverkan till mäns utsatthet, delvis 

eftersom depression ofta hänger ihop med känslor av maktlöshet och svaghet som 

står i rak kontrast till dominerande maskulina ideal. Att leva upp till de manliga 

idealen kan också skapa en stress som i sin tur leder till depression. För att jobba 

med detta samhällsproblem menar Lee och Owens (2002) att det är viktigt att 

förstå män, och därav måste man även se till och förstå de sociala 

konstruktionerna av maskulinitet och hur detta påverkar männens känsloliv och 

hälsa. 

 

2.1.3 Hegemonisk maskulinitet 

Raewyn Connells teori om hegemonisk maskulinitet (2008) är något som används 

i många av studierna som en teoretisk förankring. I Lee och Owens studie (2002) 

beskriver de hur hegemoniska modeller av kön positionerar oro för sin hälsa som 

en feminin egenskap där män är mer motståndskraftiga för sjukdomar, ”naturligt” 

starka, samt svarar på smärta med likgiltighet (ibid). Den svenska SOU-rapporten 

(2014) använder begreppet för att förklara hur normer för män på en viss tid och 

viss plats legitimerar en viss typ av könsordning, där vissa egenskaper hos män 

och vissa grupper överordnas andra egenskaper och grupper. Begreppet 

hegemonisk maskulinitet används också för att peka ut hur män drabbas negativt 

av manlighetsnormer, genom att det finns egenskaper som tillskrivs som feminina 

och står därav i ren motsats till den hegemoniska manligheten (ibid). I Emslie, 

Ridge, Ziebland och Hunt studie (2006) menas det att strävan efter ett 

hegemoniskt ideal kunde bidra till ett suicidalt beteende bland de 16 män som 

intervjuades. I avsnitt 2.3 kommer den hegemoniska maskulinitetsteorin förklaras 

mer utförligt. Då det är tydligt att detta är ett begrepp och en teori som används 

så pass mycket i maskulinitetsforskning, är det även något vi vill ta in i vår 

teoretiska förförståelse. 
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2.1.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Från denna forskning växte studien fram. Forskningen är vägledande för arbetet 

på så sätt att den skapar en större förståelse kring maskulinitetsforskning och 

därav hjälper oss att formulera de frågor som ställs till informanterna. 

Forskningen målar upp mäns emotionella restriktivitet som ett potentiellt 

samhällsproblem och att det är tätt sammankopplad med de normer som finns 

kring manlighet. Det är därför viktigt att formulera frågor för att skapa förståelse 

kring hur våra informanter ser på sig själva, vad som format dem i livet och hur 

de har påverkats och påverkas av manlighetsnormer. Vidare vill vi förstå hur detta 

samspelar med en emotionell dialog i den manliga umgängeskretsen. Samt att 

försöka göra en distinktion mellan det sätt som män pratar om känslor med en 

eller flera kompisar, kontra en nära vän. Medan forskningen är starkt fokuserad 

på de negativa känslor som män stänger inne, vill vi även se hur det pratas kring 

mer positivt laddade känslor i den manliga gemenskapen. Den tidigare 

forskningen för arbetet framåt genom att forma en grund från vilken det valda 

problemet kan ta ansats ifrån. Denna grund har även hjälpt oss att ta fram vilka 

teorier som kan vara lämpliga att använda för att förstå och tolka den 

informationen vi får från informanterna. 

 

2.2 Teori 

De valda teorierna är tänkta att fungera som en verktygslåda för att förstå och tolka 

resultatet. Connells teori om hegemonisk maskulinitet (2008) togs med eftersom 

den används och återkommer i större delen av den tidigare forskningen. Denna 

teori bidrar med en förståelse kring social konstruktion av kön och manlighet, 

främst på en strukturell nivå. Därför kompletteras denna teori med Meads 

interaktionsteori, som ger mer av en mikroförståelse kring mänsklig interaktion. 

Meads begrepp “generaliserande andre” bygger, utifrån vår egen förståelse, en 

brygga till Connells begrepp “hegemonisk maskulinitet”. 

 

2.2.1 Meads interaktionsteori 

Mead fokuserar sin sociologiska forskning på interaktion och det mänskliga 

sociala handlandet, som han menar utgör en grund nödvändig för att förstå 

människan (Boman 2014). Det mänskliga handlandet menar Mead måste förstås 

som en helhet snarare än enskilda händelser. För att kunna se helhet är det viktigt 

att lära sig förstå den grupp som den enskilda individen handlar i. Bara genom att 

förstå gruppens beteende kommer man kunna förstå en individ, då människan 

skapar sig själv genom att spegla sig mot andra, menar Mead (Svedberg 2016). 

För att också kunna förstå samhället är det av vikt att förstå de mänskliga sociala 

handlingarna (ibid). Samhället är ett resultat av de mänskliga sociala 



 

9 

 

interaktionerna, och när vi interagerar med andra människor konstruerar och 

omkonstruerar vi oss själva liksom samhället (Boman 2014). 

Mead menar att när en individ föds så föds den in i ett givet samhälle och ett socialt 

samspel. I detta samhälle finns det en rad uppsatta normer, värderingar och roller 

som är givna för just det samhället (Boman 2014). Detta kallas för den 

generaliserade andre och kan ses som ett slags kollektiv medvetande. De allra 

flesta människor som återfinns i det specifika samhället förstår samhällets 

gemensamma regler och handlar därefter (ibid). Ett exempel är att i Sverige så står 

folk i kö och skapar ett kösystem på ett givet sätt. Detta är något som medlemmar 

i samhället vet om och följer. Sedan kommer individen också att verka i en rad 

olika grupper genom sitt liv. Där kommer det att kunna finnas nya eller andra 

normer än de som finns bland den generaliserade andre, alltså de som gäller för 

samhället i stort (ibid). 

Individens identitet och dennes medvetande kommer att formas genom möten med 

olika grupper. Detta kallar Mead för social spegling (Svedberg 2016). Andra 

individers attityder och reaktioner till en person skapar och påverkar individens 

sociala identitet (ibid). Det är så människan utvecklar sin egen identitet. Om en 

individs handlingar och tankar blir positivt bemötta tenderar individen att behålla 

dessa och även framhäva dessa sidor (ibid). Detta är ett resultat av sociala 

processer, precis som själva människan är. Jaget finns inte där från början, utan 

den är en produkt av den socialisation, en lära om samhället, som människan 

genomgår från födseln och fortsätter genomgå hela livet (Boman 2014). 

Mead delar in jaget i två dimensioner som han kallar för I och me (Boman 2014). 

Me är “den organiserade uppsättning av andras attityder som man själv antar”, 

(Mead 1976, s 133 i Boman 2014), vilken kan förstås som det socialiserade jaget 

med de normer, värderingar som kommer av samhället och som bor i individen. 

Men me utgörs också av de erfarenheter som individen varit med om. Me står 

alltså för en bred kunskap och olika typer av erfarenheter. I är den andra delen av 

jaget. Mead beskriver I som en förmåga att reagera på de aktiviteter som händer i 

stunden. I är det agerande subjektet medan me är organiserade objektet. Mead 

menar att me har en brist i trovärdighet, eftersom det bara kan plocka fram 

information och erfarenheter som tidigare upplevts, och det är därför ett I behövs. 

Enligt Bomans (2014) tolkning av Mead kan I ses som individens representant i 

samhället, medan me snarare är samhällets representant i individen. 

För att en individ ska kunna utveckla sin sociala identitet menar Mead att alla 

människor intar olika roller som testas i grupp och detta kallas just rolltagande. 

Individen läser av andra individers gester och reflekterar också kring hur de andra 

individerna har betett sig i situationer innan. En gest kan vara vokal eller ske 

genom kroppsspråk. Gesten blir en inbjudan som stimulerar den eller de andra 

människorna att respondera. Mead menar att sådana gester inom en grupp eller ett 

samhälle blir till signifikanta symboler när båda parter förstår gesten och tolkar 
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den likadant (Boman 2014) Om den enskilda individen förstår gesten och spelar 

rätt roll kommer dennes handlingar få en positiv konsekvens. Att vara duktig på 

rolltagande ökar individens chans att uppnå framgång i kommunikationen (ibid). 

Människan formas alltså efter hur den blir bemött. Andra individer är de som i 

allra högsta grad påverkar hur individens självbild kommer att se ut (Svedberg 

2016). Vissa personer kommer påverka individen mer än andra. Mead kallar dessa 

för signifikanta andra som kan ses som förebilder som visar vägen. Individen ser 

upp till dessa personer på olika sätt och införlivar inte bara deras handlingar i 

dennes värld utan även deras personlighetsdrag. De finns inga fasta signifikanta 

andra utan dessa är olika för alla. Det kan vara allt från en polis, lärare, familj, 

vänner eller idoler. Genom att individen införlivar personlighetsdrag från olika 

personer skapas också individen genom andra (ibid). 

 

2.2.2 Hegemonisk maskulinitet 

Raewyn Connells teori om en hegemonisk maskulinitet härstammar från Antonio 

Gramscis analys om hegemoni inom klass. Med hegemoni, som med andra ord 

innebär ledande eller dominant, menas att det finns en grupp som kan hävda och 

upprätthålla en ledande position i samhället genom vissa ideal som andra individer 

strävar efter. På samma sätt kan man tala om de genuspraktiker där den 

hegemoniska maskuliniteten finns (Connell 2008). Hegemonin skapas mellan 

kulturella ideal och genom den institutionella makten, mer på kollektiv nivå än 

individuell. På så sätt accepteras hegemonin och skapar en allmänt accepterad 

strategi, men som också är föränderlig. När nya grupper börjar utmana den 

etablerade lösningen kan det genom det konstrueras en ny hegemoni. Den 

hegemoniska maskuliniteten är alltså inte statisk utan ändras över tid och ser 

annorlunda ut i olika kulturer. Hegemoni upprätthåller patriarkatet och mäns 

dominans över kvinnor. Dock finns det inom detta kulturella ramverk 

genusrelationer byggda på dominans och underordning mellan olika grupper av 

män (ibid). Den hegemoniska maskuliniteten är en idealbild som män strävar efter 

att uppnå. Det finns tre olika sorters av män i den hegemoniska praktiken. Dessa 

är: 

 

 Delaktiga män - den hegemoniska maskuliniteten är ett ideal och det är 

relativt få män som lever upp till idealbilden av den oinskränkta 

manligheten. Dock så är det ett ideal som eftersträvas av de flesta män i 

samhället, de delaktiga männen, och på så sätt så reproduceras idealet 

vidare. De är en del av den patriarkala strukturen och instämmer i den makt 

som män har tilldelats utav samhället och de som verkar inom detta. 
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 Marginaliserade män - den marginaliserade gruppen av män är sådana som 

också reproducerar den hegemoniska maskuliniteten men inte utgör något 

hot för de delaktiga männens dominans. Denna grupp har ett utanförskap 

från de delaktiga männen på grund av strukturer såsom klass och etnicitet. 

Männen i den marginaliserade gruppen kan mycket väl leva upp till de ideal 

som eftersträvas av samhället men på grund av deras etnicitet eller 

klasstillhörighet kan de ej vara en del av någon annan grupp. De delaktiga 

männen ses som den dominerade gruppen och de marginaliserade som 

tvingas leva upp till den dominerade gruppen. Ett exempel är svarta män i 

USA som kan leva upp till den hegemoniska maskulinitetens ideal men på 

grund av sin hudfärg utsätts för ett institutionellt förtryck av den 

dominerande gruppen, i detta fall vita män (ibid). 
 

 Underordnade män - de underordnade männen är inga män alls. De är den 

gruppen som är längst ifrån den hegemoniska manligheten och på grund av 

det utsätts för våld och stigmatisering. Exempel på detta är till exempel 

transmän och homosexuella. Dessa män har medvetna om hegemoniska 

maskuliniteten men kan eller vill inte vara en del av den. Även fast dessa 

män själva tar avstånd från den hegemoniska manligheten påverkas deras 

liv dagligen av den. De avviker från den normen och straffas då på grund 

av det (ibid). 

 

Den hegemoniska praktiken innefattar alla män och det går inte att stå utanför 

den. Även om en individ själv inte försöker leva efter de manlighetsideal som 

finns i samhället så ställs alltid individen mot dessa ideal. För att stärka sin 

position som man inom den hegemoniska maskuliniteten så måste männen bete 

sig på ett sådant sätt för är förenligt med dessa ideal. Om männen lyckas väl 

befäster de sin position och blir då accepterade av samhället. Om inte så kan de 

bli utsatta. Det är inte bara män i samhället som bedriver den hegemoniska 

maskuliniteten utan även kvinnor. Kvinnorna anammar de förväntningar som 

finns på män och är också medhjälpare i att utse vem som blir en accepterad man 

och vem som inte blir det. Detta kan vara till exempel att både kvinnor och 

homosexuella män väljer kärlekspartners som är accepterade män (ibid). 

 

2.2.3 Sammanfattning teorier 

Det tycks inte finnas någon tradition inom sociologin av att para ihop Meads 

interaktionistiska teori med Connells teori om hegemonisk maskulinitet. Det finns 

i vår mening dock ingen motsättning utan tvärtom tycker vi dessa två teorier 

kompletterar varandra väl. Connell beskriver att det finns en viss hegemoni i ett 

specifikt samhälle och en sådan könsordning kan vara en del av ett kollektivt 

medvetande, det som Mead kallar för den generaliserande andre. 
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Idealen och normerna etableras hos individen som ett me som sedan blir 

avgörande för hur interaktionerna med andra människor sker, framförallt med 

andra män i detta sammanhang. Idealbilder av hegemoniska män som skapar och 

upprätthåller bilden av hegemonisk maskulinitet kan med Meads begreppslåda ses 

som signifikanta andra. Det skulle kunna vara exempelvis hur “riktiga män” 

gestaltas på TV, men det skulle också kunna vara en pappa, en bror eller den coola 

killen i klassen. Dessa teorier är tänkta att kunna hjälpa oss förklara det 

resonemang som framkommer under intervjuer. 
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3. METOD  
I följande avsnitt beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter gällande 

studiens praktiska utförande. Det finns också avsnitt kring studiens giltighet 

samt en metoddiskussion. 

 

3.1 Vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter 

3.1.1 Ontologi 

Ontologi innebär att olika perspektiv kan antas för att tolka verkligheten omkring 

oss (Bryman 2011). Inom ontologin står ett objektivt ontologiskt perspektiv mot 

ett konstruktionistiskt perspektiv. Enligt det objektivistiska perspektivet finns det 

en yttre verklighet som går att observera rent objektivt. Sociala företeelser såsom 

organisationer har en existens i sig som är oberoende av sociala aktörer. Enligt 

det konstruktionistiska perspektivet är det svårt att tala om sociala företeelsers 

objektiva existens, delvis eftersom de skapas genom socialt samspel mellan 

aktörerna men också för att de därför är i konstant förändring (ibid). 

 

3.1.2 Epistemologi  

Enligt Bryman (2011) är epistemologi läran om hur kunskap uppnås. Rättare sagt 

vad som anses som ett acceptabelt sätt att uppnå kunskap. Inom epistemologin 

talas det om två olika utgångspunkter, positivismen och interpretativismen. 

Positivismen hänger tätt samma med den naturvetenskapliga inriktningen då den 

menar att data ska kunna uppfattas av våra sinnen (Watt Boolsen 2007). 

Positivismen innefattar en grundsyn om att det finns en verklighet som är grundad 

i fakta och som är värderingsfri. Positivismen förhåller sig bara till sådant som är 

observerbart och står i motsats till det spekulativa. Det positivistiska synsättet vill 

presentera vetenskap som vetenskap oavsett vad forskningsföremålet är.  För att 

kunna nå kunskap om verkligheten kan kunskap inhämtas enbart genom att ta in 

det som finns ute i den objektiva världen (Ingemann 2016). Med tiden så har det 

interpretativistiska synsättet växt fram och kan ses som en motsats till det 

positivistiska perspektivet. Interpretativismen menar att eftersom människan 

utvecklats vidare från att bara vara djur så kan man inte observera eller forska på 

människor som på andra forskningsföremål. Interpretativismen menar att 

människans värld i mångt och mycket är subjektiv och att det krävs en annan logik 

för forskning av människor. Det interpretativistiska perspektivet vill tolka och 

försöka förstå de subjektiva handlingarna som styr den mänskliga världen. 

