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Sammanfattning 
 
I studier där man har observerat barn och ungdomar i klassrum beskrivs ofta 
pojkar som högljudda och att de tar mer plats än flickor. Jag har intervjuat fyra 
unga män som inte var någon bland dessa högljudda pojkar. De försökte under 
större delen av sin skoltid att vara så osynliga som möjligt på grund av mobb-
ning. Jag har intervjuat dessa unga män om deras syn på mansrollen. I deras svar 
är det tydligt att ett mansrollsideal existerar som de upplever att de inte kan leva 
upp till. På grund av detta blev de utsatta för sociala sanktioner från sina 
klasskamrater. De intervjuade respondenterna beskriver sig själva i skolåldern 
som svaga, små och mesiga och inte som de häftiga, tuffa och sportiga killarna 
som tjejerna beundrade. De säger att de inte lever efter den traditionella synen 
på mansrollen. En sade att han förkastar mansrollen och två beskrev sig som mer 
feminina. Det verkar som att de är tvungna att göra sig av med mansrollens ideal 
för att ha möjlighet att tala om känsliga ämnen som att vara mobbad. När de 
hade problem att prata om sina känslor sa de spontant att de följde mansrollen. 
Utifrån intervjuerna verkar det som att mansrollen innebär att man skall vara 
tuff, sportig och inte uttrycka några känslor som tyder på svaghet. Den känsla 
som de mest uttryckte i intervjuerna var en aggressiv känsla. Detta stämmer väl 
överens med tidigare forskning som visar att aggressiva känslor är en emotionell 
tunnel för pojkar. Det är ett accepterat sätt för pojkar att uttrycka sig känslomäs-
sigt på utan att bli sedda som svaga eller mesiga. Mina intervjuer visar hur poj-
kar påverkas av killkoden som betyder att alltid säga att allt är okej, aldrig ut-
trycka andra känslor än ilska och att aldrig visa sig själv svag. Killkoden sätter 
en emotionell tvångströja på pojkar som begränsar deras möjlighet att uttrycka 
sig och att utvecklas som människa.  
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INLEDNING 
 
Sociologins fader Emilé Durkheim (1978) hävdade att det finns många sociala 
strukturer som omedvetet påverkar och formar människors handlande och tän-
kande. Vissa av dessa strukturer är negativa för människors välmående och 
borde förändras. För att kunna förändra dessa strukturer måste man finna och 
beskriva dem. Psykologen William Pollack driver en liknande tes i sin bok 
Real boys - Rescuing our sons from the myths of boyhood (1999). Han menar 
att det finns sociala strukturer som människor mer eller mindre omedvetet föl-
jer i sitt bemötande av pojkar. Pollack menar fortsättningsvis att ett antal av 
dessa sociala strukturer är negativa för pojkar. I boken Real boys (1999) vill 
han tydliggöra några av dessa negativa strukturer för att göra människor med-
vetna om dem. Det är först när människor är medvetna om dessa sociala struk-
turer som de kan förändras.  
 
Det finns anekdoter ur min egen undervisning som exemplifierar vad Pollack 
hävdar. Under seminarier och föreläsningar om exempelvis socialisation stöter 
man stundtals på personer med åsikten att tjejer känner en press på sig att leva 
upp till vissa ideal men att killar inte gör detsamma. Under seminarier brukar 
åsikter hävdas att killar börjar bli allt mer utseendefixerade och dessa brukar 
emellanåt följas av kommentarer som att ”nu börjar kanske även killar känna 
lite press på sig”. Utifrån dessa kommentarer kan man göra en tolkning att vis-
sa tror att killar inte upplever någon press ifrån något ideal. Det vill säga att 
man stöter på personer med åsikten att pojkar inte känner något socialt tryck 
som de skall leva upp till. Att det inte finns sociala strukturer som begränsar 
och hämmar pojkars frihet att utvecklas. Detta är anekdoter från min egen un-
dervisning som för sig själva inte har något högre vetenskapligt värde. Det 
finns dock vetenskapliga rapporter som visar på liknande tendenser. En skola 
gjorde ansträngningar för att förändra flickors traditionella strukturer. Man 
uppmuntrade flickorna att vara tuffare i diskussioner och de fick utrymme att 
utveckla ett högre självförtroende när det gäller traditionellt manliga arenor 
som att använda hammare, fysik och matte. De skulle även prova på mer spor-
ter som pojkar brukar utföra i gymnastiken. Ansvariga för projektet hade det 
mycket svårare att skapa gemensamma förändringar för det som rörde pojkar 
och det hela handlande främst om hur man skulle ändra situationen för flickor. 
(Öhrn 2002)  
 
Detta är något som har uppmärksammats även i andra studier. I en rapport om 
skolans förändringsarbete på denna punkt står det att läsa att ”det har varit 
flickorna som ska bryta med tidigare kvinnoideal, bredda sina möjligheter […] 
Det har kanske inte på samma sätt talats om att utmana – eller ens identifiera – 
pojkarnas värld och ideal” (Björnsson 2005 s 33). Detta visar en tendens att det 
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som Pollack hävdar existerar, det vill säga att det finns sociala strukturer som 
är negativa för pojkars välmående som många är omedvetna om.  
 
Durkheim menade att sociala strukturer blir tydligast när man bryter emot des-
sa. När det kommer in ett undantag som bekräftar regeln. Om en kille som går i 
femte klass skulle komma in till en lektion i smink och kjol skulle han troligt-
vis bemötas av negativa reaktioner av sina klasskompisar, kanske skulle han bli 
retad och måhända skulle fröken säga åt honom att gå hem och byta kläder. 
Detta visar att det finns en social regel/struktur som säger att pojkar inte skall 
ha på sig smink och kjol. När någon person bryter mot strukturen bemöts per-
sonen av sociala sanktioner för att han skall ändra på sig (Durkheim 1978). 
Detta exempel visar en social regel som de flesta är medvetna om, men det 
finns, enligt Pollack (1999), otydligare (omedvetna) strukturer för pojkar och 
när de bryter mot dessa blir de utsatta för sociala sanktioner. Genom att be-
greppsligöra vissa av dessa strukturer vill Pollack öka förståelsen av pojkars 
handlande och genom detta skapa en bättre utgångspunkt till att förändra struk-
turerna och deras negativa inverkan.  
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VETENSKAPSTEORETISK UTGÅNGSPUNKT OCH 
SYFTE 
 
I början av professor Mats Alvessons bok Tomhetens triumf. Om grandiositet, 
illusionsnummer och nollsummespel (2006) skriver han om hur olika samhälls-
teoretiker valt olika termer och begrepp för att försöka fånga och beskriva da-
gens samhälle. Alvesson beskriver själv tre begrepp som han menar hjälper till 
att förstå samhället. På samma sätt har Pollack i tidigare nämnda bok Real boys 
(1999) beskrivit ett antal begrepp som han menar hjälper till att öka förstålelsen 
för pojkars verklighet och vardag. Dessa begrepp nämns dock sällan eller ald-
rig i svensk kurslitteratur som behandlar exempelvis könssocialisation. Jag har 
heller inte funnit någon forskning som undersökt hur gångbara Pollacks be-
grepp är på svenska pojkar och deras upplevelser. I min sökning efter denna 
typ av forskning har jag har gjort en bred sökning (det vill säg att jag har sökt i 
titelfält, abstractfält, fält för ämnesord, fält för nyckelord och i vissa fulltext-
fält) med William Pollack och boy code som sökord, Sweden har även lagts till 
som sökord. Sökorden har sökts var för sig och ihop. En sökning har gjorts i 
följande databaser; Academic search elite, ScienceDirect, ERIC, Sociological 
Abstract, PsycINFO, PsycArticles, Annual Review sociology, Annual Review 
psychology, Kvinnsam, Samsök, Blackwell synergy, Google scholar och  
Scirus.  
 
Pollack själv är amerikan och de resultat som han baserar giltigheten av sina 
begrepp på kommer från amerikanska undersökningar. Jag har därför valt att 
undersöka hur fruktbara Pollacks begrepp är för att beskriva några svenska 
pojkars upplevelser. För att använda inspiration från den klassiska vetenskaps-
filosofen Karl Poppers (1997) tankar om baspåstående skall jag undersöka om 
Pollacks begrepp beskriver verkligheten för svenska pojkar. Ett baspåstående 
är ett påstående som handlar om en viss sak eller en händelse vid en viss tid-
punkt (Johansson 1974). Man kan försöka skapa en vetenskaplig lag som att 
exempelvis påstå att ”alla svanar är vita”. Man kan dock aldrig veta om ”alla 
svanar är vita” för att man inte har observerat alla sjöar med svanar i för all 
framtid (det klassiska problemet med induktion). Man kan se en sjö med vita 
svanar vid en viss tidpunkt. Då kan man säga att även denna observation 
stämmer överens med den nuvarande lagen att alla svanar är vita. Den enskilda 
observationen är ett baspåstående och så länge man inte finner ett baspåstående 
som inte falsifierar den vetenskapliga lagen kan man fortsätta med åsikten att 
lagen är korrekt. Observerar man ett baspåstående som motsäger lagen är den 
falsifierad. Det vill säga att alla observationer av svarta svanar falsifierar lagen 
att alla svanar är vita (Popper 1997). Jag tänker undersöka Pollacks begrepp 
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utifrån tanken om baspåståenden. Jag vill undersöka om begreppen är fruktbara 
även under ”svenska” förhållanden.  
 
Begreppen i fråga handlar om ett försök att fördjupa förståelsen kring mansrol-
len och det ideal som det skapar för pojkar att leva upp till. Utifrån tanken att 
det är genom undantagen som strukturerna blir som tydligast har jag valt att 
intervjua unga män som blivit mobbade under en längre tid av sin skolgång. 
Pojkar förväntas oftast vara fartfyllda, högljudda och ta plats (Björnsson 2005). 
Det vill säga att de flesta undersökningar kommer fram till att det är pojkar 
som tar den största platsen i offentliga rum som exempelvis klassrummet (Öhrn 
2002). Jag har intervjuat killar som skiljer sig från denna norm. Detta är killar 
som satt tysta i klassrummet, killar som inte ville synas och gjorde vad de kun-
de för att lyckas med detta. Jag var intresserad hur dessa nu unga mäns relation 
till mansrollen ser ut.  
  
Med andra ord är mitt syfte att undersöka om de intervjuade unga männen upp-
lever att det finns en mansroll och om det i så fall finns några personlighetsdrag 
som de anser är tydligt förknippade med mansrollens ideal. 
 
Jag vill även undersöka om begreppen killkoden, emotionell tvångströja, hård-
nar och emotionell tunnel är fruktbara för att fördjupa förståelsen av mina in-
tervjuade unga mäns beskrivelser av sina upplevelser kring mansrollen (be-
greppen är tagna från Pollacks bok Real Boys (1999) och presenteras nedan).  
 
Mina valda begrepp kommer troligtvis att påverka hur jag tolkar intervjumate-
rialet. Min läsning kommer att ske med glasögon som är ”slipade” av begrep-
pen. Jag har så att säga skrivit slutet av boken först. Genom att jag själv är 
medveten om min förförståelse hoppas jag kunna analysera begreppen och in-
tervjusvaren objektivt i så hög grad som det är möjligt. För att förminska på-
verkan av min förförståelse ytterligare och för att läsaren själv skall kunna se 
på vilken empiri jag baserar mina slutsatser på kommer jag att återge ett stort 
antal citat från intervjuerna. Detta ger även läsaren möjlighet att dra sina egna 
slutsatser.  
 
Mina valda begrepp kommer att beskrivas nedan, men först kommer en 
genomgång om hur jag genomförde intervjuerna.  
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
 
Undersökningen går ut på att öka förståelsen av mina respondenters upplevda 
verklighet. För att nå detta resultat i så hög grad som möjligt krävs en kvalitativ 
ansats (Kvale 1997). Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer. Intervju-
erna har varit strukturerad på så sätt att jag har haft ett intervjuformulär med 
frågor om det ämne som jag varit intresserad av. Även om alla ”punkter” på 
intervjuformuläret har gåtts igenom har inte frågorna ställts i samma ordning 
under samtliga intervjuer. Ibland har vi under intervjun spontant kommit in på 
en fråga som jag planerat att ställa senare och då har vi utforskat denna i det 
spontant uppkomna sammanhanget. Intervjuerna har mer haft karaktären av en 
ostrukturerad intervju än en strukturerad intervju. Frågorna har ställts för att få 
fram respondentens föreställningar. Jag har haft målet att låta respondenterna 
tala så fritt som möjligt för att få fram deras egna berättelser. Följdfrågorna har 
varit i en dialogform för att stimulera intervjupersonerna att utveckla sina svar 
(Angelöw & Jonsson 2000). Det vill säga att följdfrågorna inte har haft som 
syfte att styra in respondenterna på ett visst spår, utan att låta intervjupersonen 
fortsätta på sin egen väg för att fördjupa förståelsen av personens egen berättel-
se (Lantz 1993). Varje intervju genomfördes i ett enskilt rum på Högskolan i 
Borås med någon dags mellanrum. Det var bestämt från början att varje inter-
vju skulle vara i sextio minuter, vilket satte en ram runt intervjun (Seidman 
1998). Samtliga intervjuer spelades in på en MP3-spelare och transkriberades 
för att underlätta analysarbetet.  
 
På grund av det känsliga ämnet försäkrade jag intervjupersonerna att de skall få 
vara så anonyma som möjligt. Intervjupersonerna är fyra unga män runt tjugo-
fem år. De har genom sin ålder fått en viss distans till sin tid som mobbade och 
kan förhoppningsvis ge en öppen och illustrativ bild om denna tid i sitt liv och 
hur den påverkat dem senare i livet utifrån ett manligt perspektiv. Samtliga har 
varit mobbade från lågstadiet och flera år framåt. Jag kom i kontakt med inter-
vjupersonerna genom två ”dörröppnare”, det vill säga att jag tog hjälp av per-
soner som umgicks i kretsar där det finns många tidigare mobbade personer. 
Dessa dörröppnare lät en förfrågan gå runt om det fanns några tidigare mobba-
de personer som kunde tänka sig att bli intervjuade och att de i så fall skulle ta 
kontakt med mig. De fyra som jag intervjuat skickade ett e-postmeddelande till 
mig och sade att de ställde upp på detta. De intervjuade har jag valt att kalla för 
Markus (M), Niklas (N), Oskar (O) och Peter (P). När det står (I) framför ett 
citat betyder detta att intervjuaren, det vill säga jag själv, har ställt frågan. Jag 
har återgivit svaren ordagrant. Citaten har därför en känsla av talspråk som kan 
stundtals vara något krångliga att läsa. Jag har valt att återge citaten på detta 
sätt för att vara så trogen mot intervjusubjekten som möjligt. På detta sätt kan 
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läsaren se utifrån vilken empiri som jag dragit mina slutsatser och lättare kunna 
göra egna reflektioner.  
 
De intervjuade informerades på ett tidigt stadium att intervjun skulle ha en fo-
kus på mansrollen och att de skulle få vara anonyma. De informerades att om 
de inte ville svara på någon fråga var detta okej och om de ville avbryta sin 
medverkan var detta givetvis något som de kunde göra utan att några frågor 
ställdes om varför. Detta gjordes utifrån HSFR:s forskningsetiska riktlinjer för 
humanistiska och samhällsvetenskapliga studier (HSFR 2007). Jag upplevde 
själv att jag fick god kontakt med samtliga intervjupersoner och att de svarade 
sanningsenligt på samtliga frågor (ingen bad om att få hoppa över någon fråga 
som ställdes).  
 
Jag har valt att inte problematisera mobbningsbegreppet för att detta inte är den 
primära orsaken till undersökningen. Samtliga intervjupersoner har blivit 
verbalt och fysiskt trakasserade vid upprepade tillfällen av skolkamrater under 
flera års tid och därför ansåg jag att de blivit mobbade. De säger även själva att 
de upplevt sig som mobbade. Själva mobbningen var något som självklart togs 
upp under intervjuerna även om det inte var intervjuernas primära syfte.  
 
Nedan följer en presentation av de begrepp som jag valt att fokusera på. Föl-
jande presentation startar dock inte med begreppen utan börjar med en mer 
allmän diskussion om hur pojkar socialiseras in i mansrollen för att sätta in be-
greppen i en kontext vilket jag tror underlättar förståelsen av dem.  
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MÄNNISKAN SOM SAMHÄLLSVARELSE  
 
Denna undersökning har en socialpsykologisk ansats. Socialpsykologen betrak-
tar människan i första hand som gruppdeltagare på så sätt att det mesta som 
människan utför beror på nödvändigheten att anpassa sig till sin sociala omgiv-
ning. Främst då till personerna i den grupp som man umgås och lever i och ge-
nom denna process blir människan en samhällsvarelse (Wermlund 1962). Man 
anammar ett sätt att vara som överensstämmer med övriga medlemmar. Man 
talar på samma sätt, bär liknande kläder, har liknande vanor och har samma 
inställning till exempelvis arbete. De attityder, värderingar och normer som är 
dominerande, eller i alla fall acceptabla, i samhället lär sig det uppväxande 
släktet av fostrande äldre generationer. Detta är socialisation. På detta sätt kan 
socialisation ses som en selektiv process. Människan tenderar att upprepa och 
införliva de handlingar som ger uppskattning och positiva resultat och överge 
de handlingar som innebär missförstånd eller att man utsätts för sociala sank-
tioner. För att man skall kunna handla gemensamt i grupp och att samhället 
skall fortgå förutsätts ett införlivande av gruppens symboliska miljö. Man mås-
te veta hur man skall tolka olika miljöers symbolik om man skall kunna delta i 
ett gruppsammanhang (Nordlund 1996). Det vill säga att man exempelvis vet 
hur man skall föra sig när man kommer in i ett visst rum. Man skall bete sig på 
olika sätt om man är på besök hos en kompis, i en mataffär eller i en föreläs-
ningssal. Eller om man pratar med sin pappa, fru eller student.  
 
Vi använder oss av symboler som exempelvis begrepp för att skilja mellan två 
olika fenomen. En eskimå har betydligt fler begrepp för att beskriva olika sor-
ters snö än vad en svensk storstadsmänniska har på grund av att eskimån måste 
kunna skilja mellan olika sorters snö för att klara sig (Lunell 1965). En svensk 
har bland annat olika begrepp för att skilja mellan en flicka och en pojke för att 
man förväntas att bemöta dessa olika och bli bemött olika av dessa skilda kate-
gorier. Dessa begrepp ställs ofta i motsatts till varandra för att förtydliga skill-
naderna.  
 
Utifrån den andres fysionomiska signaler (den andres utseende) placerar man 
in denna person i en social kategori som i sin tur sätts i samband med vissa per-
sonlighetsdrag. En son lär sig att han är en pojke i mångt och mycket i motsats 
till vad en flicka är. En pojke lär sig utföra handlingar som hör till mansrollen 
och en flicka lär sig att utföra handlingar som hör till kvinnorollen. På detta sätt 
delas olika karaktärsdrag upp mellan könen. Flickan och pojken lär sig sina 
respektive karaktärsdrag ju äldre de blir genom att de successivt förvärvar 
självreglerande mekanismer om hur man skall bete sig som överensstämmer 
med den kulturella styrningen (Frisen & Hwang 2006). Det är ofta givet för 
barn att man är pojke och gör pojksaker eller flicka och gör flicksaker och man 
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är inte en blandning. Människan använder alltså symboler för att orientera sig i 
sin tillvaro (Lunell 1965). Vissa symboler betyder att någon är en kvinna och 
då skall denna person bemöta andra och bli bemött av andra på ett visst sätt. 
Forskning har med andra ord visat att vårdnadshavare bemöter flickor och poj-
kar på olika sätt, vilket skapar skilda beteenden hos flickor och pojkar. 
 
Självklart finns det en individuell mångfald hos flickor och pojkar, det vill säga 
att alla pojkar och flickor har unika drag. Dock finns det vissa generella köns-
specifika drag som skapar mönster och generella skillnader mellan flickor och 
pojkar. På en kulturell nivå yttrar dessa sig som föreställningar om vad som är 
korrekt handlande för en flicka och en pojke, vilket är grunden för en persons 
könsidentitet (Frisen & Hwang 2006). Tjejer och killar går igenom en  
könsdisciplinering, vilket innebär att de får lära sig vad som är passande för 
respektive kön, vad de skall ägna sig åt, hur man bör klä sig och dylikt. Detta 
skapar olika handlingssätt mellan tjejer och killar.  
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VAR INTE EN LIPSILL! 
 
Denna skillnad visar ett experiment där man observerade ett antal mammor om 
hur de lekte med en liten bebis som var en flicka. Efter ett tag hämtade man 
flickan och gav mammorna en liten pojke att leka med. Mammorna gav barnen 
skilda leksaker och beskrev barnen på olika sätt. Pojken beskrevs som livlig 
och att han var en fartfylld krabat och flickan beskrevs som söt med en stilla 
gråt. Dock var det så att det var samma bebis vid båda tillfällena, man hade 
bara bytt kläder och namn på det lilla barnet (Giddens 1998). Samma resultat 
fick ett liknande experiment. En person hade med sig en bebis på stan och bad 
olika personer hålla i bebisen en stund och sedan beskriva bebisen. För vissa 
personer kallades bebisen för Bengt och för vissa kallades bebisen för Berit. 
Oberoende av bebisens faktiska kön beskrev de mötande personerna ”Bengt” 
som livlig och stark och ”Berit” som söt, gullig och näpen. (Angelöw & Jons-
son 2000). Detta är några av de experiment som visar att människor har olika 
förväntningar på barn beroende på deras kön, vilket påverkar den nyfödda be-
bisen redan från födseln.  