Interpretativismen kan också delas in i tre mindre grupper som alla har ett eget 

sätt att tolka den mänskliga världen (Bryman 2011). De är: 
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 Hermeneutik - syftar till att nå en förståelse genom att tolka människors 

berättelser. De viktigaste byggstenarna i denna ansats är förförståelse, 

förståelse och tolkning. Genom hermeneutiken tolkas individer genom 

forskarens egen förförståelse. 
 

 Fenomenologi - skiljer sig från hermeneutiken genom att den menar att 

människan måste tolkas utifrån individens egna perspektiv på dennes 

handlingar. Som forskare ska man enbart försöka få tillgång till det 

perspektivet och lägga sina egna värderingar åt sidan. 
 

 Symbolisk interaktionism - menar att mänskligt samspel genomförs på ett 

sådant sätt genom individer konstant tolkar de symboliska innebörderna av 

sin omgivning. Forskaren ska då försöka fånga den tolkningsprocess där 

människor skapar sin värld. 

 

3.1.3 Induktion och deduktion 

Begreppen induktion och deduktion syftar till i vilket steg i forskningsprocessen 

som teori kommer in. Vid deduktiv forskning så kommer teorin före 

datainsamlingen, men vid induktiv forskning kommer teorin efter 

datainsamlingen. Deduktion kan ses som teoriprövande medan induktion är 

teorigenererande (Watt Boolsen 2007). 

 

3.2 Vald ansats 

Studiens syfte är att undersöka mäns upplevelser kring sitt känsloliv kontra 

förväntningar på dem som män i gemenskapen. Det ontologiska perspektivet är 

konstruktionistiskt då manlighet eller manliga förväntningar ej kan ses som en 

objektiv företeelse, utan snarare något som just konstrueras av aktörer i socialt 

samspel. När det kommer till det epistemologiska förhållningssättet så kommer 

ett interpretativistiskt perspektiv på kunskap att tillämpas, snarare än ett 

positivistiskt. Detta eftersom studien utgår från individens subjektiva världsbild 

och ej vill försöka uppnå några generella sanningar. Vidare är det 

interpretativistiska synsätt som valts av hermeneutisk karaktär, då en förståelse 

vill skapas genom tolkning av informanternas berättelser om sina upplevelser. En 

förförståelse finns redan om ämnet då tidigare forskning och teorier hjälpt att 

skapa studiens syfte och frågeställningar (Ingemann 2016). Enligt Ambjörnsson 

(2004) är det svårt att studera mänskliga företeelser helt objektivt då alla 

människor är en del av världen. Alla individer som lever har redan tolkat 

omvärlden på sitt sätt och därför kommer alltid forskningsresultatet tolkas utifrån 

författarnas egna förförståelse såväl som politisk övertygelse och dennes sociala 

position (ibid) 
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Studien kan till viss del ses som deduktiv, då vi på förhand tagit fram ett underlag 

av teorier och tidigare forskning. Den deduktiva ansatsen släpps vid resultatet och 

där har en mer induktiv ansats antagits. Detta eftersom utgångspunkten inte är 

teoriprövning utan att använda teorierna till att förklara de resultat som 

uppkommit. Den metodologiska ansatsen kan sammanfattas som kvalitativ, 

snarare än kvantitativ. Enligt Watt Boolsen (2007) söker en kvantitativ ansats 

kvantifierbara och generaliserbara resultat som grundar sig i prövning av teorier, 

mätbara resultat och objektivitet. En kvalitativ forskningsstrategi fokuserar på 

subjektivitet, ord och teorigenerering och lämpar sig väl när det kommer till 

exempelvis se människor attityder, idéer, handlingar och beslutfattande (ibid). 

 

3.3 Metod för databassökning 

För att finna tidigare forskning gjordes systematiska sökningar i databaser över 

vetenskapliga artiklar.  

 

3.3.1 Val av databaser 

Databaserna Scopus, PsycINFO och Pubmed valdes ut och användes för att 

genomföra databassökningen. Samtliga databaser hittades genom Linköpings 

Universitets webtjänst för artikelsökning. Scopus och PsycINFO är två väldigt 

omfattande databaser som bland annat inkluderar ämnena sociologi eller 

samhällsvetenskap, men även psykiatri (LIU 2016), som alla ligger nära det valda 

problemområdet. Pubmed är också en väldigt omfattande databas som främst är 

inriktat på medicin, men även psykiatri och omvårdnad (LIU 2016) som ändå 

ansågs ligga nära det valda problemområdet. Detta eftersom mäns restriktivitet 

kring känslor, som tidigare visats på, kan hänga ihop med psykisk ohälsa 

(Reigeluth et al. 2016). Utöver dessa tre databaser prövades även POPLINE och 

Web of Science som enligt Linköpings Universitet (2016) anses relevanta för 

ämnet sociologi, samt KVINFO och KVINNSAM som främst rör genusforskning. 

Samtliga av dessa uteslöts dock då sökresultatet var så pass lite och relevansen på 

artiklarna som kom upp så pass låg för det valda ämnet. Sökorden prövades även 

på svenska, vilket inte gav någon skillnad. 

 

3.3.2 Sökord 

Sökord som är direkta nyckelord förknippade med syftet och frågeställningarna 

används för att söka i olika databaser för vetenskapliga artiklar. Databaserna är 

huvudsakligen engelska och de sökningar som görs är olika kombinationer av 

sökorden “men”, “masculinity”, “feelings”, “friends”, “social”, “emotional 

expression”, “disclosure”. Sökordet “masculinity” är det ordet som främst syftar 

till genusforskning. Därför har sökningar gjorts där detta sökord uteslutits för att 

se om relevanta träffar uppkommer som inte bygger på genusteori. 
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Sökorden prövades också på svenska, eftersom vissa av databaserna även hade 

svenska artiklar. 
 

3.3.3 Kriterier för inklusion och exklusion 

Eftersom sökorden antas generera en stor mängd träffar används kriterier för att 

inkludera eller exkludera en viss artikel. Exklusions kriterier är att artiklar som 

inte går att komma åt genom LiUs interna nät uteslöts av praktiska skäl. Artiklar 

som inte är granskade, “peer-reviewed”, exkluderas för att säkerställa kvaliteten 

på artiklarna. Det enda kriteriet för inklusion är att artikeln ska passa väl in på vårt 

problemområde. 
 

3.3.4 Genomgångna artiklar 

Nio stycken artiklar valdes ut för vidare granskning. Som en bilaga i slutet av 

studien finns en tabell som illustrerar sökresultaten mer omfattande. Vid 

granskningen av de nio artiklarna ströks två. Artikeln Effects of gender, diagnostic 

labels, and causal theories on willingness to report symptoms of depression då 

den främst berör hur män självskattar negativa känslor och depression i ett 

formulär. Även om det är snarlikt vårt problemområde saknas den sociala 

aspekten som är grundläggande i studien. Suicidal action, emotional expression, 

and the performance of masculinities ströks då den är lik artikeln Young men´s 

perceptions of emotional health både i utförande och resultat, fast mindre 

omfattande. Resterande sju artiklar redogörs för i kapitel två. 
 

3.3.5 Kompletterande sökning, svensk forskning 

Då studiens utförs i Sverige gjordes en kompletterande sökning för att se vilken 

svensk forskning som finns tillgänglig. För att hitta denna forskning används 

sökorden på svenska i LiUs sökmotor Unisearch. Genom detta hittades bland 

annat en omfattande SOU-rapport som berör män och jämställdhet, vilken även 

togs med i vår sammanställda tidigare forskning. 
 

3.4 Datainsamling – kvalitativa intervjuer 

Studien utgår ifrån en kvalitativ metod där fokus ligger på att skapa förståelse 

kring inre känslor och beteenden. Att genomföra intervjuer lämpar sig väl för 

studien då varken enkäter eller observationer kan ge oss de svar på 

frågeställningarna som ställts. När intervjun används som metod så brukar en 

distinktion göras mellan fokuserade, strukturerade intervjuer och intervjuer som 

är mer öppna (Dalen 2015). För att kunna få svar på frågeställningarna 

genomfördes semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjun är 

relativt öppen i sin form, samtidigt kan forskaren bestämma vilka teman som ska 

tas upp (ibid). Den semistrukturerade intervjun lämpar sig väl eftersom det finns 

möjlighet att fånga upp specifika teman som finns i intervjuguiden samtidigt som 
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det lämnas rum att kunna ställa följdfrågor, beroende på vad den intervjuade 

svarar. Följdfrågor är viktiga i denna typ av studie då det behövs en möjlighet för 

intervjupersonen att utveckla sina svar och resonemang (Bryman 2011). Genom 

en semistrukturerad intervju behöver frågorna ej ställas i en bestämd form eller 

ordning. Detta skapar ett lättare samtal där intervjupersonen kan känna sig mer 

bekväm att öppna upp sig. I denna studie gjordes också valet att enbart en av de 

två författarna skulle medverka under intervjun. Därför gjordes fem stycken var, 

tio totalt. Författarna har olika kön och detta kan påverka de svar som ges. Detta 

för att genusordningen ser ofta olika ut beroende på om en man talar med en man 

eller om en kvinna talar med en man (Connell 2009). Det kan vara så att de 

intervjuade männen som talar med den kvinnliga intervjuaren kan vara mer öppna 

eller stängda på grund av hennes kön. På samma sätt kan det forma svaren för de 

informanter som möter den manliga intervjuaren.  

 

I en semistrukturerad intervju är det viktigt att jobba fram en intervjuguide som 

ligger till grund för hela intervjun. Intervjuguiden innehåller de centrala teman 

och frågorna som man vill ta upp i intervjun (Dalen 2015). Intervjuguide utgår 

ifrån de frågeställningar som ställs och då används också den så kallade 

“områdesprincipen” som innebär att frågor tas med som ligger i periferin för de 

mer centrala frågorna som ställs. Dessa frågor är lite mer lättsamma i sin karaktär 

och syftar till att skapa en god intervjumiljö. Vid den kvalitativa intervjun är det 

viktigt att få med informanternas egna ord och därför kan det vara lämpligt att 

spela in intervjun (ibid). I denna studie spelas därför intervjuerna in. Detta för att 

författaren helt ska kunna fokusera på samtalet samtidigt som inget viktigt 

material går till spillo (ibid). 

 

3.5 Urval 

Enligt Dalen (2015) är valet av informanter särskilt viktigt när det kommer till 

den kvalitativa intervjun, då datan som tas fram måste hålla så pass god kvalité 

att den utgör ett tillräckligt gott underlag för tolkning och analys. Det är också 

lämpligt att inte ha ett alltför stort urval eftersom både själva intervjuerna liksom 

bearbetning är en tidskrävande process (ibid). Det bestämdes efter diskussion att 

tio deltagare var ett lagom antal, då kunde även arbetet delas upp där fem 

intervjuer genomfördes var. Urvalet baserar sig på ett kriterieurval. De som 

intervjuas ska vara män och mellan 20 till 30 år. Då den tidigare forskningen i 

stora drag behandlat gruppen unga män, snarare än medelålders, valdes denna 

ålderskategori till studien. Därefter tillämpas ett bekvämlighetsurval då 

författarna fritt valde personer från de framkomna kriterierna (ibid). 
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Dock bestämdes det att författarna inte skulle ha någon vetskap om den 

umgängeskrets de intervjuade personerna tillhörde, detta för att författarna då 

skulle kunna ha skapat sig en egen uppfattning om gruppen och då skulle kunna 

ställa ledande frågor (ibid). 

 

3.6 Transkribering och analysmetod 

Den insamlade datamaterialet analyseras med hjälp av en tematisk analys. Den 

tematiska analysen innebär att den transkriberade data analyseras genom ett visst 

antal huvudteman och underteman (Bryman 2011). I denna studie skapades tre 

huvudteman i ett tidigt skede och dessa teman kategoriserar också intervjuguiden. 

Dessa huvudteman skapas med hjälp av den tidigare forskningen som är grunden 

till hela detta arbete. De tre huvudteman som återfinns i studien är Personlighet 

och formning, Nära vänner och umgängeskretsen, samt Strategier för att kunna 

tala om känslor.  Datan samlas in via ljudinspelningar, transkriberas i sin helhet 

och värdefulla meningar färgkodas direkt in i passade huvudteman. Under 

transkribering skrivs också kommentarer i det färgkodade materialet. Flera av 

kommentarerna är återkommande för flera intervjupersoner och på så sätt 

skapades det underteman. Ett exempel på en sådan kommentar skulle kunna vara: 

“skämt för att kunna tala om känslor med nära vänner”. De underteman som 

framkommit kan finnas med som ett eget stycke i texten. De har haft en 

vägledande funktion att visa författarna vad som kan vara relevant att ta upp under 

varje huvudtema och på så sätt skapat underkategorier till de olika temana.  
 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet syftar till att studien är tillförlitligt och att utfallet inte skulle bli 

annorlunda om någon annan genomförde den (Trost 2010). Hög reliabilitet 

uppnås alltså genom en hög grad av standardisering, vilket är kan vara 

problematisk att uppnå i en kvalitativ studie där människors inre känslor 

undersöks och då svaren inte är statiska (ibid). Svaren kan komma att ändras över 

tid. De män som är intervjuade i vår studie har olika erfarenheter och delar inte 

samma kompisgäng. När svaren på våra frågor besvaras är de högst varierande 

och olika beskrivande beroende på vem som svarar. Genom svaren kan vi dock 

hitta likheter och bygga resonemang kring hur dessa män uppfattar sin 

kompiskrets och dialogen om känslor i gruppen. Dessa resonemang kan andra 

forskare ta del av då denna studie finns tillgänglig i sin helhet att läsa. Att uppnå 

tillförlitlighet i en kvalitativ studie kan då göras genom att tillgängliggöra data 

och redogöra för hur arbetet skedde (Trost 2010). 
 

Validitet i en studie syftar till att det som avses mätas faktiskt mäts och ingenting 

annat som inte är av relevans (Trost 2010). I den kvalitativa studien är det viktigt 

att forskaren kan visa upp att det datamaterial som insamlats är relevant för de 
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frågeställningar som ställts och att detta är insamlat på ett seriöst sätt (ibid). För 

att mäta det vi har avsett att mäta så är intervjuguiden ett viktigt redskap. Genom 

att förbereda en noggrann guide är det lättare att se ifall vi håller oss till de 

frågeställningar som ställts. Under intervjun har vi då kunnat bocka av de olika 

frågorna vi vill ha svar på och se till att inget missas. I en kvalitativ studie av detta 

slag så är inte målet att uppnå generaliserbarhet eller replikerbart utan att försöka 

ge en detaljerad beskrivning av ett få antal personers upplevelser. För att studien 

ska kunna bli tillförlitlig och trovärdig så läggs stor vikt vid att tydligt beskriva 

arbetet, tillvägagångssättet och också vår eventuella subjektiva prägel på det, för 

att på så sätt uppnå en transparens (Trost 2010). 

 

3.8 Etiska reflektioner 

Vetenskapsrådet (2002) delar in den samhälleliga forskningsetiken i två 

huvudfack; forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet syftar 

till att forskningen är väsentlig och att den håller hög kvalité. Individskyddskravet 

syftar till att ge ett skydd åt de samhällsmedlemmar som deltar i studier. Individer 

får till exempel inte utsättas för skada, förödmjukelse eller kränkning. Vidare 

delas individskyddskravet i fyra allmänna huvudkrav som ställs på all samhällelig 

forskning (ibid). 
 

 Informationskravet - syftar till att forskaren ska vara tydlig med att 

informera undersökningsdeltagare om vad deras medverkan i studien 

innebär och vilka villkor som gäller. De ska också upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Forskaren får inte utelämna någon information som kan tänkas påverka 

villigheten till deltagande. Även syftet med studien är viktigt att förmedla. 

(Vetenskapsrådet 2002) 
 

 Samtyckeskravet - forskning får inte bedrivas utan undersökning-

deltagarens samtycke. Om deltagaren är under 15 behövs även föräldrars 

eller vårdnadshavares samtycke. Samtyckeskravet innebär också att 

deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, vilket måste 

framgå av informationskravet. (Vetenskapsrådet 2002) 
 

 Konfidentialitetskravet - de som deltar i studien ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Inga uppgifter om deltagare får avslöjas i studien på ett 

sådant sätt att utomstående på något sätt kan identifiera personen. Detta 

gäller i synnerhet när uppgifter som kan uppfattas som etiskt känsliga 

inhämtats (Vetenskapsrådet 2002). 
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 Nyttjandekravet - de uppgifter som samlas in får endast användas för 

forskningsändamål och får inte exempelvis lånas ut eller säljas vidare för 

kommersiellt bruk. De får inte heller användas för beslut som påverkar 

deltagaren ifråga (Vetenskapsrådet 2002). 

 

I studien tas hänsyn till samtliga av de ovanstående kraven för att skydda 

individerna som deltar. För att uppnå informationskravet fick deltagarna ett 

informationsblad om studien och deltagandets villkor i samband med förfrågan 

ställdes om de eventuellt skulle kunna tänka sig att delta. Personerna fick ett par 

dagar på sig att läsa och fundera över innehållet för att sedan höra av sig och 

bekräftade sitt deltagande eller icke-deltagande. Innan intervjun började gick det 

i korthet igenom vad deltagandet innebar, samt studiens syfte. Genom detta fick 

deltagarna en chans till att samtycka till medverkan eller att inte genomföra 

intervjun, därav förenades informationskravet med samtyckeskravet. 

 

För att uppnå kravet om konfidentialitet gavs samtliga deltagare i studien en 

pseudonym, och de riktiga namnen avslöjas aldrig i studien. Eftersom urvalet till 

viss del är ett bekvämlighetsurval utelämnades viss information för att det ej ska 

vara möjligt att spåra eller gissa sig till vilken person det kan vara bakom 

pseudonymen. Nyttjandekravet uppnås genom att de insamlade uppgifterna ej 

används till något annat än forskningsändamål. En övervägning gjordes också 

kring hur det resultat och de uppgifter som publicerats i studien skulle kunna 

användas i andra syften än forskningssyfte. Studien skulle kunna användas att 

hänvisa till för att vinna politiska poänger, men vi ser inte det som något större 

problem då det i grund är positivt att politik hänvisar till forskning, så länge inte 

resultatet feltolkas eller förvrängs. 

 

3.9 Metoddiskussion 

Då denna studie vill försöka skapa en förståelse kring tio mäns upplevelser lämpar 

sig en kvalitativ ansats bättre än en kvantitativ. Om en kvantitativ ansats hade 

valts hade vi kunnat få mer mätbara och generaliserbara resultat men då missat 

det vi egentligen vill undersöka. När det kommer till att undersöka människors 

subjektiva upplevelser kan en kvantitativ metod aldrig fullt ut kunna ställa de 

frågor vi vill ha svar på. Ur vissa synpunkter kan en kvantitativ metod vara att 

föredra för att den ger möjligheter att genomföra en större studie med fler 

respondenter och mer generaliserbara resultat. Med en kvalitativ analys är 

generaliserbarhet svårt att uppnå då alla människor är olika i sina subjektiva 

känslor. Dock är det i denna studie de subjektiva upplevelserna vi är intresserade 

av och därför används ej den kvantitativa metoden. När den kvalitativa metoden 

används finns det också en risk att forskaren själv kan gå in och övertolka 

resultatet och skapa egna slutsatser som egentligen inte finns där. 
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Det är viktigt att forskaren har detta i åtanke, är försiktig med sina slutsatser och 

lämnar ut en stor del av resultat för att läsaren själv ska kunna följa forskaren i 

dess tankegångar. 

Den hermeneutiska analysen som används i detta arbete kan till viss del vara 

problematisk då den bygger på forskaren egen förståelse kring ämnet. Det är 

viktigt att forskaren ställer sig kritisk till sin egen förståelse för att inte skapa sina 

egna slutsatser som ej är förankrade väl i resultatet. För att minimera att detta 

händer är det av stor vikt att resultatet tar en stor plats i studien utan att forskaren 

själv går in och börjar tolka resultatet där. Dock känns hermeneutiken som ett bra 

val i denna studie då båda författarna har egna upplevelser av män, 

umgängeskretsar och dess känsloliv. Enbart genom att leva i samma kulturella 

samhälle som dessa män finns det en förståelse för genusstrukturer och 

genuskonstruktioner. Vår förförståelse som finns kring ämnet kommer påverka 

hur vår tolkning sker av informanternas svar. Detta är något som ej går att bortse 

ifrån och något vi som författare måste vara medvetna om. Genom att ta upp detta, 

samt genom att vara tydliga i hur vår studie skapats och låta läsaren få ta del av 

resultatet hoppas vi kunna uppnå en så pass transparent tolkning som möjligt. 
 

Vårt urval grundar sig först på ett kriterieurval då intervjupersonerna ska vara män 

i åldrarna 20–30 år. Därefter tillämpas ett bekvämlighetsurval. Vad gäller 

bekvämlighetsurvalet, så rör det sig om tio personer som vi på ett eller annat sätt 

redan är relaterade till, vilket skulle kunna vara ett hinder då något av någon 

anledning kan känns pinsamt att berätta för oss. Samtidigt, hade det valts tio 

personer helt slumpartat och som vi inte hade någon som helst relation till, hade 

risken istället varit att dessa personer blivit obekväma i situationen av det istället 

bidragit till att information uteblivit. 

 

Under datainsamlingen deltar en intervjuare i samtalet. Hänsyn togs till att 

författarna har olika kön och att detta kunnat påverka utfallet. Hur och om svaren 

hade skiljt sig ifall vi var båda två vid samma intervjutillfälle eller en av oss gjort 

samtliga intervjuer, är en oerhörd komplex fråga som är svår att få något svar på. 

Vi som författare kan inte veta hur svaren hade blivit i ett annat fall men det är 

viktigt att påpeka detta för att uppnå reliabilitet och transparens. Gällande 

reliabilitet och validitet så resoneras det kring att reliabilitet är svårare att uppnå 

genom en kvalitativ forskningsansats. Det ställer större krav på att författarna 

redovisar varje steg i studie utförligt. Detta är något som vi under hela processen 

jobbat mycket med. Vi är därför varit noga med att redovisa tydligt hur hela vårt 

arbete gjorts. På detta sätt kan reliabilitet uppnås och vi ser därför den kvalitativa 

metoden som tillförlitlig. För att uppnå validitet har vi skrivit frågorna på ett sätt 

så att vi får svar på de frågeställningar som ställs inledningsvis. 
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Gällande den etiska aspekten ser vi inte någon större problematik i studien. Vi är 

noga med att direkt efter genomlyssning av transkriberat material använda 

pseudonymer så att personernas riktiga identiteter aldrig framkommer. 

 

Vi läser också igenom det transkriberade materialet och ser också till att det inte 

finns någon information i materialet som kan leda till att någon intervjuperson 

identitet avslöjas. I denna studie har vi valt att använda pseudonymer istället för 

att ge intervjupersonerna nummer. Vi har reflekterat mycket kring detta och kände 

att även fast att pseudonymer kan kännas rörigt för läsaren ger det ett större djup 

till intervjupersonernas svar. Att läsa om Jakob snarare än att läsa om 

intervjuperson 1 ger känsla av att det är en faktisk människa som säger detta 

snarare än bara en siffra. För att vi har använda pseudonymer har vi också lagt till 

en kort tabell om varje person som beskriver dem. Detta för att det blir lättare för 

läsaren att gå tillbaka till tabellen och se en beskrivning av personen. 
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4. RESULTAT 
I följande kapitel kommer resultatet från intervjuerna med männen, vad de 

berättade om deras känsloliv och deras umgängeskrets. Avsnittet syftar till att 

beskriva hur män har formats och sedan verkar inom deras umgängeskrets. Under 

intervjuguiden framkom ett antal teman. Dessa teman skapar de kategorier som 

finns i kapitlet tillsammans med underkategorier som togs fram under 

analysprocessen. Detta för att läsaren lättare ska kunna läsa och följa med i de 

resonemang som görs. Resultatet kommer också redovisas tillsammans med 

kompletterande citat. Citaten uppfyller en hjälpande funktion och underlättar 

läsningen för att analysen tydligare sätts i ett sammanhang. I de citat som 

innehåller text som inte är relevant förkortas citatet. Då sätts då istället in punkter 

..., detta förkortar textmängden och gör det lättare för läsaren att fokusera på det 

relevanta i citatet. För att också hjälpa läsaren förstå om vilken person den läser 

om, har vi sammanställt en kort tabell där intervjupersonerna sammanfattas i 

några korta meningar.  

 
 

Intervjuperson Kort beskrivning 

Svante Kreativ, musik som hobby och media som jobb. Social och 

extrovert, gillar att ha "mycket omkring sig". Känslosam 

person, präglad av föräldrar som var likadana. 

Sebastian Lugn och reflekterande. Småbarnspappa men “lever ungt”, 

och samtidigt väldigt passionerad kring sitt jobb. Har två nära 

vänner men inget riktigt “grabbgäng” längre. Brinner för 

jämställdhetsfrågor och önskar att det var enklare för män att 

öppna upp sig för varandra. 

Fredrik Målmedveten och tävlingsinriktad, vill vara bäst på det han 

tar sig an. Har ett stabilt kompisgäng där han uppleverat de 

kan tala med varandra om allt, även om han beskriver att deras 

chargong kan vara lite väl hård ibland. 

Erik Extrovert, väldigt framåt och positiv. Är storebror i familjen 

och är van vid en ledarroll som han även har på jobbet, gillar 

att ta plats. 

Simon En framåt person som försöker tänka på genus. Mycket 

hierarki bland kompisarna där den ena försöker vara bättre än 

den andra. 
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Claes En tillbakadragen person som dock är social med sina vänner 

och kollegor. Han ser sig själv ta olika roller beroende på i 

vilken situation han är i. 

Anders En väldigt extrovert person. Gillar att umgås med folk och har 

mycket kompisar. Har ganska traditionella värderingar om 

manlighet enligt honom själv. 

Jakob Ser sig själv som en väldig blyg person. Gillar inte att umgås 

med bara män då jargongen inte passar honom. Pratade aldrig 

känslor i hemmet som liten men har en sambo som fått honom 

att börja kunna tala om det.  

Lukas Gillar att tala om känslor. Växte upp i ett hem där det aldrig 

talades om känslor. Har några få kompisar där han kan vara 

sig själv fullt ut. 

Per Väldigt social och nätverkande person som jobbar inom 

kulturområdet. Har många vänner men ett fåtal där han 

verkligen känner sig trygg och kan tala om allt.  

 

 

4.1 Personlighet och formning  

För att kunna nå fram till hur mäns känslor tar plats i umgängeskretsen är det av 

vikt att ta reda på hur deras egen person är, vilka attityder de har, hur de har 

formats genom livet, samt vilket bagage av normer som de bär med sig idag. Detta 

utgör det första temat - personlighet och formning.  

 

4.1.1 Egna beskrivningar av personlighet 

Det första som informanterna tillfrågades om i intervjuerna var att ge en 

beskrivning av sig själva. Fyra av informanterna gav ingående och långa 

beskrivningar av sig själva. Dessa informanter visade sig vara eller sade sig vara 

extroverta personligheter i hög grad. Medan de mer introverta informanterna 

generellt gav kortare svar eller tyckte att det var svårt att beskriva sig själva. Tre 

av männen gav huvudsakligen en beskrivning om hur de tänker att andra upplever 

dem, vilket kan ge oss en förståelse för att det finns flera dimensioner av frågan. 

Erik beskriver till exempel att 

När du ber mig att beskriva mig själv, då ger jag dig den bilden som jag 

hör från andra… Jag är så van att spegla mig i hur andra ser på mig 

liksom. Jag är det andra säger att jag är. Och jag försöker att vara på ett 

sätt som andra tycker om. 
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Många har dock ett specifikt adjektiv som ligger nära till hands när de besvarar 

frågan. Fredrik till exempel är “målmedveten”, Anders är “lycklig”, Simon är 

“inkluderande”, Claes är “lugn”, Svante är “känslostark” och Sebastian “lever 

ungt” för sin ålder. Det är tio ganska så olika individer. Tre har dock gemensamt 

att musik är en viktig del av deras yrkesliv eller privatliv. Två stycken spelar 

fotboll. Flera tycker det är svårt att hantera och prata om känslor, medan andra har 

enklare för det. 

 

4.1.2 Faktorer för socialisation 

Vad som påverkat individerna att bli de som de är idag, kan ses som faktorer i 

deras omgivning som bidragit till att forma eller socialisera dem. Vid frågan om 

vad som påverkat dem till att bli dem som de är idag svarar alla att familjen och 

uppväxtförhållanden haft stor påverkan. Erik berättar att hans storebrorsrelation 

till sina småbröder präglat honom mycket men beskriver också att 

begränsningarna av en relativt fattig uppväxt präglat honom. Sebastian säger sig 

ha tagit efter mycket av sina föräldrars moral och värderingar. Men 

familjeförhållanden tycks också stå i relation till individernas förmåga att hantera 

och prata om känslor idag, det är i alla fall något som många av männen själva 

upplever. Svante beskriver exempelvis att “jag är väldigt känslostark och väldigt 

emotionell just av den anledningen att mina föräldrar har varit så mot mig“. 

Sebastian berättar att han när han var liten såg sin egen pappa som “svag” då han 

var ganska skör och pratade mycket om hur han kände. Han beskriver att han 

tänkte att "amen sådär ska väl inte en pappa vara, en pappa ska väl vara... som alla 

andra pappor. Det vill säga macho.” Han beskriver dock att en sådan manlig 

förebild gjort att han idag blivit ganska öppen med sina känslor och att han på sätt 

och vis ser sin pappa som “stark” av samma anledning som han upplevde honom 

“svag” när han var mindre. Jakob däremot säger istället att “det har liksom inte 

varit en naturlig grej för mig under min uppväxt att prata om hur man mår och så. 

Det känns som något som har format mig väldigt mycket och nog därför jag tvekar 

i många fall till att göra det” och förklarar att han idag “[inte] har så jättenära 

kontakt med [sina] känslor” och att “det är jättesvårt att öppna upp”. Simon och 

Anders beskriver att deras pappor varit svåra att nå på ett emotionellt plan under 

deras uppväxt. Anders säger att 

Min pappa pratar aldrig om känslor och har nästan alltid en fasad uppe. 

Det är flera saker jag upplever att jag inte kan prata med min pappa om 

mycket på grund av det. 

Både Anders och Simon säger att det därför varit deras mammor som format deras 

personlighet mest av föräldrarna, eftersom de kunnat dela mest med dem och 

pratat mer öppet. För både två har papporna däremot haft stor inverkan på deras 

yrkesval i livet. 



 

26 

 

Anders läste till exempel på samma gymnasium och samma linje som sin pappa. 

Simons pappa jobbar som läkare och Simon sökte till läkarlinjen flera gånger trots 

att han mår illa av blod. 

 

4.1.3 Inlärda normer som rör manlighet 

Eftersom intervjuerna var semistrukturerade visste vi att vi så småningom i 

intervjuerna skulle komma in på manlighetsnormer och hur de påverkat och 

påverkar individerna. Dock hände det i nästan varje intervju att informanten själv 

kom in på det området när vi började tala om emotionell expressivitet kontra 

restriktivitet. Detta bekräftade vår förförståelse av att bagaget av normer, och då 

framförallt de som rör manliga ideal, påverkar individens handlingsmönster när 

det kommer till att dela med sig av känslor till sina vänner. Vi ville undersöka och 

förstå hur detta bagage av normer såg ut hos varje informant. 