 
Observationer visar att mammor ger sitt nyfödda barn olika typer av respons 
beroende på om det är en flicka eller pojke. Mammor verkar se pojkars kom-
munikation av negativa känslor (med negativa känslor menas att de uttrycker 
någon form av obehag) som ett tecken på brist av självkontroll, vilket gör att de 
försöker få pojkar att sluta med detta. De försöker i mycket högre grad att få 
pojkar att le än flickor när de uttrycker negativa känslor. Pojkar lär sig redan 
som nyfödda att le även när de känner en annan känsla än vad ett leende nor-
malt kommunicerar. Observationer har visat att när det gäller att härma och ge 
respons på barns ansiktsuttryck vill mammor helst inte härma barns negativa 
ansiktsuttryck. Men mammor härmar och ger en del respons när flickor gjorde 
ansiktsuttryck som tyder på negativa känslor. När pojkar gjorde ansiktsuttryck 
som tyder på negativa känslor gav mammorna ingen respons alls utan fokuse-
rade enbart på glada uttryck när det gäller pojkar (Pollack 1999). Ett barns 
skratt, tårar, grimaser utförs för att de vill ha svar från andra. Uteblir dessa svar 
förminskas de känslor som de symboliserar. För att känslor skall växa och for-
mas fodras en social miljö och social respons, utan detta uteblir de (Lunell 
1965). När man uppmuntrar fler olika känslor hos flickor får de ett större käns-
lomässigt omfång än pojkar. En annan observationsstudie fick resultatet att när 
en pojke visade tecken på oro tog de kvinnliga försökspersonerna detta som ett 
tecken på att han ville leka och gjorde som de trodde att han ville. När en flicka 
visade tecken på oro och började röra på sig tolkades detta som att hon var led-
sen och behövde tröstas (Angelöw & Jonsson 2000).  
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När pojkar är gamla nog att börja förskolan har de tappat mycket av sitt käns-
lomässiga register de hade som nyfödda. När pojkar är 5-6 år uttrycker de be-
tydligt mindre känslor och smärta än flickor (vilket de inte gör som nyfödda) 
(Pollack 1999). Vad är det som får pojkar att tappa mycket av sitt känslomässi-
ga register som de har som nyfödda? Svaret på denna fråga menar många är 
skam. Pojkar känner skam för att visa svaghet, sårbarhet, rädsla och förtvivlan. 
Observationer har visat att mammor tröstar pojkar allt mindre ju äldre de blir. 
Föräldrarna kan till och med bli irriterade om unga pojkar visar för mycket 
ledsna känslor. Pojkar skall separera tidigt från sina mödrar för att bli själv-
ständiga, tuffa upp sig och bli män. De skall bli stora pojkar snabbt och stora 
pojkar gråter inte, det gör bara en ”mammas pojke” och mamman skall man bli 
självständig ifrån. Är man en lipsill som pojke kan föräldrarna bli arga och 
andra barn retar och kanske till och med slår en. En mamma sa i en intervju att 
hon har inga problem med att hennes son klagar lite men om han börjar gråta 
och gnäller säger hon åt honom att skärpa sig. Hon menar att det är för hans 
eget bästa annars kommer han att bli retad och klarar inte av att bli man (Pol-
lack 1999). Vårdnadshavare gör alltså inte detta på grund av illvilja utan de vill 
bara sin son sitt bästa för att han skall klara sig i samhället och följa dess ac-
cepterade normer. Pojkar uppmuntras att bli självständiga utanför, och separera 
från, familjen på ett sätt som man generellt inte gör med flickor.  
 
Detta märks bland annat i ett experiment som gjordes med 300 barn mellan två 
och tolv år (vilket barnen fick upprepa vid tre tillfällen). Experimentet gick ut 
på att barnen skulle göra en scen genom att leka med de leksaker som fanns på 
bordet. Flickorna lekte mestadels att leksaksdjuren var kvar hemma i det upp-
byggda huset. Leksaksdjuren rörde sig sällan utan var kvar på samma plats och 
pratade. Pojkarna lät sina leksaksdjur vara väldigt aktiva och de var sällan inne 
i huset utan befann sig mestadels utanför huset (Oakley 1985). Det är även in-
tressant att en av svenska statens offentliga utredningar fick resultatet att flick-
or blev oftast tillsagda att göra, och gjorde, hushållssysslor inne i huset (städ-
ning, diskning och dylikt) och pojkar gjorde oftast sina hushållssysslor utanför 
huset (gräsklippning, krattning och dylikt) (SOU 2001:55). I en annan under-
sökning med fyraåringar kunde de flesta barnen redan visa vad som var en 
flickleksak och vad som var en pojkleksak när man visade ett stort antal leksa-
ker för barnen. En av mammorna sa att hon aktivt uppmuntrar hennes son att 
leka pojklekar och tar bort exempelvis dockor. En annan mamma i undersök-
ningen sade att dockor är för flickor och inte för pojkar. Alla kommer att tro att 
sonen är en mes om han leker med dockor. Han borde leka med bilar och gräv-
skopor (Oakley 1985). Efter fyra års ålder brukar killars möjlighet att leka med 
flickleksaker att minska. Pojkar ses oftare som mesar om de leker med flick-
leksaker och brukar avskärmas från detta beteende. Flickor brukar inte råka ut 
för samma negativa reaktion om de leker pojklekar (Oakley 1985).  
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Att flickor uppmuntras att vara mer stillasittande och till verbala aktiviteter gör 
att de fostras in i vad som kallas för en omsorgsrationalitet (Lalander & Jo-
hansson 2002). Tjejerna umgås i flickrummet och pratar mer om relationer och 
läser mer känslomässig litteratur än killar. Killar skickas snabbare ut i det of-
fentliga rummet än tjejer (pojkar får exempelvis oftare gå ut utan en vuxens 
tillsyn tidigare än flickor) och skall erövra detta ensamt och självständigt (Pol-
lack 1999). I kontrast till tjejers omsorgsrationalitet fostras killar in i en mål- 
och medelrationalitet. Killar umgås mer i gäng och dessa gäng har en tydligare 
hierarkisk uppbyggnad än vad tjejer som umgås har. Det finns uttalade maktre-
lationer, specifika roller och en mer uttryckt instrumentell rationalitet i kill-
gängen (Lalander & Johansson 2002). Om någon kille är bättre på fotboll än de 
andra är han häftigast och får mest tjejer och skall någon annan slå honom får 
han träna. Det finns ingen uttalad omsorgsrationalitet hos killgängen som säger 
att alla skall bli lika behandlade. Vill man ha samma fördelar som den kille 
som är bäst och häftigast får man slå sig fram till den platsen.  
 
Tendenser som visar på att flickor har en större omsorgsrationalitet än pojkar är 
att de läser mer relationsrelaterad litteratur (Giddens 1992), de beskriver mer 
känslor när chattar på Internet och använder emoticons i större utsträckning än 
pojkar (Thurlow, Lengel & Tomic 2007). I de senaste undersökningarna av 
ungdomars medievanor i Sverige fortsätter mönstret vara att tjejer uppskattar 
relationsprogram i högre grad än killar (Mediarådet 2006).  
 
Förväntningarna av dessa olika ”rationaliteter” tar sig bland annat utryck i yr-
kesval. Kvinnor återfinns oftare än män inom omvårdnadsyrken. Även inom ett 
och samma yrke finns en intern segregering. Undersökningar gjorda på flera av 
Sveriges polisstationer visar att kvinnor oftare än män får utföra arbetsplatsens 
minst prestigefyllda uppgifter som exempelvis att sitta i receptionen. Män 
gjorde oftare sysslor som att patrullera med polisbil, jaga tjuvar, sådant som var 
omgärdat med ”action” och som hade hög prestige för att det ansågs vara ”rik-
tigt” polisarbete. Kvinnorna fick oftare än män hantera känslomässigt laddade 
situationer och ge omsorg när det behövdes. Kvinnorna fick alltså utföra det 
arbete som traditionellt anses vara kvinnornas expertdomän (Eriksson 2006).  
 
Även i studier som är gjorda i klassrummet brukar man stöta på mönstret att 
det är pojkar som tar och får mest plats klassrummet. Det är pojkarna som får 
mest tid med läraren. Det är de som är mest högljudda och ger flest kommenta-
rer. Det är de som stör mest och bryter mot de normer som satts upp i klass-
rummet som att tala direkt ut i luften utan att räcka upp handen. Flickorna 
kommer på grund av detta i skymundan. Lärarna använder ibland flickor som 
hjälp för att lugna ner störiga pojkgrupperingar i klassrummet och placerar en 
skötsam flicka där det behövs (Öhrn 2002). Pojkar frågar också flickor om 
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hjälp på ett sätt som de inte gör med andra pojkar. Detta stämmer överens med 
att pojkar fostras till att dominera det offentliga utrymmet och att flickor fostras 
till en omsorgsrationalitet. Det skall dock påpekas att det har bland annat lagts 
ner resurser på att flickor skall lära sig att ”ta mer plats” och dylikt. I senare 
studier verkar även en ”ny” flicka ha uppkommit som tar för sig mer och prote-
sterar högljuddare än tidigare mot upplevda orättvisor i klassrummet. (Öhrn 
2002, Björnsson 2005, Lalander & Johansson 2002). I dessa studier verkar det 
som om tjejer tar kraft från kompisgruppen när de utför sina protester och de 
försöker även få med pojkarna i förändringen de försöker åstadkomma (Öhrn 
2002). Flickors omsorgsrationalitet verkar med andra ord inte försvinna utan 
utökas med andra karaktärsdrag.  
 
Pojkars karaktärsdrag verkar inte förändras i samma utsträckning (Frisén 
2006). Pojkars könsroll är mer begränsad än flickors. Studier visar att gränser-
na för pojkars identitet bevakas särskilt hårt, vilket gör det svårt för killar att gå 
utanför ramen att vara macho och tuff. Tjejer uppmuntras att inta klassiska 
manliga arenor på ett sätt som inte görs tvärtom. En undersökning fick svaret 
att en ”överskjutning” av könen är vanligare hos tjejer än killar. Det vill säga 
att tjejers uppfattningar om traditionella könsroller är mindre stela än killars 
(Evenshaug 2001, Frisén 2006, Pollack 1999). Dock enbart när det gäller tje-
jers könsroller. Tjejerna menade att jobb som var traditionellt manliga kunde 
båda könen nu utföra. Jobb som varit traditionellt kvinnliga ansågs dock fortfa-
rande vara kvinnliga arbeten av tjejerna. Killarnas könsroll verkar vara lika 
snäv som tidigare medan flickor kan välja fler vägar.  
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SKILDA SÄTT ATT VISA AGGRESSIVITET 
 
Det är självklart inte alla tjejer som känner igen sig i diskussionen om hur nära 
vänner och omsorgsfulla flickor är mot varandra. Linda Norrman Skugge skri-
ver i boken Fittstim (1999) om hur många brev hon får från tjejer som hatar 
och avskyr sina tjejkompisar och hur glada de blir när deras tjejkompisar gör 
bort sig och hur de snackar skit om varandra. Linda Norrman Skugge beskriver 
även denna form av relationer mellan tjejer i exempelvis nämnda Fittstim 
(1999) och Lilla ångestboken (2003). Denna beskrivning bekräftas även i stu-
dier av flickor i skolåldern som visar att flickor bildar allianser och har utdrag-
na dispyter med varandra. I många observationer bekräftas det att flickor och 
pojkar uttrycker aggression på olika sätt. Pojkar som är mer konkurrens- och 
instrumentellt inriktade än flickor tenderar att slåss och uppvisa andra former 
av tydlig aggression mot personer som de hyser agg mot. Detta för att pojkar 
söker bekräftelse genom att lyckas med och vara bäst på instrumentella uppgif-
ter (bäst på innebandy och dylikt). Slår de ner någon vinner de denna kamp. 
Om de slår ner någon bekräftar även detta deras machoimage och försvagar 
den andre. Flickor har andra sociala mål än pojkar, det vill säga att flickor sö-
ker bekräftelse i expressiva relationer. När flickor hyser agg mot någon annan 
är det troligare att de säger upp vänskapen, försöker utestänga personen från 
det sociala nätverket eller sprider elaka rykten istället för att slåss. Detta kan 
vara förödande för personen som drabbas och blir utstött (Evenhaug 2001, Oat-
ley 1985). Flickor verkar börja med denna utfrysningsmetod istället för att slåss 
så tidigt som i treårsåldern. I skolåldern och uppåt använder de denna bestraff-
ningsmetod allt mer (Evenshaug 2001). Detta står dock inte i motsättning mot 
att flickor även kan finna närhet, stöd och intimitet av varandra. Man får dock 
inte glömma bort dessa negativa relationer mellan flickor, lika lite som man 
inte får glömma bort de tysta pojkarna i klassrummet som finns bakom alla 
högljudda pojkar. Även om pojkar tar mer plats enligt ett medelvärde finns det 
många pojkar som sitter tysta i klassrummet, räcker nästan aldrig upp handen 
och pratar enbart om de blir tilltalade 
 



 
 
 
 

 15

NÄR POJKAR HÅRDNAR  
 
De pojkar som inte drar till sig uppmärksamhet i klassrummet och mår dåligt 
lider ofta i tysthet på grund av att samhället sätter en emotionell tvångströja på 
pojkar på grund av deras kön (Pollack 1999). Detta begränsar pojkar att tänka 
och tala så fritt som de skulle kunna. De får inte tala om sina känslor för att då 
blir de kallade för mes, lipsill eller mammas pojke. Det finns många intervjuer 
med pojkar som skett i situationer där de känt sig säkra nog att prata om vad de 
verkligen känner. I dessa intervjuer beskriver pojkar killkoden (boy code), en 
kod som alla med ett manligt kön skall följa för att bli accepterad, som går ut 
på att ”allt är bra” eller att ”allt är okej”. Det vill säga att det finns oskrivna 
regler i samhället som skapar ett socialt tryck vilket får pojkar att dölja sina 
känslor och gömma sin rädsla och ödmjukhet bakom en mask av macho karsk-
het (Pollack 1999). 
 
I en intervjustudie av Pollack (1999) erkänner den unge Adam att han känner 
sig nere ibland, men att han är duktig på att gömma detta. Det blir som att bära 
en mask. Även när andra killar retar honom visar han inte hur mycket det kros-
sar honom inombords. Han håller allt inne. Frågar någon hur det är med honom 
svarar han att allt är okej. På grund av detta började det gå dåligt för Adam i 
skolan (han var mycket duktig innan) men frågade man honom varför sa han 
att allt var okej. Han beskriver hur han brukade explodera hemma i sitt eget 
rum och skrika och gråta ut sin frustration men bara när han vet att han är en-
sam så att ingen annan hör. Han levde bakom en mask av macho karskhet. Poj-
kar lär sig att leva med denna mask och gör det oftast oerhört bra. Ofta är de 
inte ens medvetna själva om denna mask (Pollack 1999).  
 
Som jag redan tagit upp bemöter man flickor och pojkar olika redan vid föd-
seln och detta skapar den mask som Adam pratar om. Om en pojke inte lever 
upp detta machoideal redan i ung ålder kan han utsättas för sociala sanktioner. 
Pollack beskriver en av hans observationer av pojkar som skulle börja på lek-
skolan. Johnny som var fem år hade svårt att lämna sin mamma och blev väl-
digt ledsen när hon försökte gå. Den kvinnliga rektorn gick förbi rummet och 
hörde pojkens gråt. Rektorn gick in och talade om för den unga lekskoleläraren 
att hon skulle vara mer strikt med sina elever och att mamman skulle gå hem 
direkt. Rektorn sade att pojkar behöver ett snabbt break från sin mamma. John-
nys mamma viskade i sin sons öra att han inte skulle bete sig som sin lipsill till 
lillasyster utan som en stor pojke (Pollack 1999) och gick hem med en klump i 
magen. 
 
Rektorn förklarade att separation kan vara svårt för flickor för att de är så nära 
sin mamma (flickornas mammor fick stanna kvar på lekskolan tills deras dött-
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rar kände sig säkra). Pojkar måste lära sig att vara mer självständiga annars blir 
de retade av sina jämnåriga. Rektorn talade om för lekskolelärarinnan att hon 
skulle arbeta med detta om pojkens mamma inte redan gjort det för att hon ville 
väl inte att Johnny skulle bli alldeles för beroende av andra. Efter ett par dagar 
satt Johnny i ett hörn och spydde i en papperskorg så fort mamman lämnade 
honom (personalen på lekskolan sade att de nog var tvungna att sända iväg 
pojken till en specialskola). Detta var en av de få gånger som Pollack (som ob-
serverade situationen i sin roll som forskare) lade sig i den situation som han 
observerade. Han talade om att kräkning är ett vanligt symtom på separations-
ångest hos barn. Pollack sade att mamman nog skulle stanna kvar till Johnny 
mådde bra igen. Lekskolelärarinnan tyckte att det var skönt att höra detta från 
en annan expert än rektorn för att hon tyckte samma sak. Under en tid stannade 
Johnnys mamma kvar tills Johnny visade att det var okej för hans mamma att 
gå hem. Efter tio dagar lämnade hon Johnny utan problem (Pollack 1999).  
 
Pollack menar att många skickar ut sina pojkar i världen på fel sätt. Pojkar får 
inte prata om sina känslor och de skall ha en snabb ”break” från sina föräldrar. 
Med pojkar har vi inte tid med gnäll för att de skall bli självständiga män. 
Många samhällen föder dessa myter om pojkar och lever inte pojkarna upp till 
dessa myter så skäms de. Men pojkar får inte prata känslor lika fritt som flickor 
och kan därför inte tala om sin skam. På grund av detta hårdnar pojkar. Över 
tid undertrycks känslorna nästan omedvetet tills pojken förlorar kontakten med 
en stor del av sig själv. Nu har pojken hårdnat precis som samhället vill att han 
skall göra, nu har han socialiserats in i normen av att vara man (Pollack 1999).  
 
Det finns flera berättelser av män där de beskriver hur de hårdnade. En man 
beskriver när han som väldigt ung skulle sova själv när hans familj var ute och 
kampade. Han beskriver att han var jätterädd i början men hårdnade allt efter-
som dagarna gick för att han inte fick sova hos sina föräldrar (Pollack 1999). 
Eller ta berättelsen om Oscar De La Hoya som idag är en olympisk mästare i 
boxning och kallas för boxningens ”golden boy”. När Oscars familj firade att 
han fyllde tre år gav de honom den traditionella piñatan. En piñata är ett färg-
glatt leksaksdjur som är fyllt med godis. Detta skall barnen med förbundna 
ögon slå med träpinnar tills det går sönder och godiset trillar ur. Den treåriga 
Oscar blev förskräckt av denna våldsamma scen och sprang gråtandes därifrån. 
Trots hot från sina föräldrar vägrade Oscar gå tillbaka. Oscar blev retad för 
denna episod av andra pojkar och Oscar rusade ifrån killgängen när de hotade 
att slå honom. Oscars pappa ansåg att Oscar vanärade familjen när han betedde 
sig på detta mesiga sätt. Oscars pappa ansåg att han skulle lära sig att boxas. På 
detta sätt hade Oscars pappa fått sin ”medicin” av sin far när han betett sig 
omanligt. På Oscars första boxningsträning fick han väldigt tidigt ett slag rakt i 
ansiktet efter vilket han sprang gråtandes hem. Föräldrarna skickade tillbaka 
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Oscar till boxningen. Han tvingades att lära sig att leva med smärtan och sin 
rädsla och när Oscar blivit fem år hade han hårdnat tillräckligt för att inte 
skämma ut sin familj (Pollack 1999).  
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EN MANLIG EMOTIONELL TUNNEL  
 
En femtonårig kille sade i en forskningsintervju att det är tufft att vara kille för 
att man förväntas att inte prata om hur man mår. Det finns ingen man kan luta 
sig mot. Tjejer förväntas att gå och prata med någon om hur de mår. När du är 
kille är du inte tillåten att göra detta. Till skillnad mot tjejer upplever många 
killar det svårt att prata om känslor även i det privata. Hur starka och kraftiga 
pojkars röster än är kanske de inte talar om hur de egentligen känner. En fors-
kare menar dock att pojkar har ett tillåtet sätt att uttrycka känslor. Killar har en 
emotionell tunnel i den hårda mur som de bygger upp omkring sig där de kan 
få ut sina känslor (Pollack 1999). De har en liten öppning där det är socialt ac-
cepterat för dem att få utlopp för sina emotioner utan att bli sedda som mindre 
manliga, kallade för mesar eller retade av sina jämnåriga och det är genom ils-
ka. Genom att ge utlopp för sina känslor genom ett aggressivt handlande löper 
killar mindre risk att bli nedvärderade som lipsillar. De kanske till och med ge-
nom denna aggressiva handling ökar sitt manlighetskonto och sin status. Visar 
en pojke känslor genom att visa ilska kallas han inte för mes, lipsill eller 
mammas pojke. Visar han ilska säger man ibland att ”pojkar är pojkar”. Visar 
han ilska behöver han inte skämmas och han blir inte retad för att vara oman-
lig.  
 
Pollack (1999) visar exempel på forskare som anser att bara tjejer kan forma 
intima vänskapsrelationer. Argumentet går ut på att flickor är bättre på att prata 
än pojkar och därför kan frambringa djupare vänskapsband. Man har analyserat 
hur pojkar och flickor pratar med varandra och kommit fram till att flickor an-
vänder ett annat diskussionsmönster än pojkar. Det vill säga att de lyssnar mer 
på andra och reagerar mer på vad andra säger. De har ett mer känslo- och rela-
tionsbetonat språk. Därför lyckas flickor skapa intima vänskapsrelationer på ett 
sätt som inte pojkar kan. En kvinnlig forskare kom fram till denna slutsats när 
hon bad barn i andra klass att sitta ned och prata om något seriöst. Flickorna 
klarade detta utan problem. Pojkarna hade svårt att sitta still, retades med var-
andra och letade efter något att leka med. Hon kom fram till samma sak som 
tidigare. Flickor kan prata och bilda vänskapsband och pojkar är mer inriktade 
på sig själva, lyssnar inte på andra och är för handlingsinriktade för att kunna 
bilda intima relationer (Pollack 1999). Denna slutsats utgår dock ifrån att man 
bara kan bilda intima vänskapsrelationer genom att prata.  
 