Männen har olika relation till begreppet “manlighet”, men alla har en väldigt 

liknande bild kring vad manlighet innebär, och har sedan en tidig ålder vetat hur 

en man ska eller bör vara och interagera i samhället. Delvis har papporna haft en 

stor roll i detta som manliga förebilder, någon beskriver annan familj såsom 

bröder och morbröder som viktiga manliga förebild, och många tar också upp att 

de lärt sig manlighet genom media och kultur, så som på TV eller hur kändisar är 

och gestaltas. Sebastian förstod redan som liten att hans pappa inte var som andra 

pappor eftersom han inte var “macho” och Anders menar att han genom sin pappa 

lärt sig att vissa attribut är manliga, såsom att “jobba fysiskt”, ”inte visa mycket 

känslor och vara väldigt tuff”, medan hushållsarbete inte är speciellt manligt. 

Beskrivningarna av vad manlighet är ter sig väldigt lika mellan informanterna. 

“Att vara hård” tillsammans med självsäkerhet det vanligt förekommande. Jakob 

beskriver att 

En manlig man ... är någon som kan typ ta upp någonting de aldrig har 

gjort förut och kunna göra det med tillräckligt mycket självförtroende 

att det inte ska se dåligt ut. Det ska inte se ut som en svår prestation. Det 

handlar om inte vad man gör det utan hur man gör det, man ska vara 

väldigt självsäker 

 

Självförtroende och självsäkerhet är beskrivningar som är väldigt återkommande, 

och dessa skapar ett slags motförhållande till att vara svag och osäker. Det pratas 

också mycket om framgång. Att vara praktisk lagd eller händig nämner flera. 

Sportutövande och bilar återkommer, liksom alkohol. Många förklarar också 

manlighet med att förklara vad det inte är; känslomässighet, svaghet, fumlighet, 

mjukhet, homo- och transsexualitet. Många pratar också om en manlig chargong 

i grupper med män, en chargong som är hård och grov. 
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Något som också beskrivs tydligt och enhetligt av männen är just den manliga 

normen eller den förväntan av att vara man som man ska vara emotionellt 

restriktivt. “Man ska inte prata om sina problem inför andra män, för då visar man 

sig svag” beskriver Svante. “Man ska egentligen inte gråta” säger Anders. Claes 

säger att “jag har aldrig liksom lärt hur man ska göra när man pratar känslor. Jag 

vet typ inga män som visar känslor”. Jakob, som tycks vara en av de informanter 

som har svårast för att hantera och uttrycka känslor, ser till sin uppväxt; “de 

männen som jag såg upp till och hade som förebilder visade aldrig känslor”. 

 

4.1.4 Konflikt mellan norm och preferens 

Även om männen i studien generellt tycker att det är positivt att vara öppen och 

visa känslor, menar samtliga att den manliga normen är att vara emotionellt 

restriktivt. Det tycks många gånger finnas en inre konflikt kring just detta. Jakob 

förklarar att han “eftersträvar att män ska kunna prata om känslor” men menar att 

han inte lever som han lär, mycket eftersom han har detta bagage av normer med 

sig. Många tycks uppleva en konflikt mellan det traditionellt manliga och de 

personer som de faktiskt vill vara. Som att de är väldigt medvetna om vilka normer 

kring manlighet som gäller, men att de också kan välja hur mycket av dessa de 

vill anamma. Många av informanterna tycks också tycka det är något lite trivialt 

över manlighet eller manlighetsnormer. De vet vad det är enligt samhällets 

traditionella regler, men de säger sig inte bry sig så mycket om dem.  När 

begreppet manlighet används i intervjun menar de flesta informanter att manlighet 

och manlighetsnormer inte är så viktigt för dem och inget de reflekterar över 

speciellt mycket. Erik säger “det är väldigt sällan som jag tänker på manligt och 

kvinnligt liksom i mitt privatliv.” och Fredrik säger att “jag har inget behov av att 

visa att jag är manlig, det är inte jag.” När det kommer just att uttrycka känslor 

finns en önskan hos många att det inte ska behöva ses som något manligt eller 

kvinnligt. Fredrik tillägger att “det kvittar om du är man eller kvinna. Det är skönt 

att bara prata av sig”. Sebastian säger att “för mig är inte det något manligt eller 

kvinnligt att visa känslor.” Även Anders, som “är rätt så gammalmodig” och 

kommer från ett hem med “väldigt stereotypa roller”, “vill egentligen inte att det 

ska finnas något manligt eller icke manligt“. 

 

Vi ställde frågan i intervjuerna huruvida det är manligt att uttrycka känslor, något 

som lämnade flera informanter konfunderade; “jag vet typ inga män som visar 

känslor och därför är det ju inte manligt att göra det” säger Claes och Anders 

instämmer att det inte är manligt. Erik ger ett berättande svar på frågan och 

förklarar att i “ungdomsåren så var det inte okej att visa känslor på samma sätt”, 

men att han träffade en ny vän “som förde in det här med liksom att kunna vara 

känslosam bland killar, på ett sätt som jag inte varit med om tidigare”. Detta blev 
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en viktig vänskap för Erik och han förklarar att det sedan dess känts okej att 

uttrycka känslor, samt att han där någonstans blev en mycket gladare person. 

Flera, likt Erik, förstår att det uppenbara svaret borde vara ett “nej” men 

problematiserar den synen, så som Simon: 

Det är väl kanske inte vad många tycker är manligt men för mig spelar 

det ingen roll. Känslor är något som alla människor har och jag känner 

inte att man ska definieras utifrån man visar känslor eller inte… Jag 

skiljer mig lite från min umgängeskrets där genom att jag inte tycker att 

det finns något manligt eller kvinnligt. 

 

Flera av männen tänker likt Simon att det inte är eller borde vara något manligt 

eller kvinnligt, men att stämningen i umgängeskretsen inte stämmer med den 

bilden och att det ändå skär sig. Svante som tidigare sagt att “man ska inte prata 

om sina problem inför andra män, för då visar man sig svag” tycker egentligen 

själv att det är helt fel, och tycker att det visst kan vara manligt att prata om 

känslor, egentligen. När det kommer till umgängeskretsen tycks normer kring 

manlighet bli desto viktigare, än för den enskilda individen. Även om individerna 

vill kunna dela med sig av känslor ohämmat blir det ändå ofta svårt i den manliga 

gemenskapen, där blir det istället en konflikt mellan preferens och handling. Detta 

går vi in djupare på i tema 2. 

 

4.1.5 Normer blir bagage 

Männen vet vilka normer som gäller kring manlighet och manliga ideal och 

beskrivningarna är enhetliga. Samtidigt säger sig många av dem inte bry sig så 

mycket, när frågan ställs om deras egen personlighet. Det verkar dock inte vara 

så enkelt att bortse från dessa normer när det kommer till den manliga 

gemenskapen. Det är också tydligt att manlighetsnormer ändå präglat och format 

dem mycket under deras uppväxt och skapat ett bagage av värderingar, normer 

och uppfattningar som påverkar deras handlande. Som Claes beskriver; 

 

Vissa tycker bilar, motorcross och att slåss på stan är manligt. All sport 

är manligt. Jag tycker väl inget är manligt men jag påverkas ju ändå av 

vad samhället tycker. 

 

Claes säger det rakt ut att den samhälleliga bilden påverkar hans egen. Jakob är 

den informanten som kanske är mest progressiv på det sättet att han tycker att 

“machokulturen” eller manlighetsnormer är väldigt destruktiva, men även han 

säger sig ofta handla i enlighet med normen snarare än emot. 
 

En liknelse är typ materialism. Jag försöker köpa så lite saker som möjligt 

och försöka att inte vara så materialiskt men jag har ändå samma ha-

begär, det är ju så man blir formad i det här samhället. 
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Lite samma sak är det med machokulturen att man blir ju uppfostrad till 

att se upp till sådana personer som speglar det idealet jag talade om 

tidigare. Det jag känner lite är det finns vissa maskulina ideal som jag i 

smyg beundrar. Att vara såhär händig och att vara duktig på saker. Även 

om jag inte öppet skulle vilja erkänna detta så är jag ändå inte helt 

frånvänd från de idealen. 

 

Jakob beskriver att han blivit uppfostrad till att se upp till vissa personer med ett 

visst ideal som han speglat sig i. Även om flertalet informanter tycker att 

manlighetsideal är lite trivialt pekar ändå många på att de formats mycket av att 

se upp till manliga förebilder under sin uppväxt. Anders förklarar att “farsan lagar 

aldrig mat eller tvättar kläder och det har jag nog mycket i bakhuvudet att det inte 

är manligt att göra dessa saker.” Dessa manliga förebilder, som varit pappor, 

morbröder, men också figurer i media så som idoler, har sällan varit speciellt 

expressiva med sina känslor utan upprätthåller normen av att som man bör vara 

emotionellt restriktiv. Därför upplever många att inte fått utveckla den sidan och 

samtidigt bär de med sig någonstans en idé om att man som man bör vara 

emotionellt restriktiv. På många sätt tycks normer kring manlighet skapa som ett 

slags socialt bagage som alltid finns med och som länge påverkat männen och gör 

det än idag. 

 

4.2 Nära vänner och umgängeskretsen  

Det här temat tittar djupare på hur männen talar eller inte talar om känslor just 

med sina vänner. Även om männen i studien har ganska mycket samma attityd till 

att vara expressiv med känslor - “det kvittar om du är man eller kvinna. Det är 

skönt att bara prata av sig” (Fredrik), så framkommer det att det ofta ändå är svårt 

att tala om känsliga saker med de närmsta manliga vännerna. Det finns flera olika 

anledningar till detta. En anledning är att normer kring manlighet tycks vara 

betydligt starkare hos gruppen generellt än hos de enskilda individerna i studien. 

En annan anledning kan vara hur umgängeskretsens dynamik ser ut. Alla 

informanter upplever till exempel inte att de har “nära” vänner utan snarare “bara 

kompisar”. Detta tema kommer först kartlägga hur de olika informanternas 

umgängeskretsar ser ut, och sedan titta vidare på huruvida det är svårt eller enkelt 

att tala om känsliga saker med vännerna, samt hur manlighetsnormer påverkar 

vänskapen och den emotionella dialogen. 

 

4.2.1 Nära vänner kontra ”bara kompisar” 

Männen i studien frågades om det är viktigt för dem med nära vänskaper och 

samtliga upplevde att detta var mycket viktigt. 
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Flera beskrev att de både ingick i ett eller flera “gäng”, men att de också hade en 

eller ett fåtal riktigt nära vänner som ibland ingick i ett sådant gäng men som 

ibland var fristående från en sådan gängkonstellation. Vidare fanns också en tydlig 

distinktion mellan “nära vänner” och “bara kompisar” som ibland också 

refererades till som “bekanta”. Erik beskriver att 
 

Jag har lättare att tala osanning eller skarva lite för personer som bara är 

bekanta. Och jag har också lättare att ha överseende med att personer inte 

talar sanning med mig. Jag inspireras så mycket mer av mina vänner. 

Andra bekanta dom liksom, finns. Men om jag ser att mina närmaste 

vänner gör något eller om någon säger något så betyder det otroligt 

mycket mer än vad andra vanliga bekanta gör liksom 

 

Ärlighet och uppriktighet tycks vara viktig för den närmaste vänskapen, något 

som även tycks definiera den, utifrån vad flera av männen berättar. Ärlighet går 

också för flera av männen hand i hand med “tillit”, som fyra stycken berättar är 

ett centralt värde för en nära vänskap. Just möjligheten till uppriktighet och att 

visa upp sitt riktiga jag tycks vara en avgörande skillnad mellan “nära vänner” 

och “bara kompisar”. Fredriks beskrivning liknar Eriks och menar att när han “är 

med [sina] närmaste vänner då är [hans sig] själv till 100 %... Men sen när [han] 

är med kollegorna på jobbet, då kanske [han] ändrar vissa attribut.” Jakob, som är 

betydligt blygare än Erik och Fredrik, har svårt för att umgås med personer som 

inte är nära eftersom han inte känner att han kan vara sig själv med dem. Jakob 

känner, precis som Erik och Fredrik, att han behöver anpassa sig mer då, men hans 

blyghet gör denna anpassning svårare eftersom han beskriver att han blir väldigt 

otrygg i sådana situationer. 
 

När männen skulle beskriva vad en nära vänskap var fanns det tydliga mönster 

som återkom. Många lärde känna sina närmaste vänner i skolgångsåren men 

träffar dem inte så ofta längre, då de kanske inte längre bor i samma stad. Detta 

har dock inte alla gånger försämrat relationerna. Många beskriver en slags 

tidlöshet i de nära vänskaperna; “när man väl pratar så är det exakt likadant som 

det brukar vara”, “när man väl träffas då kan man liksom mala på där man slutade 

sist.”, “det är som att tiden... att man inte varit ifrån dem”. Kanske hänger detta 

ihop med att de nära relationerna i de flesta fall byggts upp under lång tid och att 

de lärt känna varandra väldigt väl. Sebastian beskriver att de byggt drömmar 

tillsammans i sina ungdomsår och att sådana drömmar fortfarande finns kvar; 
 

På något sätt har man ändå kvar någon slags dröm ihop. Och den kanske 

är att man bara får vara tillsammans ibland liksom. Egentligen var det 

inte drömmen om att kanske bli rockstjärnor ihop eller bli polis ihop, 

eller någonting. Utan drömmen var egentligen att bara vi är ihop så är 

det bra liksom. 
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Även om många beskriver väldigt djupgående vänskaper så är det dock långt ifrån 

alla män i studien som upplever sig ha sådana nära vänner. Claes exempelvis 

beskriver att “[han inte vet] vad en nära vän är egentligen.” För även om han 

umgås ofta med sina vänner han har ingen som kan berätta allt för. Att kunna tala 

om vad som helst är något som flera beskriver som något som karaktäriserar den 

nära vänskapen, där tilliten och ärligheten så klart blir en förutsättning för den 

öppen dialog. Simon säger exempelvis att han “kan säga allt till [sin bästa vän] 

utan att behöva skämmas för det. Hans känns mer som ett syskon, det finns ingen 

prestige mellan [dem]”. Men även flera av informanterna som beskriver att de har 

väldigt nära vänner känner ändå inte att dessa är personer som de kan prata om 

allt med. Jakob beskriver att han och hans närmsta vänner “pratar mer om hur 

saker är och varför men inte så mycket om hur [de] själva känner... det är jättesvårt 

att öppna upp”. Anders beskriver en tragisk händelse när en vän till honom dog. 

Han hade ingen som han kände att han varken kunde eller ville dela detta med 

utan höll det inne. 
 

4.2.2 ”Gänget” 

Det tycks finnas en viktig skillnad mellan den eller de allra närmsta vännerna och 

“gänget”. Relationen med den eller de allra närmsta vännerna utgörs ofta till stor 

del kommunikation och umgänge på tu man hand beskriver informanterna. Den 

närmsta vänskapen tycks vara oberoende av gänget, och det är främst när de två 

personerna möts ensamma som den nära vänskapen blir som tydligast. Det är 

också då, på tu man hand, som de är enklast att öppna upp sig. Anders beskriver 

att han utvecklat en närmare vänskap med en kille på senaste eftersom han har 

börjat öppna upp sig mer för honom, men detta sker dock bara när de är ensamma; 

“jag upplever att han fortfarande har fasaden uppe när vi är med andra.” På sådana 

sätt skiljer sig individuella relationer med de närmsta vännerna mot hur det ser ut 

i gänget eller gängen, även om den eller de allra närmsta vännerna ibland ingår i 

gänget. Det är dock inte speciellt ovanligt att de inte gör det. Alla män i studien 

har dock inte ett “gäng”, utan har istället främst relationer med sina allra närmaste 

vänner och många “bara kompisar”. Sebastian, som är den enda av informanterna 

som har barn, beskriver att “när man skaffar familj och får barn, så är det som blir 

ens gäng“. Sebastian umgås inte ofta längre med sitt gamla gäng utan har två 

stabila nära vänner, samt många som är mer av ”bekanta” eller ”bara kompisar”. 

 

Andra ingår istället i flera gäng, som ofta är olika till sin karaktär. Svante har både 

sitt “grabbgäng” men spelar också i band och bandet har blivit ett eget gäng. Även 

om vissa från grabbgänget ingår i bandet så är stämningen i bandet väldigt 

annorlunda från den i grabbgänget; 
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Det är ju känslor man sjunger om... man befinner sig i ett forum där man 

alltså arbetar med känslor… Men sen när man lämnar det forumet … då 

är det än en gång sport, motorer och idrott… De vill ju hävda sig, det 

har jag inget behov av. 

 

Svante beskriver vidare att det som gick an att prata om i bandet kan i grabbgänget 

ge honom “fjantstämpeln i pannan”. Alla gäng som beskrivs av männen har en 

viss typ av karaktär och präglas av en jargong eller stämning. Varje gäng tycks ha 

en uppsättning av normer som gäller i just det gänget. Vissa gäng präglas mer av 

samhälleliga normer av manlighet än andra. Simon beskriver, likt Svante, att man 

gärna vill hävda sig i gruppen “de andra skryter väldigt mycket och det är lite 

kamp om vem som är ”alfahane”. Jakob beskriver en liknande stämning på hans 

jobb, men hans närmaste umgängeskrets präglas av andra ideal, eftersom han helst 

tar avstånd från “machokulturen”, och hans nära vänner är likasinnade. Det är 

dock långt ifrån alla män i studien som beskriver stämningen i gänget som en 

kamp där man ska hävda sig och tävla med varandra. Fredrik beskriver att alla är 

på samma plan i hans gäng, men att det är väldigt rak, ärlig och men ibland hård 

jargong. 
 

Om vi inte gillar något någon annan gör, då säger vi det rakt ut. Om jag 

har fel då kommer jag få höra att det är fel. Eller om inte vi gillar hans 

sätt att vara eller hur han betedde sig då kommer han få höra det direkt. 

Det blir bättre så, då kan man ju lita på varandra och då vet man att det 

inte blir något skitsnack bakom ryggen. Sen kanske det blir lite väl hårt 

någon gång. 

 

Fredrik beskriver vidare att tillit är det som är viktigast i gänget. Så länge tilliten 

finns och är ömsesidig har han inte något behov av att visa sin manlighet inför 

sina vänner, och att det går åt båda hållen. De kan tala om känsliga saker, “det kan 

vara manligt eller tjejigt”, det viktiga är känslan av att allting stannar inom 

gruppen. 

 

4.2.3 Jargong 

Alla kompisgäng tycks ha normer kring hur man uppför sig och agerar i gruppen, 

vilket kan förklaras som gruppens jargong. Många grupper präglas av en hård 

jargong, där värden som betraktas som feminina nedvärderas framförallt genom 

skämtande. Även om Fredrik beskriver att de kan tala om känsliga saker, så kan 

de i samma gäng skämta i gänget om att någon är “bögig” eller “tjejig” för att de 

till exempel gillar en viss typ av musik. "Fan, sluta snacka som en tjej nu"... "sluta 

böga dig"... beskriver Fredrik kan vara en respons på att någon i gänget framstår 

som feminin. Men säger också att han “bryr [sig] inte om någon är bög eller något 

sådant där...”, det är bara en jargong som uppstår i gänget. Flera män beskriver 

skämtandet som en central del av jargongen i deras kompisgäng. Anders beskriver 



 

33 

 

en skämtsam jargong med grova skämt och säger att “skämten leder till väldigt 

god stämning mellan oss grabbar… det är nog väldigt viktigt att vi inte är för 

seriösa och att vi kan slappna av och kunna snacka skit liksom utan att behöva 

vara seriös.”  Han beskriver att skämten ofta är sexistiska och nedvärderande mot 

kvinnor, men också att det är “ingen som egentligen tycker på det sättet” - precis 

som Fredrik påpekade. Strax efter tillägger han dock att “det ligger en liten 

sanning i det man skämtar om” och att han litegrann “vill att det ska vara på det 

sättet man skämtar om”. Detta föreslår ändå att skämten har flera viktiga 

funktioner. I och med att de skapar ”god stämning” så kan det tänkas stärka 

gruppen och dess identitet men även kanske återskapa och bekräfta vilka normer 

och synsätt som finns inom gruppen. De skapar också ett mönster av att 

nedvärdera feminina värden, vilket troligen stärker känslan av manlighet i gänget. 

 

Svante beskriver att han undviker att prata om vissa saker med sina vänner för att 

han kan få ”fjantstämpeln” i pannan. Vid tillfället för intervjun har Svante nyligen 

börjat träffat en tjej som blivit hans flickvän. Han har dock inte ännu berättat detta 

för sina vänner i gänget. Han säger att han ska göra det, men att det tar emot lite: 
 

Skulle jag droppa den nyheten i grabbgänget, då skulle reaktionen bli 

såhär "aha, så då kommer man inte se dig på ett halvår”… och sen så 

kanske det skulle kommit in småpikar emellanåt liksom såhär "amen det 

vet väl inte du Svante, för du kommer ju ändå inte vara med nu det 

kommande halvåret, så det är väl ingen ide att vi räknar med dig.” 

 

En majoritet av männen i studien beskriver att deras kompisgäng präglas till stor 

del av en sådan hård jargong som just beskrivits. Flera beskriver också att en sådan 

hård jargong kommer ur tankar om idéer om manligt ideal och manlighetsnormer. 

Så även om många beskrivit manlighetsideal som något lite trivialt och något de 

inte bryr sig så mycket om, så tycks det påverka gänget som social konstellation i 

hög grad, vilket indirekt ändå påverkar individerna som ingår i det. Det ska 

påpekas dock att många av männen har ett gäng som präglas av en betydligt 

mjukare jargong generellt. Jakob känner igen den hårda jargongen som han menar 

ofta uppstår bland män, men trivs inte alls i den och har istället hittat vänner som 

känner likadant. Jakob förklarar: 
 

Skämtandet i hård ton är det som är allra värst enligt mig. Man ska 

nästan skämta på ett sätt som sårar den andra. Väldigt grovt. Skämta 

med varandra i en väldigt hård ton… Man ska vara lite tuff, hård, en 

hierarkisk ordning. Allt känns som en tävling liksom.  

 

Vidare beskrivs alkohol och festande som något som ofta är en naturlig del i den 

manliga jargongen och som präglar gänget. Flera pekar på festandet som centralt 

i den manliga gemenskapen. Erik förklarar 

 



 

34 

 

Att kunna hantera alkohol, eller droger, det tror jag är ett manligt 

attribut… Jag har kommit i betydligt mer kontakt med droger liksom 

ihop med killar, än med tjejer. De vänner jag har som fortfarande håller 

på med narkotika är killar. 

 

Erik beskriver vidare att han hanterat sorg med missbruk av alkohol och droger, 

tillsammans med sina nära vänner. Men ser det också som ett uttryck för 

manlighet, men att man helst ska kunna hantera berusningsmedlen. Och Svante 

beskriver “fylla på helgerna” som en naturlig del av deras jargong i gänget, och 

som ett attribut för manlighet. 
 

4.2.4 Emotionell restriktivitet och manlighetsnormer 

Det har tydligt beskrivits av informanterna att emotionell restriktivitet är något 

som är en central del i ett samhälleligt manlighetsideal och något de påverkats och 

påverkas av. Ändå menar samtliga informanter att emotionell öppenhet borde vara 

en självklarhet oavsett könstillhörighet, och många ser dessutom manlighetsideal 

som något ganska trivialt. Det finns, som tidigare beskrivits, en konflikt mellan 

norm och preferens. Men när det kommer till att umgås med andra män så visar 

det sig att det också uppstår en konflikt mellan denna preferens och hur de sedan 

faktiskt handlar eller agerar i den manliga gemenskapen. Simon förklarar: 

 

Alltså till killarna känner jag mig inte helt bekväm med att dela med mig 

av mina problem. Det är inte rätt forum att säga saker även om det är 

svårt att förklara varför jag känner på det sättet. Jag tror att det är lite 

mer prestige att inte ha problem och de säger inget djupt till någon tror 

jag och därför känner jag mig inte helt bekväm att prata med dem. De 

vill nog se lite perfekta ut. 

I Simons kompisgäng, som utgörs av några av hans allra närmsta vänner, finns en 

”prestige att inte ha problem”. Detta är något som han och andra informanter 

beskriver som ett manlighetsideal - att vara framgångsrik. Det finns en chargong 

där de vill försöka bräcka varandra i vem som har lyckats bäst ekonomiskt och 

har ett mest “lyckat” liv, menar Simon. Han upplever att detta gör det svårt för 

honom att dela med sig av känsliga saker. Svante beskriver på ett liknande sätt att 

Man ska inte prata om sina problem inför andra män, för då visar man sig 

svag… de vill väl inte framstå som svaga för att det skulle påverka deras 

pondus, deras status i gruppen. Det har väl med deras manliga ideal att göra 

tror jag… Man snackar inte om psykisk ohälsa liksom… Det är lite tabu 

över det ämnet… det är verkligen den här stereotypiska grabbiga 

stämningen. 
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Både Svante och Simon upplever att de skiljer sig ganska mycket från sina 

kompisgäng. Båda menar att manlighetsideal och normer inte påverkar dem så 

mycket som personer, men eftersom det påverkar gänget så påverkar det dem 

indirekt och framförallt deras möjlighet till emotionell expressivitet bland sina 

nära vänner. Flera informanter beskriver att emotionella uttryck inte borde vara 

något manligt eller kvinnligt, men att det ofta är svårt att ta med sig ett sådant 

förhållningssätt in i umgängeskretsen, som att manlighetsnormer betyder mer för 

gruppen än för de enskilda individerna. Simon berättar dock att han har en nära 

vän utanför gänget som han kan dela allt med och där det inte finns någon prestige. 

Även Svante har även ett annat kompisgäng med en öppnare stämning samt andra 

viktiga vänskaper utanför ”grabbgänget”. Medan andra informanter, så som 

Claes, framförallt har sitt kompisgäng och ingen annan han upplever att han skulle 

kunna dela mer känsliga saker med. ”Jag vet typ inga män som visar känslor” 

förklarar Claes. Vid frågan om Claes skulle kunna söka ett emotionellt stöd vid 

en svår situation svarar han att: 
 

Jag skulle aldrig berätta för någon att jag är ledsen för något… oftast är 

jag bara tyst och väntar på att det ska gå över. Alltså jag har aldrig 

liksom lärt hur man ska göra när man pratar känslor. 

 

Likt Claes beskriver även Jakob att han inte lärt sig att prata om känslor och att 

han med sina vänner “pratar mer om hur saker är och varför men inte så mycket 

om hur vi själva känner.” På det sättet som Claes och Jakob känner oroar sig 

Svante för att det är så många känner i hans kompisgäng. Att de inte skulle sträcka 

ut en hand ifall de behöver ett emotionellt stöd av en nära vän. ”jag har nog många 

vänner som faktiskt inte alls bearbetar… utan bara låter det rinna ut i sanden och 

låter tiden läka det istället.” Svante beskriver vidare att han ibland brukar försöka 

pusha sina vänner till att prata mer öppet om känslor, då han själv är en sådan 

känslosam person. ”Jag provocerar nästan ibland genom att nämna någonting som 

jag är väldigt bekväm med men jag kan känna av att dom är väldigt obekväma 

med det.” förklarar han, och nämner även att han ibland brukar försöka träffa vissa 

av sina vänner på tu man hand för att kunna ha en djupare dialog och 

förhoppningsvis få denne att öppna upp.  

 

Både Simon och Claes beskriver även att positivt laddade känslor kan vara svårt 

att dela med sig av i den manliga gemenskapen, eftersom det kan ses som skryt; 

”jag måste känna av situationen innan jag berättar något kul som har hänt mig 

för annars kan det bara bli en grej där alla ska sitta och kontra mot mig med vad 

dem själva har gjort” förklarar Simon och Claes beskriver att: “Om jag skulle 

sagt att jag var glad och sånt för det hade det mest bara låtit som att jag skröt så 

därför säger man det bara i en vanlig ton.” 
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4.2.5 Emotionellt stöd, att dela negativa känslor 

När männen tillfrågades om hur de hanterat situationer då de själva eller någon av 

deras vänner varit med om en tragisk händelse i deras liv framkom det från flera 

att det vänskapliga emotionella stödet inte utgjordes så mycket av att det pratades 

om det som hänt, utan snarare av att av de hittade på mer saker att göra 

tillsammans. Anders berättade om när hans kompis Felix blev deprimerad så 

frågade han aldrig riktigt hur Felix mådde förrän långt senare då han mådde bättre 

igen. Felix bekräftade då att han mycket riktigt varit deprimerad under den här 

perioden. Istället för att prata med Felix om hans känslor, så vände sig Anders till 

deras gemensamma kompisgäng och de diskuterade hur de skulle hantera Felix 

och hur de skulle stötta honom. Strategin blev att de hörde av sig till honom oftare 

och tog mer initiativ till att hitta på saker tillsammans med honom. Erik, som 

förvisso tycks ha betydligt enklare än Anders för att prata om känslor med sina 

vänner, beskriver liknande om när det tog slut mellan honom och hans flickvän. 

Då fanns hans vänner där och stöttade honom “framförallt för att dom erbjöd saker 

att göra”, vilket huvudsakligen var att festa; “...det emotionella stödet [har] ganska 

ofta inneburit att man dränker sorger i rusmedel… min användning av alkohol och 

narkotika ökade ganska frekvent under den tiden”. Erik beskriver vidare att han 

och hans vänner ”[inte] pratade så mycket om uppbrottet”, men att “de kunde 

prata om framtiden i alla fall”. 

Svante, liksom Simon, Fredrik, Sebastian och Per beskriver att de hade stöd av en 

nära vän de pratade med eller kunde prata med vid en tragisk händelse. Alla sa 

dock att de i första inte vände sig till kompisgänget, och sällan ens någon inom 

kompisgänget utan en nära vän fristående från gänget. Erik beskriver att han har 

en god och nära relation till hans två närmsta vänner, men huvudsakligen på tu 

man hand snarare än som gängkonstellation, och att de ställer upp för varandra 

och pratar när det är något som någon av dem tycker är jobbigt. Detta sker mycket 

genom att fråga om råd av varandra; “Dom väger ofta frågor med mig alltså om 

dom tänker rätt och så... Och vill gärna höra min åsikt om det. Ju äldre vi blir, blir 

det lättare att ta hjälp av varandra också tror jag. När vi var yngre, var det nog 

svårare att visa att man inte kunde.“ 

 

Jakob, Claes och Anders har svårare att söka ett emotionellt stöd från sina 

kompisar eller sin nära vän. Claes, som tidigare sagt att han är osäker på om han 

ens har en nära vän, tillfrågades om han skulle prata med någon av sina kompisar 

om det hände något tragiskt i hans liv; 

 

Nej det skulle jag aldrig göra. Jag känner mig inte bekväm med det. 

Kanske om någon annan skulle göra det först så skulle det kännas lättare 

men det tror jag inte någon kommer att göra… Jag har aldrig liksom lärt 

hur man ska göra när man pratar känslor. 
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Jakob beskriver liknande: 
 

Nej jag tror inte det. Det har nog mycket att göra med mig. Jag känner 

inte att jag har så jättenära kontakt med mina känslor på det sättet. Så 

det är svårt att prata och det tar väldigt lång tid för mig att komma fram 

till någon slags slutsats… Jag skulle säkert kunna använda mina 

kompisar som hjälp i att utforska mina känslor men det har aldrig liksom 

kommit. 

 

Och Anders berättar om en dramatisk händelse i livet när hans vän dog. Då var 

det “ingen kompis som frågade ifall jag var okej och jag hade inte riktigt orken till 

att dela med mig.” 