Pollack beskriver hur vissa män och kvinnor reagerar olika på filmen Stand by 
me. Filmen handlar om vänskap mellan tolvåriga pojkar. Filmen avslutas med 
att huvudpersonen säger att han aldrig upplevt en sådan vänskap som han hade 
med sina killkompisar när han var tolv år. Vissa kvinnliga biobesökare förfasas 
dock hur pojkarna gav varandra retsamma kommentarer och hur de slog till 
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varandra på armen i tid och otid. Filmen var mer som flugornas herre än en 
film om vänskap i vissa kvinnors ögon. Många killar och män ser dock filmen 
som en film om vänskap (Pollack 1999). Om hur killar upplever vänskapsband, 
känner sig säkra med varandra och har vandras rygg. Man kan med andra ord 
inte mäta/bedöma killars mått av vänskap med samma mått som man använder 
för tjejer, deras uppväxtförhållande är för olika. Killar skapar intima och starka 
vänskapsband genom att göra saker tillsammans mycket mer än att prata. Det 
finns alltså andra sätt att skapa starka vänskapsband på än att lägga fokus på att 
prata, vissa kallar detta för aktions empati (Pollack 1999). Detta medför att 
flickor och pojkar ofta visar på olika sätt att de uppskattar någon. Om en flicka 
tycker om sin lärarinna säger flickan detta och ger lärarinnan en kram. Pojken 
visar inte sin uppskattning lika tydligt verbalt utan frågar om han kan sudda ut 
tavlan efter att lektionen är slut eller hjälper till med något annat. I dessa fall 
talar handlingar lika mycket som ord (Pollack 1999).  
 
En kvinnlig student sa en gång till mig att hon brukar fråga sin man hur det var 
med hans kompis som han precis kommit hem ifrån. ”Det är väl okej” brukade 
hon få som svar. Hon fortsatte fråga sin man om hur kompisens förhållande var 
och dylikt men mannen svarade oftast att han inte visste. Studenten säger att 
hennes man inte brukar prata om sådant med sina kompisar och hon tyckte att 
detta var konstigt. Det skall tilläggas att fler än en kvinnlig student har uttryckt 
detta scenario i diskussioner om kvinnligt och manligt. Detta beror sannolikt på 
att män ofta inte skapar intimitet på samma sätt som kvinnor. När män gör sa-
ker ihop förstärks deras vänskapsband. Det är inte ett accepterat beteende hos 
män att prata om hur mycket de tycker om andra och varandra på en daglig ba-
sis. Precis som i filmen Stand by me säger ofta killar tuffa och hårda skämt till 
varandra, men detta reproducerar deras vänskap och inte tvärtom. Hårda kom-
mentarer mellan killar symboliserar/betyder ofta något annat än om samma 
kommentar skulle sägas mellan två tjejer. Detta kan vara en av orsakerna till att 
kvinnor som arbetar i traditionellt manliga yrken bland annat beskriver kom-
munikationen på jobbet som ”hjärtlig men rå” (Eriksson 2006). (Detta ursäktar 
självklart inte ett nedvärderande och sexuellt trakasserande beteende från mäns 
sida gentemot kvinnor.) 
 
För att återgå till forskaren som intervjuade pojkar och flickor i andra klass och 
ville att de skulle prata om något seriöst, undrar Pollack (1999) vilken reaktion 
från pojkarna som hon förväntade sig? Pojkar uppfostras att skämmas om de är 
för känsliga och retas om de beter sig som mesar. Pollack menar att därför kan 
man inte förvänta sig att pojkarna skall släppa killkoden och sätta sig ner och 
prata med en äldre kvinna bara för att hon ber om det. Pojkarna handlar precis 
på det sätt som de förväntas att bete sig. Att tro att pojkar bara bryr sig om sig 
själva är att förenkla helhetsbilden. Om pojkar inte brydde sig om vad andra 
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tyckte om dem skulle de utan problem kunna sätta sig ned och prata om hur de 
känner sig. Pojkar beter sig på detta sätt för att de vill bli accepterade av sin 
omgivning (med andra ord; vad andra tycker om dem betyder väldigt mycket 
för dem). De vill inte tappa sin mask och riskera att bli förödmjukade och avvi-
sade. De vill bli accepterade av gruppen. Att sitta ned och prata med denna 
forskare på det sätt som hon ville skulle bryta mot vad de blivit sagda av andra 
att göra hela deras uppväxt. Det är därför väldigt svårt att utmana killkoden och 
komma bakom killars mask och deras känslomässiga tvångströja (Pollack 
1999). Detta är en sannolik orsak till varför personer som jobbar med ungdo-
mar som hamnat snett i samhället berättar att när de har tjejgrupper måste de 
ofta hejda tjejerna från att prata bort all tid så att även nästa tjej får tid att ”pra-
ta av sig”, med killarna är det tvärtom (Trondman 2003).  
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DET ÄR JU BARA ATT PRATA… 
 
Under en diskussion om att killar/män inte pratar lika mycket om känslor som 
tjejer/kvinnor och att detta gör att många killar troligtvis lider i tysthet gjorde 
en kvinnlig student inlägget att killar kan ju prata om känslor. Det är bara för 
dem att göra detta. Att flera killar inte pratar om detta blir i denna kommentar 
ett individuellt problem och inte ett socialt (Mills 1997). Vad skulle kunna 
hända om en kille pratade om känslor på samma sätt som en tjej, vilka sociala 
strukturer skulle han stöta på?  
 
Den första strukturen som skulle skapa problem är att killar tränas ofta i att 
förneka och förtrycka känslor som kan symbolisera svaghet. Om killen inte 
förtrycker sina känslor uppkommer det andra problem som är att kunna omsät-
ta sina känslor i ord. Den andra problematiska strukturen är alltså att killar ge-
nerellt inte ”tränas” i att prata känslor på samma sätt som tjejer (genom bemö-
tandet av vårdnadshavare och exempelvis den litteratur de ägnar sig åt). Så 
även om en kille vill prata om känslor har han inte fått lika väl utvecklade 
”verktyg” för detta som tjejer oftast fått. Den tredje problematiska strukturen är 
att killen kanske skulle förlora i anseende inom kompisgruppen. En kille som 
visar svaghet genom att prata om hur ledsen han är kan bli retad som mes och 
dylikt. Den fjärde problematiska strukturen är att killen skulle kunna tappa i 
status hos det motsatta könet. En kvinnlig bekant till mig berättade om att hen-
nes vanligtvis mycket vältränade kille hade skadat sig och kunde därför inte 
träna under en period. Under denna tid minskade hans vältränade utseende och 
hon berättade att killen började klaga på sina feta lår och dylikt på samma sätt 
som hon brukade göra. Hon berättade att hon tyckte att detta var skitjobbigt. 
Detta kanske är ett banalt exempel men det visar att i realiteten kanske inte kil-
lar får prata om samma saker som tjejer utan att förlora i social prestige. Studi-
er på pojkar i högstadieålder har fått resultatet att pojkar som inte följer den 
traditionella mansrollen förlorar i social status hos andra pojkar och minskar i 
popularitet hos flickor (Björnsson 2005). Det är möjligt att vissa tjejer säger att 
de vill ha känsliga killar men frågan är om killar upplever att detta stämmer i 
verkligheten? De flesta killar upplever nog att det inte är de känsliga killarna 
som får mest positiv uppmärksamhet hos det motsatta könet. Det finns med 
andra ord flera sociala strukturer som påverkar killars möjlighet att uttrycka 
sina känslor på ett lika fritt sätt som tjejer oftast tillåts.  
 
Detta är en sammanfattad beskrivning av killkoden som många killar måste 
leva efter för att bli accepterade (Pollack 1999). Hur väl stämmer denna be-
skrivning in på mina intervjupersoner?  
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RESULTAT OCH ANALYS 
 
Det fanns flera gemensamma drag inom intervjuerna och de drag som är aktu-
ella utifrån denna texts utgångspunkt kommer att redovisas och diskuteras ned-
an. De punkter som främst kommer att diskuteras är att det finns en mansroll 
som man som kille förhåller sig till, ett förtryck av känslor, beskrivningar utan 
”känsloord” och att aggressivitet verkar vara en accepterad känsla hos män. Jag 
låter några citat beskriva hur de upplevde sin tid som mobbade innan jag tar 
upp frågor kring mansrollen.  
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HUR UPPLEVDES MOBBNINGEN?  
 
M:  Det var ett rent helvete. Något av det vidrigaste som någon kan var med 

om. Jag blev inte mobbad under en mindre period utan under elva år.  
 
M:  Jag var förtvivlad för att jag förstod inte varför jag blev utsatt för det. Jag 

mådde mest dåligt hela tiden och bara hoppades att allt skulle ta slut, jag 
blev både arg och kränkt.  

 
N:  Det var ju jävligt nedbrytande. På nått vis en sån slutsats som man drog, 

man trodde att något var fel på en, att det var mig det var fel på. Det var 
knappast såhär det skulle vara. Det måste vara mig det är fel på. Det var 
en lögn som dök upp i skallen.  

 
O:  Det var ingen positiv upplevelse om man säger så. Till viss del förtränger 

jag det fortfarande. 
 
P:  Något av det jävligaste man kan råka ut för. Det var jävligt kränkande och 

vidrigt.  
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FINNS DET EN MANSROLL?  
 
På frågor kring mansrollen svarade de intervjuade bland annat på följande sätt:  
 
N:  Nja, det var lite det som låg till grund, jag var ju inte särskilt manlig om 

man säger så, jag var liten, fjantig, svag och så. Höll på med datorer och 
annat nördigt. Jag var värdelös på sport och hade inget intresse utav det 
och så vidare. Så det ligger helt klart till grund. För jag menar, under lik-
som grundskoleåren så var det ju väldigt mycket att de tuffa i klassen höll 
på med sport och det hade jag inte något som helst intresse utav och då 
hamnar man utanför och hamnar man långt ifrån gruppen är det lätt att bli 
ett offer. Så att den klassiska mansrollen om att vara tuff, hård, häftig och 
sportig den ligger definitivt till grund för den mobbing som grabbar utsat-
te mig för.  

 
N:  Jag såg upp till folk som hade något innanför pannbenet, den här klassiska 

machorollen har aldrig varit någonting som jag på den tiden brydde mig 
om. 

 
N:  På den tiden förkastade jag rätt mycket utav den mansrollen i och för sig. 