 

4.2.6 Att dela positiva känslor 

Männen tillfrågades också hur de hanterar positiva händelser och positiva känslor, 

om det var något de delade med sig av till sina vänner. En del av männen tyckte 

att det var självklart och roligt att dela med sig av positiva känslor och händelser 

till sina vänner. Erik berättar exempelvis om en när han smsat en av hans närmaste 

vänner efter att de umgåtts bara för att säga hur kul han tyckte att det var och 

vilken härlig energi han får av honom. Fredrik beskriver att han smsar eller ringer 

sin bästa vän nästan varje dag och att han då gärna delar med sig av roliga saker 

som hänt, så som att han fått beröm av chefen på jobbet. Andra män pratar mest 

om positiva saker om “det kommer på tal”, som Simon säger, eftersom han 

upplever att det kan upplevas som skryt att dela med sig av positiva saker som 

hänt. Simons närmsta gäng präglas också av en chargong där de skryter mycket 

för varandra, och är rädd att dra igång en “kamp om vem som är alfahane” om 

han tar initiativ till att dela med sig av positiva händelser i sitt liv. Dessutom 

känner att han de flesta i gänget inte är genuint glada för hans skull. Däremot talar 

han gärna med sin närmaste vän Max, som inte ingår i gänget, om detta. Även 

Claes beskriver rädslan att det kan uppfattas skrytsamt att dela med sig av positiva 

händelser. Lukas insåg under intervjutillfället att han väldigt sällan delar med sig 

av positiva händelser, men har svårt att svara på varför. Svante beskriver att 

positiva händelser ofta är något som delas på sociala medier, men inte så ofta i 

umgängeskretsen, även om det kanske nämns där eftersom vännerna sett det på 

sociala medier. 

 

4.3 Strategier för att kunna tala om känslor  

Vissa av männen upplever att det är väldigt svårt att uttrycka känslor, negativa 

såväl som positiva, medan andra män inte alls upplever att det är speciellt svårt, i 

alla fall med rätt personer och vid rätt tillfälle. Det tycks finnas olika sammanhang 

eller forum där den känslomässiga dialogen är mer tillgänglig och enklare att 

komma till. 
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Sebastian uttrycker att om det “samlas en grupp med män, så är ju inte det första 

man drar upp hur dåligt man mår liksom… Det [borde finnas] forum där man kan 

uttrycka känslor och våga prata om det…” Att skapa sådana forum kan ses som 

strategier som tas till för att lättare uttrycka känslor för sina vänner, vilket är vad 

detta sista tema behandlar. 
 

4.3.1 På tu man hand 

Mycket påtagligt bland informanterna är att en känslomässig dialog sällan 

förekommer i “gänget” eller ens bland flera personer, utan oftast på tu man hand 

mellan två män. “Om man är med en kille själv så vågar man säga mer. Man vågar 

öppna sig lite mer än vad som skulle gjort om det var fler” beskriver Anders. Och 

Svante, som själv upplever att han har lätt att uttrycka känslor, menar att det främst 

är i enrum som hans vänner öppnar upp sig för honom, även om han själv ofta 

behöver ta initiativet till att sätta igång dialogen. Simon ser inte någon i sitt “gäng” 

som personer han kan föra en känslomässig dialog med. Istället har han en person 

som är hans allra närmsta vän och som han kan prata om känsliga saker med. 

Även Anders, som uttryckt att samtal om känslor inte bör ses som något manligt 

eller kvinnligt, känner att det är svårt att prata om saker när det är flera män i 

samma rum; 

Om man träffar flera kompisar samtidigt typ som en förfest och så är 

det inte direkt djupa samtal. Även om det kan bli riktigt heta 

diskussioner men om man är med en kille själv så vågar man säga mer. 

Man vågar öppna sig lite mer än vad som skulle gjort om det var fler. 

 

Anders beskriver sedan att han har börjat komma en kille i gänget närmre på 

senare tiden sedan de började umgås mer på tu man hand. När de gjort det 

upplever Anders att han börjat öppna upp sig mer, och att de nåt varandra på ett 

mer emotionellt plan. Men Anders tillägger: “Det gör han dock bara när vi är 

ensamma, jag upplever att han fortfarande har fasaden uppe när vi är med andra.” 

 

4.4.2 Alkohol 

En annan strategi, som kanske inte huvudsakligen används för att just prata om 

känslor - eller kanske just därför, är alkohol och festande. Att dricka alkohol 

tillsammans ses av många informanter som ett naturligt sätt att umgås på. Att 

frammana en mer känslomässig dialog, som ofta beskrivs som en effekt av 

alkoholen, är kanske inte det huvudsakliga syftet alla gånger. Snarare ska alkohol 

vara ett sätt att ha kul och trevligt ihop, beskriver flera av informanterna. Men 

Svante beskriver att det nästan kan vara ett mål med alkoholförtärandet att kunna 

öppna upp och lätta sitt hjärta; 
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Om det är någonting som han har velat säga länge, då väntar han till 

nästa fylla slår in liksom, och då kan han öppna upp sig... Det är som en 

port som öppnar sig bara. 

 

Svante beskriver annars att “man snackar inte om psykisk ohälsa.  Man ska inte 

prata om sina problem inför andra män, för då visar man sig svag”, och att sådana 

uppfattningar präglar hans “grabbgäng”. Men “när dom är "racer" (fulla), då blir 

dom nästan blödiga… då går det bra att snacka känslor”. Flera informanter pratar 

på ett liknande sätt om alkohol. Erik beskriver att han förvisso kan tala om 

känslomässiga saker med sina närmaste vänner nykter, men att “de tar inte lika 

känslosamma uttryck” och att “de gånger jag haft riktiga nostalgiska samtal, de 

gånger jag har gråtit ihop med killkompisar, då har det ju varit under påverkan av 

alkohol eller droger”. Sebastian beskriver att ”den här machogrejen eller den här 

kevlargrejen som håller inne allting den liksom försvinner” och önskar att det vore 

vara enklare att ha sådana dialoger nyktert. 

 

I Claes kompisgrupp talas det sällan om känslor eller jobbiga saker. Dock har det 

under några gånger tagits upp mer “jobbiga” ämnen när gruppen har varit 

påverkad av alkohol. “Alltså ibland när vi dricker så kan någon börja prata om de 

har problem med sin flickvän eller dålig relation med sin släkt. Jag brukar aldrig 

säga något själv men kommer med tips på vad de andra kan göra” 

 

4.4.3 Musik 

Tre av informanterna håller på med musik, som hobby eller i jobbet. Dessa tre 

tillhör dem som har allra lättast för att tala om känslor, och flera av dem pekar ut 

musiken som ett verktyg eller ett forum för att utöva ett emotionellt uttryck. 

Delvis på det sättet att de själva kan uttrycka känslor genom musik; Svante 

beskriver att “om det är någonting jag tänker på som grämer mig så kan man göra 

en låt på det. Som någon slags psykologisk behandling.” Men Svante beskriver 

också att det blir enklare och mer nära till att tala om känslor när musik utövas 

tillsammans med andra; “det är oftast så där väldigt känslosamt liksom, det är ju 

känslor man sjunger om många gånger”. Sebastian är inne på samma spår och 

förklarar vidare att 

I och med att man jobbar med musik, så kan det vara ganska nära hjärtat 

och kan handla väldigt mycket om känslor. När man skriver någonting... 

så måste man ändå förklara sig "amen det här har jag skrivit på grund av 

att jag har haft det såhär i min relation" eller lite sånt där. Så att... 

barriärerna är inte så jäkla höga. 

 

Även Per, som både arbetar med musik i sitt jobb och spelar i band på fritiden, 

beskriver att han har nära till en emotionell dialog med sina vänner och att detta 

är mycket tack vare musiken. 
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Jakob tar upp att artister ofta sjunger om känslor, och ger Drake som exempel, 

och tillägger att det kan betraktas som manligt även om att prata om känslor kan 

anses omanligt, en paradox. 
 

 

 



 

41 

 

5. DISKUSSION  
I detta kapitel tolkas och kontextualiseras det som framkommer i resultatet. 

Intervjuerpersonernas enskilda verklighet och uppfattning sätts samman med 

varandra för att finna likheter och skillnader. Tolkningar, resultat och 

diskussionen i studien är framtaget från vår förförståelse. Dels förförståelse för 

ämnet i egenskap av att vara man själv eller att leva med män, men också från 

vår förmåga att kategorisera och tolka material från den tidigare forskning och 

teorier som tagits fram tidigare. Som ett resultat av dessa processer blir det 

framtagna materialet relevant då det skapar en övergripande bild kring dessa 

män och deras tankeprocesser. 

 

5.1 Personlighet och formning 

5.1.1 Formning   

Män i Sverige leds “bort från omsorgsgivande och närhet” (s 65) eftersom sådant 

tillskrivs kvinnlighet, beroende och sårbarhet, menas det i SOU-rapporten Män 

och jämställdhet (2014). Likaså menar Foste, Edwards & Davis (2012) att män 

från en väldigt ung ålder lär sig hur de ska bete sig för att vara män. Feminina 

känslor och beteenden såsom gråt, empati och hjälpsökande hör inte till den 

manliga normen. Detta leder till att män då känner en restriktivitet kring att tala 

om hur de mår. Detta är något som också framkommer i vårt resultat i hög grad, 

och mycket av den tidigare forskningen tycks bekräftas av informanternas svar. 

Framförallt är det tydligt hur samtliga av männen beskriver en manlighetsnorm 

som finns i samhället och deras beskrivningar är väldigt lika varandra. De 

beskriver också hur detta påverkat dem under deras uppväxt. Många av männen 

tar upp familj, och då framförallt papporna, som förebilder för skapandet av deras 

egna uppfattningar kring hur de bör vara. De flesta har pappor som varit just varit 

emotionellt restriktiva under deras uppväxt och inte pratat om eller visat speciellt 

mycket av det som Foste, Edwards & Davis (2012) kallar för “feminina 

känslor”.  Medan Sebastian, som hade en pappa som var emotionellt expressiv 

med sådana slags känslor under hans uppväxt, förstod redan som liten att hans 

pappa var annorlunda mot andra pappor. Utöver familjen så beskrivs media som 

en stor påverkande faktor kring informanternas uppfattning om manlighet. 

Dessutom är det tydligt att den manliga gemenskapen, eller “grabbgänget” som 

Svante kallar det, ofta bidrar till att återskapa samma normer. Även om 

individerna många gånger menar att manlighetsideal inte påverkar dem så mycket 

som personer idag, så tycks det i högre grad påverka kompisgänget som social 

grupp. 
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I den tidigare forskningen används Connells (2008) begrepp hegemonisk 

maskulinitet i hög omfattning. Connell menar att dessa normer och ideal kring hur 

män ska vara skapar en hegemoni, ett ledande ideal som män generellt strävar mot 

i ett samhälle. Hegemonin kan ses som en sammansättning normer som finns på 

en kulturell nivå snarare än en individuell. Den hegemoniska maskuliniteten är ett 

slags ramverk där alla män i ett givet samhälle ställs mot en viss uppsättning 

normer och värderas utifrån den (ibid). Även om informanterna såklart inte själva 

använder detta begrepp så beskriver många det på ett liknande sätt, exempelvis 

“man ska inte prata om sina problem inför andra män, för då visar man sig svag” 

(Svante). Det är något som finns på kulturell eller samhällelig nivå, men inte så 

mycket hos dem själva som individer. Connell (2008) delar in män i olika 

kategorier där “delaktiga män” är den kategorin som generellt reproducerar dessa 

ideal genom att de strävar efter dem. Det kan tänkas dock att graden av delaktighet 

ser olika ut hos olika, som den gör hos våra informanter. Connell (2008) förklarar 

att alla män inte nödvändigtvis strävar efter att uppnå ett manligt ideal, men de 

ställs ändå inför dessa normer. Det kan vara svårt att inte delta menar Connell 

eftersom hegemonin bygger på att män ställs mot varandra i strävan efter 

dominans och makt. Detta bekräftas av flera informanter. Simon förklarar att det 

är “lite kamp om vem som är alfahane” och undviker att tala om sådant som kan 

dra igång en maktkamp. Svante beskriver att hans vänner “vill ju hävda sig, det 

har [han] inget behov av... De vill väl inte framstå som svaga för att det skulle 

påverka deras pondus, deras status i gruppen”, och Claes beskriver att han 

undviker att dela positiva känslor med sina vänner för att det kan dra igång en 

maktkamp. På olika sätt präglas individerna av ett hegemoniskt manlighetsideal 

och i olika hög grad. Samtliga beskriver dock att emotionell restriktivitet är en 

given del av detta ideal, även om de flesta öppet menar att de tycker att det är fel. 

 

5.1.2 En inre konflikt mellan I och Me 

Samtliga av männen har en väldigt liknande bild av vad manlighet är. De säger 

alla att de förstått och påverkats av detta sedan en tidig ålder. Uppfattningar om 

att manlighet och emotionell restriktivitet hänger ihop är särskilt tydligt. Ändå 

tycks många av informanterna tycka att bilden av manlighet är lite trivial. Fredrik 

förklarar exempelvis att “jag har inget behov av att visa att jag är manlig, det är 

inte jag.” Det är endast ett fåtal av informanterna som uppriktigt trivs med de 

normerna som de själva beskriver finns kring manlighet. Och när det kommer just 

till att uttrycka känslor finns en önskan hos samtliga av informanterna att det inte 

ska behöva vara något manligt eller kvinnligt. Trots en sådan önskan så är det 

dock inte så enkelt. Exempelvis förklarar Jakob att han “eftersträvar att män ska 

kunna prata om känslor” men att han inte lever som han lär, mycket eftersom han 

har detta bagage av normer med sig. Och Svante som själv försöker gå emot 

normen upplever att i hans gäng så ska man “inte prata om sina problem [...] för 
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då visar man sig svag”. Det finns en konflikt mellan de manlighetsnormer som 

råder och de personer som informanterna skulle vilja vara. Det finns också en 

konflikt mellan hur de säger sig vilja vara och hur de sedan agerar. 

 

Denna typ av konflikt kan förklaras med hjälp av Meads teoretiska modell I och 

me. Mead delar in jaget i två dimensioner som han kallar för I och me (Boman 

2014) Me är “den organiserade uppsättning av andras attityder som man själv 

antar”, (Mead 1976, s 133 i Boman 2014), vilken kan förstås som det socialiserade 

jaget med de normer, värderingar som kommer av samhället och som bor i 

individen. I är den andra delen av jaget som responderar på aktivitet som sker 

omkring i nutid (ibid). Varje samhälle har enligt Mead en rad uppsatta normer, 

värderingar och roller som är givna för just det samhället, som individen föds och 

socialiseras in i (Boman 2014). Det stämmer bra överens med det faktum att alla 

våra informanter har en väldigt liknande bild av normer som rör manlighet och 

emotionell restriktivitet.  De har utformat ett me sedan de var mycket små som 

bland annat rymmer dessa uppfattningar kring manlighet och hur en man i 

samhället bör vara. 

 

På teoretisk nivå kan vi tänka att Connells hegemoniska maskulinitet, som tidigare 

beskrivits, är en del av Meads me hos de enskilda individerna. Anders uttrycker 

att man som man ska ”inte visa mycket känslor och vara väldigt tuff”, och många 

beskriver det på ett liknande sätt. Det är en inlärd uppfattning om hur man som 

man bör vara och en del av individens me. Samtidigt är det kanske mer I som 

responderar på de frågor vi ställer under intervjun. Och om I kan ses som 

individens representant i samhället, så som Boman (2014) föreslår, tycks det 

finnas en konflikt mellan I och me, mellan den person som individen vill vara och 

själva samhället. Svante säger att han inte alls står för den synen på att man som 

man inte ska kunna visa sig svag eller känslosam. På frågan om huruvida det är 

manligt att visa känslor svarar Simon “Det är väl kanske inte vad många tycker är 

manligt men för mig spelar det ingen roll”. Flera av informanterna beskriver en 

skillnad mellan de etablerade normer kring manlighet och hur de själva vill agera. 

Därför kan det tänkas att det just är en inre konflikt mellan I och me som pågår, 

där me representerar samhällets normer, idéer och ideal och I ifrågasätter om det 

verkligen är så det borde vara.  

 

5.1.3 Generaliserade andre 

Connell (2008) beskriver att det finns en viss hegemoni i ett specifikt samhälle 

och en sådan könsordning kan vara en del av ett kollektivt medvetande, det som 

Mead kallar för den generaliserande andre. Idealen och normerna etableras hos 

individen som ett me som sedan blir avgörande för hur interaktionerna med andra 

människor, framförallt med andra män i detta sammanhang, sker. Idealbilder av 
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hegemoniska män som skapar och upprätthåller bilden av hegemonisk 

maskulinitet kan med Meads begrepp vara signifikanta andra. Det skulle kunna 

vara exempelvis hur “riktiga män” gestaltas på TV, men det skulle också kunna 

vara en pappa, en bror eller den coola killen i klassen. 