Jag tyckte liksom att det var väl inte direkt dit jag strävade efter. De [kil-
larna som mobbades] var dumma i huvudet.  

 
I:  På den tiden? Gör du det nu då?  
 
N:  Ja, ehh, till viss del så är väl lite det, i och med att jag har försökt motbe-

visa lite av de lögner som var och så, vet inte när det började, lite grann 
under lumpentiden. Jag ägnade mig en hel del åt actionsport. Extremspor-
ter, inte i tävlingssyfte utan mest för jag tycker det är kul att utmana mig 
själv. Numer är jag kanske inte den sportiga mannen men på något vis 
så… att inte vara så jäkla mjäkig och gnällig, det är väl dygd. Att kunna 
tåla en del skit och inte gnälla och faktiskt få saker och ting gjorda. Lite 
av den biten av den stereotypa machomansbilden tycker jag är positiv och 
till viss del strävar efter kan man säga. Nu har jag väl lite mer positiv syn 
på den bilden, fortfarande tycker jag inte det här tävlingstänkande, det är 
fortfarande något som jag avskyr. Och det ser jag inte som något positivt 
alls.  

 
I:  Det finns vissa positiva drag? 
 
N:  Jag har omvärderat min bild av den [mansrollen] kan man säga. 
 



 
 
 
 

 25

O:  Jag tillhör inte någon mansroll, att gå ut och hugga ved i skogen har aldrig 
varit min grej, liksom. Jag är mer feminin. 

 
O:  Jag var mest med mig själv, isolerade mig från de andra. Jag gick in i min 

drömvärld. Jag målade mycket och gör det fortfarande.  
 
O:  Jag talade inte med någon om hur jag kände eller mådde... Nu blir jag 

som den manliga stereotypen på så sätt att jag inte pratar om känslor… 
Jag kunde inte förklara hur jag kände även om jag ville. Hade inte orden.  

 
M:  Jag blev så pass nedtryckt så pass tidigt att jag kom aldrig till det att jag 

har kunnat bygga upp någon sådan form av stereotyp bild. Jag lyckades 
aldrig ta någon form av plats mer än som den mobbade. Jag lyckades ald-
rig bygga upp någon form av sådan sak.  

 
M:  Det [mobbningen] började när jag var sex år. Redan då har man inte hun-

nit bygga upp något. Då är man ett litet barn utan att ha byggt upp något. 
Jag var det i alla fall.  

 
M:  Jag var liten och klen.  
 
Under en diskussion om varför andra killar som han känner som blivit mobba-
de inte vill prata om mobbningen sade Markus följande: 
 
M:  Killarna, det är en skam hos dem, man kunde inte försvara sig själv, man 

kunde göra någonting och det är en skam hos killar. Inte hos mig, men 
hos mina vänner är det en skam dom känner över det.  

 
P:  Jag har aldrig haft direkt mycket över för manskulturen. Jag är mer femi-

nin.  
 
I:  Kan du utveckla?  
 
P:  hmm… du vet…jag satt mest hemma och läste och var för mig själv. Jag 

var aldrig någon som var ute och sportade som de häftiga killarna. Jag var 
aldrig någon häftig tjejfavorit. Det var inte den person som jag var och 
inte något som jag strävade efter heller. De verkade rätt så dumma i hu-
vudet 

 
P:  Jag var liten och klen och töntig. Jag var rätt så tacksam som offer. Det 

var rätt lätt att skratta åt mig och hitta fel att hacka på för att jag kunde 
aldrig leva upp till de tuffa och häftigas standard.  
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P:  Det kan i och för sig anses vara ganska manligt. Att inte vilja prata om 
sina känslor och trycka ner dom istället.  

 
P:  De [killarna] känner skam över det. De kunde inte försvara sig och blev 

nedtryckta. De vill helst inte prata om det för att de visar att de var svaga-
re. De vill helst glömma.  

 
Den mansroll som de intervjuade beskriver som man som kille skall leva upp 
till är att man skall vara ”tuff, hård, häftig och sportig” som Niklas säger. Peter 
säger likadant när han menar att han inte var som de tuffa och häftiga tjejfavo-
riterna som var ute och sportade. Samtliga av de intervjuade killarna säger att 
de inte levde upp till mansrollen och var inte någon typisk kille. De var något 
annat än den typiska mansrollen. De beskriver sig som ”liten, fjantig, svag och 
så” (Niklas), ”jag var liten och klen” (Markus), ”Jag var liten och klen och tön-
tig” (Peter). Att vara något annat än den stereotypa bilden av en kille är att vara 
liten och klen. Det vill säga att en kille inte skall vara liten. De intervjuade be-
skriver sig inte bara som liten utan lägger även till ord som ”svag”, ”klen” och 
”töntig” i sin beskrivning av sina unga jag och använder detta som motsattsord 
till vad mansrollen innebär.  
 
Samtliga intervjuade tar avstånd från mansrollen och menar att den inte varit 
något för dem. Niklas menade att han ”förkastade” mansrollen tidigt, han såg 
hellre upp till personer med ”något innanför pannbenet”. De som använder or-
det ”feminin” för att beskriva sig själva säger att de satt inne och ”läste” eller 
”målade” och inte var ute och ”högg ved” eller ”sportade”. Det vill säga att 
män inte sitter ned inomhus och gör något, utan de är utomhus och gör något 
mer aktivt. Detta stämmer väl överens med tidigare undersökningar som nämns 
ovan där exempelvis flickor förväntas och har lärt sig att leka och göra saker 
inomhus och pojkar utomhus. Att följa mansrollen verkar alltså inte innebära 
att vara någon som visar eller tränar hjärnmuskeln ”innanför pannbenet”. De 
mobbande killarna beskrivs som att de verkade ”vara rätt så dumma” mer än en 
gång av de intervjuade.  
 
Peter och Markus beskriver även att de tror att bekanta manliga personer inte 
vill prata om sin tid som mobbad för att de skäms bland annat för att de inte 
kunde försvara sig själv. De skäms till viss del för att de inte kunde leva upp 
till stereotypen av att vara en tuff grabb som vinner sina slagsmål.  
 
Niklas beskriver att när han nu har blivit äldre funnit vissa positiva drag med 
mansrollen. Att man skall ”kunna tåla en del skit och inte gnälla”. Oskar påpe-
kar när han kommer på sig själv med att vara en person som inte pratar om 
känslor att han faktiskt följer mansrollen på denna punkt. Peter gör samma på-
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pekande under sin intervju. Att vara manlig innebär alltså att inte prata om sina 
känslor, inte gnälla och kunna tåla en del skit.  
 
Den bild av mansrollen som kommer fram genom intervjuerna är att killar/män 
skall vara tuffa, hårda, häftiga och sportiga. Killar/män skall främst utföra akti-
va saker utomhus. Som kille/man skall man inte vara liten, svag, klen eller tön-
tig. Man skall inte prata om känslor och man skall inte utföra saker som ökar 
ens intelligens som att läsa. Några av de intervjuade uttrycker tydligt att det var 
deras oförmåga att leva upp till denna mansroll som var en av orsakerna till att 
de blivit mobbade. Det är alltså inte socialt accepterat att som kille inte kunna 
leva upp till mansrollen.  
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ETT FÖRTRYCK AV KÄNSLOR  
 
Två av de intervjuade visar explicit att de kommer på sig själva att de följer 
mansrollen på en viss punkt, nämligen att de förtrycker hellre känslor än att de 
pratar om dem. Detta är något som gäller samtliga av de intervjuade implicit. 
Följande citat är några exempel om vad de intervjuade sade om denna punkt.  
 
M:  Sedan är det just den emotionella delen som varit undantryckt, nedtryckt. 

Det gäller på alla former och plan så det är inte bara när folk säger emot 
mig utan även kärlek, vänskap, allt sådant är ganska nedtryckt.  

 
M:  Det var mest att bita ihop. Att trycka ned det, att trycka undan det.  
 
M:  Bara i början, sedan blev allt så nedtryckt. Jag tryckte ner känslor för att 

de skall inte få vinna över mig. Det var det som höll mig vid liv.  
 
M:  Jag blev väldigt emotionellt avskärmad för att jag kom aldrig i kontakt 

med känslor eftersom de känslor jag hade var inga bra. 
 
M:  Jag kunde nog inte ha överlevt då ifall jag hade varit tvungen att ha kon-

takt med mina känslor för att hade jag varit tvungen att ha kontakt med 
mina känslor hade jag varit tvungen att leva med allt det som fick mig att 
må dåligt. Jag hade inte klarat av det. 

 
N:  Fly undan var väl grundmetoden, detta gällde även på andra plan. Asså, 

vad man än gjorde försökte de hitta fel och hacka på det. Om det var nå-
got oviktigt var det inte lika jävligt än de som faktiskt var känslomässigt 
kopplat till mig. Det gjorde jävligt mycket ondare.  

 
N:  Jag var ju jävligt rädd då man hade lärt sig att man fick inte visa något av 

det man egentligen var. Man hade liksom vant sig. 
 
N:  Jag stängde rätt mycket inom mig för att det var svårt att prata om, det var 

ju någonting, då var man ju tvungen att plocka fram sig själv och då blev 
det svårt. Det visste man ju att det var absolut livsfarligt att plocka fram 
sig själv och så. Det fick man stoppa undan.  

 
I:  Stoppa undan? Förtryckte du känslor? 
 
N:  Det var definitivt så, det var en fråga om att förtrycka känslor. Än idag så 

är det faktiskt något som jag ägnar mig åt. Man lär sig att kontrollera sina 
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känslor så om det händer någonting som normalt ger ett känsloutbrott så 
håller man det kvar, undanstoppat. 

 
N:  Grejen är att man känner men reaktionen är att inte visa någonting. Den 

mekanismen finns kvar, jag hade problem sedan när jag började få ord-
ning på mig själv. Fick kämpa hårt för att visa känslor för att man var inte 
van.  

 
O:  Man byggde upp ett skal som försvarsmekanism. 
 
O:  Jag talade inte med någon hur jag kände och mådde.  
 
O:  Jag har fortfarande svårt att prata om känslor. 
 
P:  Man tryckte ner sina känslor så att man inte kände något, det var enda 

sättet. Det var en försvarsmekanism för att överleva.  
 
P:  Jag kunde inte prata med om vad jag kände för någon för att jag ville inte 

känna något.  
 
P:  Jag har fortfarande problem att prata om mina känslor. Mina nedtryck-

ningsmekanismer finns fortfarande kvar. Det gäller både negativa och po-
sitiva känslor, vilket min omgivning kan få lida för.  