 

5.2 Nära vänner och umgängeskretsen 

5.2.1 Tre nivåer av vänskap 

Vid beskrivningar av vänner och umgängeskrets så finns det mycket som är 

återkommande. Bland annat tycks många skilja på “nära vänner” och “bara 

kompisar”. Dessutom tycks det finnas ytterligare en nivå av vänskap som är den 

eller de allra närmsta. Det är som att det finns tre ganska tydliga nivåer av vänskap 

enligt männens beskrivningar. 

 

 “Bara kompisar” 

“Bara kompisar” eller det lite vagare “bara bekanta” beskrivs av flera av 

männen som personer de kan träffa, umgås och ha kul med men som de 

aldrig är speciellt personliga med eller ens visar upp sitt sanna ansikte för. 

Fredrik beskriver att han ändrar vissa attribut och Erik beskriver att han kan 

skarva lite med sanningen för denna typ av kompisar; “också mina vänner 

men… jag har inte samma samtal med dom… jag har lättare att liksom, tala 

osanning eller liksom skarva lite”. Jakob beskriver att han har svårt att 

umgås med denna kategori av kompisar eftersom han känner att han inte 

kan vara sig själv. 

 

 “Nära vänner” 

De nära vännerna är betydligt viktigare än de som är “bara kompisar”, och 

denna nivå av vänskap är något som tycks finnas i samtliga av männens 

sociala liv. De nära vännerna är ofta en del av en gängkonstellation. Den 

stora distinktionen mellan de nära vännerna och “bara kompisar” är 

uppriktigheten. De flesta informanter beskriver att de är med dessa personer 

de kan vara sig själva. De här är också personer som man har stor tillit till. 

Flera av informanterna upplever dock, vid denna nivå av vänskap, att det 

ändå kan vara lite “kamp om vem som är alfa-hane” som Simon beskriver. 

Detta är särskilt tydligt när det är flera av dessa nära vänner som umgås 

som en grupp. Det tycks på denna nivå ändå ofta finnas en maktkamp eller 

åtminstone en ovilja att visa sig sårbar.  
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 “De närmsta” 

Det finns ytterligare en nivå av vänskap som är den djupaste av vänskaper 

och som är prestigelös. Dessutom kan man tala om vad som helst och visa 

sig sårbar, det är så informanterna som har denna typ av vänskapsrelation 

med någon beskriver det. Detta är personer som inte heller direkt är knutna 

till en grupp, på det sättet att om ett kompisgäng skulle sluta umgås skulle 

ändå denna vänskap fortsätta oberoende av de andra. Alla informanter i 

studien har inte denna typ av vänner. Vissa har personer som rör sig lite 

mellan denna nivå och “nära vänner”-nivån, till exempel genom att umgås 

på tu man hand kontra att umgås tillsammans i ett kompisgäng. Många av 

informanterna som beskriver att de har dessa typer av vänner bor dock inte 

längre i samma stad som den eller dessa, och många beskriver att de faktiskt 

inte heller hörs speciellt. Däremot beskriver alla att när de väl hörs så är det 

som om ingen tid gått alls. 

 

5.2.2 Betydelsen av nära vänskap 

Enligt SCB (2015) saknar 17 % av Sveriges män en nära vän. SCB:s definition av 

“nära vän” framkommer dock inte helt tydligt. I denna studie visar det sig att flera 

av männen saknar den nivån av vänskap där man verkligen kan blotta sig och visa 

sig sårbar, även om alla har nära vänner att umgås med. Detta blir betydande för 

dessa individers möjligheter att tala om känslor, eftersom de saknar personer de 

verkligen kan vara emotionellt expressiva med. Det kan också tänkas vara så att 

anledningen till att dessa individer inte utvecklat en vänskap av den högsta nivån 

är just för att de inte vågat vara emotionellt blottande med någon av sina nära 

vänner. 

 

Många av de männen som har sådana personer de verkligen kan dela allt med, har 

dock inte kontakt med den eller dessa särskilt ofta och umgås inte frekvent då de 

ej bor i samma stad. Bristen på tillgänglighet från dessa personer kan också vara 

en faktor som försvårar för individen att uttrycka känslor bland sina nära vänner. 

Kanske väntar man och sitter inne på mycket saker man skulle behöva berätta, 

men inväntar nästa tillfälle att träffas.  

 

5.2.3 Betydelsen av manlighetsnormer i umgänget 

När vi pratar med informanterna om normer, ideal och förväntningar 

sammankopplade med deras könstillhörighet är det tydligt att det innebär en sak 

för dem själva som personer men ofta en annan sak i det sociala umgänget med 

andra män. Det finns för det första många gånger en konflikt mellan det som 

upplevs vara den manliga normen och hur de själva vill vara som individer; 
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exempelvis “jag har inget behov av att visa att jag är manlig, det är inte jag”, “det 

är väl kanske inte vad många tycker är manligt men för mig spelar det ingen roll”. 

Sen finns det ytterligare en konflikt i hur informanterna själva upplever att de 

egentligen är och hur verkligheten ser ut i umgänget. Många upplever även att de 

skiljer sig från sina kompisgäng; exempelvis “jag skiljer mig lite från min 

umgängeskrets där genom att jag inte tycker att det finns något manligt eller 

kvinnligt.” Många upplever att de anpassar sig till en den jargongen som finns i 

kompisgänget, som många gånger är beskrivs som “hård” och “stereotypt 

grabbig”. 

 

Mead menar att andra individers attityder och reaktioner till en person skapar och 

påverkar individens sociala identitet, vilket han kallar för social spegling. 

Människan utvecklar sin identitet genom att socialisera och interagera med andra. 

Om en individs handlingar och tankar blir positivt bemött behåller individ detta 

och även framhäver den sidan (Svedberg 2016). Detta skulle alltså innebära att 

den jargongen och de normer som finns i kompisgänget påverkar och formar 

individen. Om en man umgås med andra män som ofta nedvärderar en viss typ av 

beteende som tillskrivs “tjejigt” eller “bögigt” som varit fallet hos flera av 

informanterna, kan detta tänkas finnas med någonstans hos individen och påverka 

honom både i och utanför kompisgänget.  

 

Informanterna beskriver att manliga ideal och emotionell restriktivitet hänger tätt 

ihop, att vara känslokall och inte visa sig sårbar är att vara manlig. Emotionell 

restriktivitet kan ses som en del av det som Connell (2008) beskriver som 

hegemonisk maskulinitet. Connell pratar om “delaktiga män” som de män som i 

någon mån strävar efter en hegemonisk maskulinitet och på så sätt reproducerar 

dess ideal. Generellt tycks det vara så bland informanterna att desto mer deras 

kompisgäng präglas av “delaktiga män”, eller med andra ord kompisgäng med 

hög grad av delaktighet i den hegemoniska maskuliniteten, desto svårare tycks det 

vara individen ha att prata om känslor med sina vänner. Bara Jakob är ett 

undantag, då han knutit vänskaper med andra män som inte är särskilt delaktiga, 

men som fortfarande har väldigt svårt att tala om känslor med någon. 

 

5.2.4 Kompisgängets normer kontra individuella relationer 

Mead beskriver samhällets kollektiva medvetande som den generaliserande 

andre (Boman 2014). I detta kollektiva medvetande så kan det tänkas att även 

normer och ideal kring maskulinitet ingår. Alltså kan den hegemoniska 

maskuliniteten ses som en del av det kollektiva medvetandet, eller den 

generaliserande andre. Det kan också tänkas att ett kompisgäng på sätt och vis 

skapar en egen generaliserande andre för gruppen, alltså ett kollektivt medvetande 

eller en uppsättning av normer och roller som antas när gruppen kommer ihop 
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som grupp. Svante beskriver hur olika saker är olika accepterat i de olika gäng 

han ingår i. Därav kan det tänkas att normen i ett gäng lika gärna kan vara en 

reaktion mot den hegemoniska maskuliniteten i samhället, att det är det som är 

idealet. Sådana drag tycks finnas i vissa kompisgäng. Men de flesta gäng tycks 

ändå främst präglas av delaktighet i den hegemoniska maskuliniteten. 

 

Det är också tydligt att det som gäller i kompisgänget ofta slutar gälla när två 

personer ur gänget umgås på tu man hand. Flera av informanterna beskriver att de 

sett andra sidor av sina vänner när de umgås själva, och att de kommer dem 

närmare. Men att de kan ha som en gard uppe när de åter ses i gänget. Mead menar 

att människan är ett resultat av alla sociala processer, och det är så identitet formas 

och utvecklas (Boman 2014). Alltså är påverkan från kompisgänget en typ av 

process, medan de individuella relationerna är en annan process, och läran om 

samhällets maskulina ideal i sin helhet är en annan typ av process. 

 

5.2.5 Känslouttryck 

Så vilket uttryck får egentligen känslorna hos männen i socialisering med andra 

män? Ungefär hälften menar att det är sällan de delar med sig av jobbiga saker 

och varken söker eller får ett emotionellt stöd av sina vänner. Två eller tre gör det 

i princip aldrig. Mest talande är kanske Anders som gick och bar på en saknad av 

sin bästa vän efter han gått bort, och då varken visste hur eller när han skulle 

kunna prata med någon av sina andra närmsta vänner om det. Normer kring 

manlighet tycks vara en stor anledning till att många män är emotionellt 

restriktiva. Antingen på sättet att individen inte aldrig riktigt lärt sig hur man gör, 

då de saknat manliga förebilder. Eller på det sättet att kompisarna på olika sätt 

undviker eller försvårar en sådan dialog. Enligt Riche (1999) så finns det ett 

mönster av att män ofta inte delar med sig av saker som påverkar deras mående 

då bilden av hur en man böra vara hindrar dem. I Riches forskning framkommer 

det att männen inte delar med sig av saker då det finns en rädsla hos männen att 

ses som svaga (ibid), något som också flera av våra informanter uttrycker. Mycket 

av det emotionella stödet som framkommer till och från vänner är inte så mycket 

verbal, utan många män uttrycker att emotionell stöttning sker genom att engagera 

istället, hitta på mer saker, höra av sig oftare. Två intervjupersoner menar att när 

det hänt tuffa saker för någon i gruppen såsom depression eller uppbrott har de 

inte pratats om det utan de andra i umgängeskretsen har mer försökt få de som 

mår dåligt med ut och göra saker.  

 

“Gänget” tycks aldrig vara ett bra forum för att tala om känsliga saker. Det är på 

tu man hand, med en nära vän som man har stor tillit för, som de männen som 

ändå har lättare att dela med sig av känsliga saker gör det. 



 

48 

 

De män som upplever det minst svårt att dela med sig av och tala om känslor har 

alla några viktiga vänskaper, relationer där de verkligen känner sig trygga. Ingen 

av männen pratar direkt om känslor eller känsliga saker i en gängkonstellation. 

Till och med positivt laddade känslor upplever många män att det är svårt att tala 

om i sitt gäng, då det kan misstolkas som skryt eller att man försöker visa upp sig.  
 

Detta är återigen något som också kan kopplas till den hegemoniska 

maskuliniteten. Simon upplever att det finns en slags alfahane-kamp där han och 

hans kompisar tävlar om vem som har det bäst. Denna kamp som Simon upplever 

kan bero en rivalitet som uppstår när alla dessa män vill leva upp till de 

hegemoniska idealen. Även Claes menar att han ogärna vill berätta om saker om 

positiva saker i hans liv för att han vänner kan tolka det som att han försöker 

skryta. 
 

5.3 Strategier för att uttrycka känslor 

Det framkom i studien att det finns vissa strategier, tillfällen, eller “forum” som 

Sebastian beskriver det, där det är enklare för männen att blotta sitt känsloliv för 

andra män. Som tidigare nämnt tycks ett sådant forum vara när två män, 

framförallt nära vänner, möts på tu man hand. Då de inte är exponerade inför 

resten av “grabbgänget”, andra strategier som framkommer är att ta till alkohol, 

genom estetiska uttryck. En annan strategi som framkommer i den tidigare 

forskningen men inte så hög grad bland informanterna är att ta till skämt eller ett 

skämtsamt ordval för att avdramatisera allvaret kring känsliga ämnen. Samtliga 

av dessa kommer att diskuteras nedan. 

 

5.3.1 Två-konstellationer i jämförelse med grupp 

I den tidigare forskningen, som togs fram genom systematiska databassökningar, 

framkommer inte någon diskussion av detta förhållande mellan män som 

socialiserar i en två-konstellation i jämförelse med en grupp om tre eller fler. 

Informanterna ger heller inget talande svar på varför det är en så pass stor skillnad, 

men Anders beskriver det som att man har mer av en “fasad” när det är flera män 

i grupp. Simmel gör en viktig distinktion mellan människor i två-konstellationer, 

vilket han kallar för dyader, och när en tredje person tillkommer och dyaden blir 

en triad (Duke University 2017). Mellan en triad och en större grupp är det sen 

inte jättestor skillnad utan den viktiga skillnaden är just mellan dyad och triad. 

Dyaden har en annan relation mellan sina två medlemmar än en triad eller grupp 

har till sina medlemmar. Det är endast i en dyad som riktig intimitet förekommer, 

vilket enligt Simmel innebär att möjligheten att dela något du inte skulle med 

någon annan. Det är endast i dyader som hemligheter är säkra. Det viktiga att 

komma ihåg menar Simmel är att endast i en dyad är medlemmarna lika beroende 

av varandra, eftersom denna konstellation bara existerar så länge båda deltar i den. 
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Detta ger dyaden unika karaktärsdrag och skapar ett mer öppet och intimt klimat 

(ibid). 
 

5.3.2 Alkohol 

Reigeluth et al. (2016) förklarar i sin studie att män ofta tar till externaliserade 

beteenden, så som alkohol- och drogmissbruk, för att uttrycka sårbara känslor. 

Erik och flera informanter beskriver att de hanterat sorg genom alkohol. Ofta har 

det varit dryck och festande tillsammans med vänner. Många av informanterna 

beskriver alkoholkonsumtion som ett karaktärsdrag för manlighet. Så det tycks 

rimligt att det är ett enligt manlighetsnormen accepterat sätt att ta till alkohol för 

att hantera sårbara känslor. I Sverige konsumerar män generellt sett dubbelt så 

mycket alkohol som kvinnor, och gruppen unga män i åldern 20–24 är den grupp 

som konsumerar mest. I denna grupp bedöms också 15% vara riskkonsumenter 

(SoRad 2013). Samtidigt som alkoholmissbruket kan ses som ett, utifrån 

manlighetsnormen, accepterat sätt att hantera jobbiga känslor, så är det också 

under påverkan av alkohol som manlighetsnormer glöms bort enligt flera av 

informanterna. Flera av männen i studien tar upp hur alkohol skapar ett forum där 

en känslomässig dialog är enklare, eftersom de annars så viktiga normerna blir 

mycket mindre viktiga. “Den här machogrejen eller den här kevlargrejen som 

håller inne allting den liksom försvinner” beskriver Sebastian. Svante förklarar 

liknande hur alkohol i hans gäng fyller funktionen att avväpna medlemmarna från 

manlighetsnormen kring emotionell restriktivitet; “om det är någonting som han 

har velat säga länge, då väntar han till nästa fylla slår in liksom, och då kan han 

öppna upp sig... Det är som en port som öppnar sig bara”. Alltså tycks bruket av 

alkohol fylla två viktiga funktioner. Det är ett delvis ett sätt att hantera jobbiga 

känslor på ett sätt utan att kompromissa manlighetsidealet. Men det är också ett 

sätt att skapa ett forum där manlighetsidealet inte blir lika viktig; under påverkan 

av alkohol beskriver informanterna att de bryr sig mycket mindre om normer och 

ideal. Därför kan de lättare öppna upp sig för sina vänner. 