 
Samtliga beskriver hur de trycker ned sina känslor och hur de inte ville prata 
om dom. Nu är det möjligtvis så att de trycker ned sina känslor mer på grund 
av den mobbning som de är utsatta för än själva mansrollen. Intervjuerna tyder 
dock på att bilden av mansrollen och hur killar påverkas av den ligger bakom 
en del av förtryckandet av känslor. Det ligger i mansrollens definition att för-
trycka känslor och inte tala om dem. Detta skulle i så fall stämma överens med 
tidigare beskrivna erfarenheter av personer som jobbar med ungdomar i pro-
blem som säger att i sitt arbete är det lätt att prata med tjejer medan det är svårt 
att få killar att öppna sig (Trondman 2003). De intervjuade beskriver att det 
finns en förtryckningsmekanism som de har svårt att bli av med även i vuxen 
ålder. Det vill säga att de hårdnar och känslorna undertrycks tills de förlorar 
kontakten med en stor del av sig själva. De intervjuade beskriver även hur de 
hade mer känslor i unga år. Under en diskussion om det är bra och/eller om det 
går att lära pojkar att tala mer om känslor var vissa av svaren följande:  
 
O:  Detta skall i så fall göras innan man har byggt upp det jobbiga skalet. Det 

är bättre att göra det i början innan man har hunnit bygga upp sin för-
svarsställning. 
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P:  Man vande sig vid mobbingen så att säga. Man byggde upp sina för-
svarsmekanismer efter hand och dessa togs i bruk efter ett tags mobbande.  

 
M:  Bara i början, sedan blev allt så nedtryckt. Jag tryckte ner känslor för att 

de skall inte få vinna över mig. Det var det som höll mig vid liv.  
 
Markus beskriver att han grät när han blev mobbad när han gick i tvåan men 
sedan så försvann detta allt mer (som ni kan läsa i citatet ovan gällde detta bara 
i början).  
 
M:  Jag försökte undvika att gråta öppet för det gav dem bara mer, de fortsatte 

bara hårdare. Så då fick man undvika det in i det sista. Det blev oftast för 
mycket så att jag inte kunde hålla emot. Det blev som föda för dom.  

 
Som skrivits innan tror de intervjuade att orsaken till att de blev utsatta för 
mobbning var att de inte kunde leva upp till idealbilden av mansrollen. När 
Markus beskriver att han började gråta och därmed bröt ännu mer mot mansrol-
len blev han utsatt för ännu hårdare sociala sanktioner.  
 
När Markus sade att han grät stundtals på lågstadiet var detta den enda gången i 
någon av de fyra intervjuerna som någon av de intervjuade sade att de grät. Ord 
som ”ledsen” eller ”grät” användes inte. Trots upprepade frågor som hur de 
upplevde det eller hur det kändes användes inte dessa ord i svaren. Flera gånger 
när man frågade om hur de upplevde en viss situation svarade de intervjuade 
med en ren beskrivning av situationen. Man fick fråga ganska många gånger 
extra för att de skulle ge en viss känslomässig beskrivning av hur de upplevde 
situationen. Samma sak gällde när vi samtalade om hur de agerade när lärare 
frågade hur det var efter att något hade hänt som läraren hade sett. De intervju-
ade berättar hur de beskrev vad som hade hänt för läraren men de svarade ald-
rig direkt på frågan om hur de mådde.  
 
I:  Frågade någon hur du mådde?  
 
O:  Människor som frågade mig hur det var de svarade jag hur det var. Vilka 

som trakasserade mig, hur de jävlades.  
 
I:  Du säger att du beskrev vad som hände, berättade du hur du mådde för 

någon? 
 
O:  Jag talade inte med någon om mina känslor. 
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M:  Jag försökta prata om vad som hände, vad dom gjorde. När dom gjorde, 
hur dom gjorde och allting. Det blev ingen respons på det hela utan dom 
såg mig som problemet. Det är enklare att hugga tag i mig än andra. 

 
I:  Det var mer än beskrivning av vad du råkat ut för än vad du kände? 
 
M:  Känslor fanns inte där.  
 
I:  Frågade någon hur du mådde under denna tid? 
 
P:  Det hände ibland att någon gjorde det och då beskrev jag vad som hände 

mig och vilka som gjorde det. 
 
I:  Du beskrev vad som hände, du berättade inte hur du mådde? 
 
P:  Jag pratade inte om känslor. De var undanstoppade. 
 
Denna ovilja eller oförmåga att inte beskriva hur de kände utan instinktivt alltid 
beskriva situationen utan att blanda in några känslor kan vara symptom av att 
killar generellt fostras in i att inte prata om känslor och ”tränas” därför inte i 
detta. På frågan om någon lärare eller dylikt frågade hur de mådde svarade 
samtliga nästan instinktivt med att ”objektivt” beskriva situationen utan att be-
skriva sina egna känslor. Det var dock en form av känsla som beskrevs vid fle-
ra olika tillfällen under intervjuerna; en aggressiv känsla. 
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ÄR AGGRESSIVITET EN ACCEPTERAD KÄNSLA?  
 
Något förenklat kan man säga att de intervjuade gick igenom tre stadier. Först 
var de känslosamma (i början av lågstadiet) och när mobbningen hållit på ett 
tag blev de bättre på att förtrycka sina känslor. Samtidigt som de lärde sig den 
mobbades beteende, som att exempelvis förtrycka känslor, var de även passiva 
och försökte gömma sig och göra sig så osynliga som möjligt i skolan. När de 
sedan blev äldre (i slutet av högstadiet) beskrivs ett visst lämnande av denna 
passivitet, vilken övergick till aggressivitet. 
 
M:  Fram till nian var jag helt passiv sedan blev det en förändring i mitt bete-

ende.  
 
M:  Jag fick gå till rektorn många gånger under nian för att jag var olydig och 

uppstudsig och ställde till med besvär för att jag inte var tyst längre. 
 
M:  Sedan fick jag all skit och all skuld. Jag fick sitta hos rektorn och höra att 

detta beteende var oacceptabelt och allting sådant (skratt) jag förklarade 
situationen, [rektorn svarade då] Nej inte dom är så snälla och trevliga 
elever.  

 
I:  Vad fick dig att lämna in listan [Markus lämnade in en lista på vilka som 

mobbade honom i nian]? 
 
M:  Det var ren ilska.  
 
O:  Allting var mitt fel när jag pratade med hur andra mobbade mig eller när 

jag blev aggressiv tillbaka. Man samlar på aggression och får ut den efter 
ett tag, man måste det. 

 
O:  Jag har svårt att prata om känslor… jag bygger upp en viss aggressivitet 

och jag får aggressiva utbrott.  
 
P:  Sedan när man blev äldre visade man sin ilska, men då hamnade man 

själv bara i problem.  
 
I:  Fick du utlopp för dina känslor någonstans? 
 
N:  Det hände ibland att man fick vredesutbrott men det var det sämsta tänk-

bara. När folk mobbar är det skojigaste som finns är när folk bryter ihop. 
Och när man får ett vredesutbrott var man så totalbesegrad som det finns 
inte.  
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N:  Än idag så är det faktiskt något jag ägnar mig åt, man lär sig att kontrolle-
ra sina känslor. Så när jag sedan kan tar jag ut det. Går ut i skogen och 
springer upp för en backe, agerar ut vreden på ett kontrollerat vis.  

 
Den känsla som namnges mest i intervjuerna är vrede, aggressivitet, ilska, vil-
ket sannolikt är ett tecken på att detta är den känsla som är accepterad för killar 
att känna och visa. Istället för att säga att man är ledsen och att man grät på 
grund av mobbningen är det mer accepterat att säga att man blev ilsken. Kän-
ner killar något negativt är det lättast att vända detta till aggressivitet för att 
detta är ett mer accepterat beteende bland killar. Det sista citatet av Niklas visar 
hur han går från att först säga att han kontrollerar sina känslor för att sist säga 
att han tar ut vreden på ett mer kontrollerat sätt. Det vill säga att känslor blir 
automatiskt vrede i nästa mening. Han beskriver även hur han får utlopp för 
sina känslor, han går exempelvis ut och springer (istället för att prata om dom). 
 
De intervjuade beskrev hur de fick skulden för den aggressivitet de visade. De 
blev straffade för sitt utåtagerande samtidigt som de mobbade inte blev det. De 
intervjuade visar dock ingen större irritation mot lärarna eller dylikt för detta. 
De beskriver att mobbningen sker främst när läraren inte ser och att det är väl-
digt svårt för läraren att ta tag i det just därför. De visar mer en uppgivenhet än 
ilska inför situationen att något inte gjordes. De beskriver hur de faktiskt be-
skrivit situationen för lärare och dylikt när lärarna har märkt något men att det-
ta inte har lett till någon förbättring. I de flesta fall ledde detta till en försäm-
ring för de intervjuade, de blev bestraffade av de mobbande personerna för att 
de sagt något. Detta gjorde att deras taktik gick ut på att främst härda ut. 
 
De intervjuade beskriver att de blev mobbade av både tjejer och killar. Mobb-
ningen skilde dock till viss del åt mellan tjejer och killar.  
 
M:  Tjejerna slogs inte lika ofta, de var mer verbala. 
 
M:  De [lärarna] sade att: Tjejer kan inte hålla på sådär, nä men dom kan inte 

göra så, dom är så duktiga i skolan och allting.  
 
N:  Jag brukar säga det att tjejers mobbing är bra mycket annorlunda och bra 

mycket jävligare. Dels så mot grabbar kunde man tjafsa tillbaks till en 
viss del. Men på något vis fick man inte det [mot tjejer], dels så spelade 
tjejer mer på det känslomässiga planet. Och sen var det också det så det 
en sådan där sorts hederskodex att man slår inte tjejer, den har alltid fun-
nits. Det var samma sak. Man kunde inte jävlas tillbaks mot en tjej för att 
då, en tjej fick alltid så mycket support från någon annan. Om jag tjafsade 
tillbalka mot en grabb och försökte försvara mig, då var det mot honom. 
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Om en tjej gav sig på mig och jag tjafsade tillbaka då kom det vips en tre 
till fem pers till och var på mig. Mot tjejer hade man verkligen inte något 
försvar alls. De var mycket, mycket jävligare. 

 
P:  Tjejerna var hemska, de siktade in mer på det känslomässiga. Att ta några 

slag i magen var lättare. 
 
P:  Framförallt när det gällde tjejerna. Ingen trodde att de kunde vara så 

hemska. Jag fick skulden för allt och ingen trodde på mig.  
 
Tjejer förväntas att vara mer verbala än killar, vilket visas i intervjuerna. De 
mobbar mer verbalt och de riktar in sig mer på att skada känslomässigt. Stereo-
typen om den snälla och rara flickan verkar även finnas i vissa fall. Detta visar 
beskrivningarna av att lärare inte trodde på att flickor kunde mobba en person.  
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ATT FÖRKASTA MANSROLLEN 
 
Det verkar alltså vara så att det finns en mansroll som killars handlande påver-
kas av. Även om de intervjuade killarna beskriver hur de struntar i mansrollen 
verkar de vara påverkade av den. De förtrycker och har svårt att prata om käns-
lor. Den känsla som namnges och beskrivs mest är en aggressiv känsla. Detta 
stämmer väl in på den stereotypa mansrollsbild som beskrivs i intervjuerna. 
Killar skall vara tuffa, hårda, häftiga och sportiga. Killar skall utföra aktiva sa-
ker utanför hemmet. Killar skall inte prata om känslor och en kille skall inte 
vara svag, liten, gnällig eller töntig. Om en kille inte kan leva upp till dessa 
krav kan han utsättas för sociala sanktioner som exempelvis mobbning för att 
han visar ett socialt oaccepterat handlande. Deras svar stämmer väl överens 
med den ovan beskrivna killkoden. Killarna följer den genom att hårdna och att 
ha svårt att prata om känslor. De använder sig dock av den emotionella tunnel 
som finns för killar och beskriver sig ha aggressiva känslor.  
 
Att samtliga intervjuade menar att de tar avstånd ifrån och förkastar mansrollen 
är sannolikt ett tecken på den stela och rigida mansrollen. Det är mer accepterat 
för tjejer att utföra traditionellt mer manliga handlingar (Frisen 2006). Kvinnan 
kan utföra otraditionella handlingar och ändå ansas vara kvinna, kvinnorollen 
kan sägas vara i förändring, mansrollen är mer stel. Vill killar utföra traditio-
nellt mer kvinnliga handlingar som att exempelvis prata om hur de upplevde 
sin tid som mobbad måste de först medvetet avsäga sig mansrollen. Även om 
de fortfarande är omedvetet påverkade av mansrollen så verkar ett avståndsta-
gande ifrån den vara ett första steg till att ens försöka börja prata om känslor.  
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EN SUMMERANDE KOMMENTAR KRING SYFTET 
 
Jag anser att det är tydligt i de intervjuades beskrivningar att de upplever att 
den stereotypa traditionella mansrollen finns kvar i allra högsta grad. En mans-
roll som innehåller att man skall vara tuff, cool och häftig. Man skall vara duk-
tig på sport och vara aktiv. Att läsa, måla och dylika aktiviteter ansågs inte lig-
ga inom ramen för mansrollen. Om man visade svaghet och grät blev man ut-
satt för ännu hårdare sociala sanktioner. Detta är en mycket god beskrivning av 
den killkod som finns bland pojkar.  
 
Att killar verkar tvingas på en emotionell tvångströja anser jag också fram-
kommer i intervjuerna. På frågor om hur de mådde svarade de alltid med att 
beskriva sakförhållanden och aldrig sitt inre liv. När någon av dem visade 
känslor blev de sociala sanktionerna ännu värre. Beskrivningen om hur de 
hårdnar och förtrycker känslor under sin uppväxttid är tydlig i deras berättel-
ser. Det verkar dock som att killar har en emotionell tunnel i den mur som de 
byggt upp medan de hårdnar. Det verkar vara accepterat för killar att visa vrede 
och ilska, det vill säga aggressivitet. En aggressiv känsla var den emotion som 
klart var den som nämndes mest hos de intervjuade unga männen. Jag anser att 
de begrepp som nämns i mitt syfte är fruktbara för att fördjupa förståelsen av 
mina intervjuade unga mäns beskrivelser av sina upplevelser kring mansrollen  
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HUR SKALL MAN PRATA MED KILLAR?  
 
Om nu inte pojkar vill prata om hur de mår hur skall man då kunna prata med 
dom? Givetvis finns det ingen universallösning på detta. Hur man bäst pratar 
med pojkar handlar troligtvis mycket om erfarenhet och tyst kunskap. I vissa 
fall skall man vara tuff och i vissa situationer mer diskuterande (Trondman 
2003). Jag kommer dock följande återge vissa tips som kanske vissa kan ha 
användning av.  
 
Pollack skriver bestämt att kommer en kille och vill prata om något skall man 
inte hemfalla till killars vanliga jargong och skämta bort hans problem. Ta det 
på allvar och lyssna (Pollack 1999). Det är oftast väldigt bra att göra något 
samtidigt som man pratar med killar om man har möjlighet till detta (pojkar 
bildar intima vänskapsband genom att göra något ihop). En förälder kan göra 
något som sonen tycker om, en lärare kan be killen att hjälpa till med något och 
försöka prata under denna aktivitet. Många pojkar måste få tid för tystnad för 
att de är ovana att prata om sig själva på detta sätt och det är lättare att vara tyst 
om man har något att pyssla med under tiden. Det är ofta även bra att ställa 
frågor mer generellt när man pratar med pojkar om något som exempelvis har 
hänt en kille på rasten. Istället för att fråga denna kille hur han mår kanske man 
kan börja med att fråga om han kan beskriva vad som hänt på rasten. Istället för 
att fråga; ”slog Jonas dig” (då kan killen gå in i försvarsställning) så kan man 
fråga; ”jag såg att det hände något borta vid cykelstället kan du berätta vad det 
var?”. När du frågar ut killen så gör detta så privat som möjligt. Få killar vill 
stå offentligt och berätta att någon slog honom eller visa för andra att han pra-
tar med en vuxen om hjälp.  
 
När man fått killens berättelse är det ofta bra att beskriva vad han sagt för att 
visa att man lyssnat. I detta läge kan det vara bra att säga att om jag råkat ut för 
detta skulle jag känna mig ledsen eller dylikt för att hjälpa killen med att be-
skriva sina känslor med ord som inte är synonymer till ilska. Ibland är det bra 
att läraren ser bakom ilskan. Om en pojke agerar ilsket kan det bero på att han 
är ledsen för något men ilskan kan dock vara det enda sättet för honom som 
han kan uttrycka känslor på. Detta kan vara ett lärdomstillfälle för pojken att 
lära sig andra känslor än ilska om någon pratar med honom om olika känslor. 
Detta är en viktig lärdom för pojkar.  
 
Det är dock en lärdom som kan vara svår att lära ut. Pollack (1999) skriver att 
han till och med har mött feministiska mammor som har uttryckt osäkerhet när 
det gäller sina pojkar. Hur skall man uppfostra sina söner? Hur kan en mor ge 
sin son uppmärksamhet och kärlek samtidigt som hon skall förbereda honom 
för en machovärld full med killkoder? Svaret på detta är nog att bara för att 
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man lär en pojke att tala om känslor innebär inte detta att han kommer att prata 
om dem ständigt. Han får bara ytterligare verktyg att uttrycka sig när han be-
höver det (Pollack 1999). Många kvinnor är idag väldigt bra exempel (förebil-
der) på personer som kan uttrycka sig känslomässigt när det behövs men ändå 
lyckas på traditionellt manliga arenor som att vara chefer och sportstjärnor. 
Förhoppningsvis får killar samma chans att lyckas på mer kvinnliga arenor på 
samma sätt som kvinnor börjar få chansen att lyckas på traditionellt manliga.  
 
Detta hör ihop med den tidigare diskussionen om att tjejer och killar definieras 
genom att vara varandras motsatser. Tjejer är verbala och kan prata om känslor 
medan killar är aggressiva. Genom att kategorisera olika karaktärsdrag till en-
dast ett kön, utestänger man individer av det andra könet att utveckla dessa ka-
raktärsdrag. Istället för att säga att något är en mänsklig egenskap säger man att 
det är en kvinnlig eller manlig egenskap. Att kunna verbalisera sina känslor är 
en typisk sak som borde anses vara mänsklig för att inte utestänga hälften av 
alla individer från att lära sig detta.  
 
Detta är dock något som är lättare sagt än gjort. Även om vissa tjejer kanske 
säger att de vill ha mjuka och känsliga killar är det inte säkert att de handlar 
efter denna devis. Det kan vara så att killar upplever att det är de tuffa, häftiga 
och sportiga killarna som är tjejfavoriterna och på detta sätt uppmuntras detta 
beteende. Om killar som är tuffa och häftiga blir belönade genom att de får 
andras beundran och mer tydligt känslosamma killar blir behandlade som me-
sar är det inte svårt att gissa vilket beteende som reproduceras.  
 
Om man försöker se ett generellt motiv (Weber 1983) till varför pojkar handlar 
på det sätt som de gör verkar ett socialpsykologiskt angripssätt vara något som 
motsvarar vad som hittills skrivits. Det vill säga att något som i hög grad styr 
människors handlande är att de vill bli accepterade av det samhälle som de le-
ver i. Att pojkars motiv för att följa killkoden verkar vara för att bli accepterade 
och omtyckta. Skulle det finnas andra uppförandekoder för pojkar som gav 
samma sociala prestige som killkoden skulle de troligtvis följa dessa. Killar 
socialiseras in i sin mansroll och de personlighetsegenskaper som förväntas av 
denna roll och den definition som existerar av begreppet man. 
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ETT STORT TACK! 
 
Jag upplever att de fyra intervjuade unga männen är väldigt starka individer. 
Något som förenar dem är att de mitt i allt negativt, har haft samma positiva 
kommentar över tiden som de blev mobbade. Samtliga har uttryckt att mobb-
ningen har stor del i det som gjort att de är den person som de är idag. Trots 
kommentarer som att ”det är elva år i mitt liv som jag helst vill glömma” 
(Markus) har de gått segrande ur sin utsatta situation. Det har dock tagit tid. De 
beskriver hur lång tid det tog efter mobbningen innan de ens kunde börja bygga 
upp någon form av självförtroende och slutade att fly ifrån det. Att det tog tid 
innan man började sluta tro på den lögn att man var sämre än andra som man 
bokstavligen fått inslagen i sig under sin uppväxt. Att det tog flera år innan de 
insåg att de inte var ensamma om att ha varit i den situation som de var i. Flera 
av dem påpekar dock att de flesta som de är bekanta med som också varit 
mobbade inte har haft samma utveckling som de har haft utan är fortfarande 
nedslagna av händelsen. Även om de säger att de fortfarande har känslomässi-
ga men efter vad de blivit utsatta för har de börjat vandra vägen mot förbätt-
ring. En del av denna förbättring verkar vara att strunta i vad andra sagt om en 
och förkasta stereotypa roller. Jag vill avsluta denna text med ett stort tack till 
de unga män som lät mig intervjua dem och uttrycka min beundran för att de 
står rakryggade upp trots den tyngd som deras omvärld lagt på deras axlar.  
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Bilaga 
 
Intervjuformulär 
 
Hur upplevde du det att vara mobbad? 
 
Hur upplevde du mobbningen ur ett ”mansrollsperspektiv”?  
 
Upplevde du att du kunde prata med någon om mobbningen? (Om du kunde 
prata med någon/några personer; vilka var dessa och varför kände du att du 
kunde prata med dessa?)  
 
Hur anser du att allmänheten (din skolklass) uppfattar som accepterade person-
lighetsdrag/accepterat beteende för killar? 
 
Kände du några känslomässiga begränsningar som kille? 
 
Förändrades du under denna tid som mobbad? I så fall hur? 
 
Hur påverkar denna tid dig idag?  
 
Kan du beskriva mobbningen som du utsattes för? 
 
Hur du några ytterligare egna reflektioner som du vill ta upp som du anser att 
jag behöver veta för att öka förståelsen? 
 
Något annat du vill tillägga? 
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