 

5.3.3 Musik 

För tre stycken informanter fyller musiken en viktig roll när det kommer till 

känslouttryck. De jobbar med musik i sina yrkesliv eller har det som sin största 

hobby. Likt bruk av alkohol fyller musik de två funktionerna att det å ena sidan 

är ett sätt att hantera känslor, så som Svante beskriver: “om det är någonting jag 

tänker på som grämer mig så kan man göra en låt på det. Som någon slags 

psykologisk behandling”, men också på det sättet att det skapar en kreativ miljö, 

ett forum där det är enklare att prata om känslor, som Sebastian beskriver: “amen 

det här har jag skrivit på grund av att jag har haft det såhär i min relation" eller 

lite sånt där. Så att... barriärerna är inte så jäkla höga”. Bossius och Lilliestam 

(2012) beskriver att musik fyller en viktig roll i människors och inte ska förstås 

som bara underhållning eller något som “går in i det ena örat och ut genom det 
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andra” Musiken sätter våra liv i relation till vår omgivning, liksom till de tunga 

existentiella frågorna. Musiken är också ett verktyg för identitetsskapande och 

kan inge en känsla av samhörighet med tillvaron, där man kan känna igen sig själv 

och sina problem i låtarnas texter (ibid). Tillskillnad från bruk av alkohol beskrivs 

dock inte utövande av musik som något typiskt manligt av informanterna, även 

om en informant beskriver att framgångsrika musiker exempelvis Drake kan vara 

en symbol för manlighet. De tre män som jobbar med musik tillhör också de som 

är mest progressiva och kritiska till normer och ideal som rör manlighet. 

 

5.3.4 Skämtande 

Reigeluth et al. (2016) beskriver i sin studie en strategi som unga män tar till för 

att öppna upp sig känslomässigt för sina vänner utan att kompromissa 

manlighetsidealet i alltför stora drag. Nämligen att använda skratt och skämt i hög 

grad, eller att använda hårda ord för att förklara mjuka känslor. På detta sätt 

avdramatiseras det känslomässiga och en säker plats skapas där stämningen blir 

mindre spänd. Vi ställde en del frågor till informanterna kring detta och ingen 

bekräftade att detta skulle vara ett sätt att lättare tala om känslor. Däremot 

beskriver många hur humor och en hård jargong är en viktig del i gemenskapen 

för att skapa en trygg miljö och bonda med varandra, vilket indirekt skulle kunna 

fylla funktionen att det blir enklare att tala om känsliga saker. Lukas beskriver 

exempelvis att han har väldigt mörk humor som inte uppskattas av speciellt 

många. Han känner att det är skönt att han har en vän som han kan skämta med 

allt om. Anders beskriver att “det är nog väldigt viktigt att vi inte är för seriösa 

och att vi kan slappna av och kunna snacka skit liksom utan att behöva vara seriös. 

Skämten leder till väldigt god stämning mellan oss grabbar.” 

 

Skämtandet skapar god stämning vilket skulle kunna vara positivt för den 

emotionella öppenheten men det skulle också kunna ha motsatt effekt då flera 

män beskriver att de skämtar om att vissa saker är “tjejiga” eller “bögiga” på ett 

nedvärderande sätt. På detta sätt skapas gruppnormer av att det som upplevs som 

feminina värden nedvärderas. Detta skulle kunna skapa en rädsla att uttrycka 

känslor då det kan uppfattas som något feminint eller i alla fall icke-maskulint, så 

som många informanter beskriver att det är. De män som beskriver mycket grovt 

skämtande i sin umgängeskrets, speciellt med sexistiska undertoner, tillhör de 

som har svårast att öppna upp sig inför sina vänner. Men givetvis är antalet 

informanter i studien för litet för att dra en sådan generell slutsats. 
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6. Slutsats och förslag till vidare forskning 
I detta slutgiltiga kapitel sammanfattas studien med en slutsats. Kapitlet avslutas 

med förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsats 

I den här studien har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer genomförts med tio 

stycken män i åldrarna 20–29. Syftet var att förstå hur männens känslor tar sig 

uttryck i det sociala livet med vännerna, samt hur kompiskretsen bidrar till att 

konstruera maskulinitet och hur det formar männens känsloliv. Tidigare forskning 

har pekat på att män är begränsade av en social restriktivitet när kommer till att 

blotta och ge uttryck för sitt känsloliv, vilket är särskilt påtagligt i den manliga 

umgängeskretsen. Flera studier drar till och med slutsatsen att detta är en 

bakomliggande orsak till missbruk, destruktiva beteenden såväl som självmord 

bland män. I Sverige står män för 70 % av alla självmord, och det menas på att 

depression bland män underdiagnostiserats på grund av mäns ovilja att visa sig 

svaga och sårbara. En övervägande del av studierna använder Connells teori om 

hegemonisk maskulinitet för att förklara detta, ett teoretiskt perspektiv som även 

används i denna studie tillsammans med Meads interaktionsteori. 

 

Resultatet av intervjuerna delades upp i tre stycken teman; personlighet och 

formning, nära vänner och umgängeskretsen, samt strategier för att kunna tala om 

känslor. Samma teman användes senare vid analys och diskussion. Mycket i 

resultatet bekräftar den tidigare forskningen. Under det första temat framkommer 

det att samtliga män menar på att det finns en manlighetsnorm som är starkt 

förknippad med emotionell restriktivitet. Samtidigt beskrivs den som lite trivial 

och de flesta menar på att visa känslor är något mänskligt och inte något som bör 

kategoriseras som manligt eller kvinnligt. Det tycks finnas en konflikt hos många 

mellan denna manlighetsnorm och en idealbild av hur det borde vara. Det 

framkommer att normer kring emotionell restriktivitet finns med som ett slags 

bagage, trots att männen tycker det är fel att känslouttryck skulle vara något icke-

maskulint. Det tycks generellt bland männen finnas en osäkerhet kring att blotta 

sitt känsloliv, och hur det skulle tas emot. Många påpekar att de liksom inte vet 

hur de ska göra, för ingen har någonsin lärt dem. De flesta saknar manliga 

förebilder som varit emotionellt utlämnande. Många hänvisar till pappor som varit 

väldigt emotionellt restriktiva. Några av männen har haft en pappa som varit mer 

emotionellt öppen och dessa män tillhör de som har lättare att dela med sig av 

känslor. 
 

Under tema två, som berör hur männen beter sig och handlar inom den manliga 

umgängeskretsen, beskrivs det att de manlighetsnormer som tidigare beskrivits 

som smått triviala är påtagligt starka i kompisgruppen många gånger. 
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Att tala om känslor och visa sig sårbar i gruppen tycks alla gånger vara svårt, och 

det är nästan aldrig det händer. Flera beskriver stämningen i gruppen som att det 

kan vara en slags kamp om vem som är alfahane, därför vill de inte visa sig svaga. 

Flera är också rädda för att dela med sig av positiva känslor och händelser, 

eftersom det kan ses som skryt och sätta igång en slags dragkamp. Dynamiken ser 

dock väldigt olika ut från person till person vad gäller hur umgängeskretsen ser ut 

och hur den fungerar. Men ett genomgående mönster är att det inte är i gruppen 

som männen visar sig sårbara och blottar sina känslor, utan det är på tu man hand 

med en nära vän. De flesta männen har åtminstone någon nära vän som de känner 

att de kan visa sig sårbara för, medan flera av männen i studien ändå saknar en 

sådan person. 
 

Att träffa en nära vän man har stor tillit till på tu man hand är en de strategier, 

eller en av de trygga platser, som männen beskriver där det är betydligt lättare att 

dela med sig. Under tema tre samlades dessa strategier som kunde identifieras. 

Att träffas med en nära vän på tu man hand var den tydligaste och mest 

genomgående strategin. En annan strategi som beskrivs av flera är att ta till 

alkohol. Vad som händer under berusningen går alltid att ursäkta i efterhand. En 

sista strategi som användes av några informanter var kopplad till musik. Musiken 

kan bidra till att öppna upp känsliga och sårbara sidor, framförallt när man skapar 

musik tillsammans. Då finns det möjlighet för männen att blotta sig och deras 

känslor, utan att det känns för privat eller intimt.  

 

Vid analysen av resultatet tycks Connells teori om hegemonisk maskulinitet i de 

flesta fall stämmer in bra, när det kommer till gruppkonstellationen. På 

individnivå känns det inte av på samma sätt. Där framkommer dock att det finns 

en konflikt mellan det som Mead kallar me och I, alltså samhällets representant i 

hos individen och det egna jagets representant. Idéer om maskulina ideal och 

normer finns ständigt med som ett me, medan I många gånger ifrågasätter varför 

det ska vara så. Den emotionella restriktiviteten finns med männen och har format 

dem genom livet som en generaliserande andre, och därav format ett slags 

kollektivt medvetande som känns igen bland samtliga av informanterna. 

 

Männens nivåer av vänskap kan delas in i “bara kompisar”, “nära vänner” och “de 

närmsta”. Där den sista gruppen är de fåtal personer som man har full tillit till och 

kan visa sig svag inför. Flera av männen i studien saknar dock en sådan person i 

sina liv. Vilket känns igen från den tidigare forskningen att 17% av alla män i 

Sverige saknar en nära vän. På det stora hela bekräftat mycket i studien den 

tidigare forskningen. Ungefär hälften av männen delar nästintill aldrig med sig av 

sårbara känslor och söker inte heller ett emotionellt stöd från vännerna. 

Flera av de andra upplever olika grader av förvirring eller svårighet kring hur man 

gör detta.  
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning rörande ämnet skulle kunna handla om att försöka skapa en 

djupare förståelse för hur de normer som finns kring manlighet påverkar män i 

samhället. Vår analys visar tydligt att män upplever en form av emotionell 

restriktivitet där de känner att det inte finns möjlighet för dem att tala om deras 

känslor. Vidare forskning skulle kunna fokusera på att i en större skala se hur män 

i Sverige mår och hur forskning kan jobba för att hjälpa männen utveckla sin 

emotionella förmåga. Hur ska samhället kunna bryta de negativa 

maskulinitetsnormerna för att hjälpa männen våga uttrycka sig mer? Vi tror att en 

djupare förståelse kring dessa problem är första steget för att kunna göra 

förändringar i samhället. 
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BILAGA 1. Missivbrev, intervjuguide och databassökning 
 

Missivbrev 

Hejsan! 

Vi är två studenter som läser sociologi 3 vid Linköpings Universitet. Vi håller 

just att skriva vår kandidatuppsats som berör mäns känsloliv i deras 

umgängeskrets. Vi är intresserad av att intervjua dig då du är en man inom det 

åldersspann vi söker. Intervjun tar ca 30 minuter och vi kan mötas där det känns 

bekvämt för dig, till exempel i ditt hem eller på ett lugnt café. De frågor vi 

ställer kommer inte att vara någon emotionell djupdykning, snarare berör de det 

sociala umgänget och känslor i allmänhet. 

 

Givetvis är du som informant helt anonym, liksom de personer du nämner i 

intervjun, och det du säger kommer endast att använda i forskningssyfte. 

Intervjun kommer att spelas in men inspelningen kommer endast lyssnas på av 

oss och eventuellt vår handledare. Efter klar transkribering kommer ljudfilen att 

raderas. Även om du tackar “ja” till medverkan kan du när som helst avbryta din 

medverkan. 

Låter detta intressant? 

Vänligen kontakta 

Joakim på 073-593 07 10 / joakimleion@gmail.com 

eller 

Matilda på 072-315 50 90 / matildatjadermo@live.se 

 

Vänligen, 

Joakim Leion & Matilda Tjädermo 
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Intervjuguide 

Allmänt om personen 

Vem är du? Beskriv dig själv. 

Vad har påverkat dig till att bli den här personen? (Vad har format dig till ditt 

nuvarande jag?) 

Har du alltid varit såhär? Hur har du kommit hit? 

Tycker du det är viktigt att ha en eller flera nära vänner? Varför? 

Beskriv hur en nära vän ska vara. 

 

Umgängeskretsen 

Beskriv din närmaste umgängeskrets. 

Beskriv din relation till de andra. 

Är det någon som du betraktar som en nära vän? 

följdfråga: JA/NEJ? Vad är det som gör/inte gör ... till en nära vän? 

Hur växte denna umgängeskrets fram? 

Hur fungerar relationen? 

följdfråga: POS/NEG? Beskriv pos & neg. 

Vad brukar ni prata om? 

Händer det att andra i umgängeskretsen “öppnar upp sig” för dig? 

Hur känns det? 

 

Roller 

Tror du att det finns någon skillnad på hur du uppfattar dig själv och hur dina 

kompisar uppfattar dig? 

Beter du dig annorlunda i din umgängeskrets än i andra situationer? Varför? 

 

Maskulinitetsnormer 

Vad tycker du är manligt? 

Vad är inte manligt? 

Hur kommer den manlighet du talar om till uttryck i er umgängeskrets? 

Finns det några speciella egenskaper i er umgängeskrets som värderas högt? 

Är det någon som du anser ha högre status i gruppen? 

följdfråga: Varför tror du att det är så? 

Är det manligt att visa känslor? Varför/Varför inte? 
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Inre känslor 

Beskriv en händelse som gjort dig glad. 

Är detta något du delar med dig av (för någon) i gruppen 

följdfråga: Varför/Varför inte? 

Berättar du för dina kompisar när något kul/positivt hänt i ditt liv? Hur gör du 

det? 

Beskriv en händelse som gjort dig ledsen. 

Är detta något du delar med dig av (för någon) i gruppen 

följdfråga: Varför/Varför inte? 

Berättar du för dina kompisar när något tråkigt hänt i ditt liv? Hur gör du det? 

Finns det något ni helst undviker att prata om? Som är extra känsligt att 

hantera? Vilka ämnen duckas det för? 
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Databassökning 

Data

-bas 

Beskrivning Antal 

träffar 
sökord, 

varav () 

relevanta: 
“men”, 

“masculinit

y”, 

“feelings” 
Kommentar

: 

“men” 

“masculini

ty” 
“disclosure

” 

“men”, 

“masculinit

y”, 

“emotional 

expression” 
Med och 

utan “ 

“men”, 

“emotiona

l 

expression

”, 

“disclosur

e” 
Med och 

utan “ 

“men”, 

“masculinit

y”, 

“disclosure

”, 

“emotional 

expression” 
Med och 

utan “ 

Sco

p-us 

Multidisciplinä

r databas. Över 

21 000 

tidskrifter från 

över 5 000 

förlag. 

Naturvetenska

p, teknik, 

medicin och 

samhällsvetens

kap “ 

233 (0) 

 

Antalet 

träffar för 

stort för 

granskning 

79 (2) 

 

 

26 (5) 
48 (6) 

 

 

 

8 (3) 
16 (3) 

 

6 (3) 
6 (3) 

Psy

c- 

INF

O 

Över 3 

miljoner 

referenser till 

litteratur inom 

bland annat 

psykologi, 

medicin och 

sociologi. 

283 (0) 

 

Antalet 

träffar för 

stort för 

granskning 

94 (3) 

 

Dessa dök 

upp i 

tidigare 

sökning 

53 (5) 
92 (6) 

 

Dessa dök 

upp i 

tidigare 

sökning 

17 (3) 
26 (3) 
Dessa fyra 

dök upp i 

tidigare 

sökning 

4 (3) 
6 (3) 
Dessa tre 

dök upp i 

tidigare 

sökning 

Pub

-

med 

En fritt 

tillgänglig 

databas för 

vetenskapliga 

publikationer 

inom 

biomedicin och 

biologi. 

149 (0) 

 

Antalet 

träffar för 

stort för 

granskning 

33 (2) 

 

Dessa dök 

upp i 

tidigare 

sökning 

9 (3) 
13 (4) 

 

Dessa dök 

upp i 

tidigare 

sökning 

3 (2) 
11 (2) 

 

Dessa dök 

upp i 

tidigare 

sökning 

2 (2) 
2 (2) 

 

Dessa dök 

upp i 

tidigare 

sökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Databas
https://sv.wikipedia.org/wiki/Databas
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskaplig_publicering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskaplig_publicering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskaplig_publicering
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Relevanta artiklar för vidare granskning 

 

Artikel Funnen i 

databas 

Gender and depression in men Scopus 

Effects of gender, diagnostic labels, and causal theories on 

willingness to report symptoms of depression 

Scopus 

"Mad Scared" versus "I Was Sad": Emotional expression and 
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