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Sammanfattning 
Denna studie har genom semistrukturerade parintervjuer syftat till att närmare          
fördjupa förståelsen för manlig samkönad vänskap och hur denna kan betraktas i            
förhållande till psykisk hälsa. Detta med bakgrund i en ökad psykisk ohälsa i             
Sverige och den könade statistik som visar hur män i lägre grad söker hjälp för sin                
psykiska ohälsa. I uppsatsen används ett genus- och maskulinitetsperspektiv med          
utgångspunkten att kön skapas inom sociala arenor, exempelvis en         
intervjusituation. Även de teoretiska begreppen homosocialitet och hegemonisk        
maskulinitet har använts som analysverktyg. Resultatet visar att män i nära           
vänskapspar betonar betydelsen av möjligheten att kommunicera sina känslor till          
varandra och att detta kan förstås som emotionell intimitet. Intimitet uppvisas           
även då männen beskriver uttryck för omsorg och trygghet. Därtill betonas vikten            
av öppenhet och ärlighet för en nära vänskapsrelation. Samtidigt visar studien på            
möjlig ambivalens gällande den emotionella dialogen då narrativet om         
vänskapsparets betydelse emellanåt kantas av emotionell distansering delvis i         
form av rationalisering. Distansering hos uppvisades även av männen genom att ta            
avstånd mot särskilda maskulinitetsnormer och ideal såsom exempelvis att vara          
känslokall och självständig. Vänskapsparen positionerar sig även i relation till den           
större umgängesgruppen där den senare ofta beskrivs i mer negativa ordalag av att             
vara högljudd och ytlig. I relation till detta spelar kvinnliga vänner dels rollen att              
undgå denna “grabbighet” och dels rollen att samtala om känslor och problem.  
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1. INLEDNING 
Det talas ofta vitt och brett om den svenska välfärden. Mycket tycks bli bättre och bättre, det 
finns dock ett undantag; vi i Sverige tycks må sämre och sämre. Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) väljer i en rapport från 2012 att benämna denna utveckling “en av den 
sociala välfärdens största utmaningar” (s.5). Hur berörs det sociala arbetet av en sådan 
utmaning? På tio år, fram till 2016, har psykisk ohälsa bland unga vuxna (18-24 år) ökat med 
närmare 70 procent. Detta bidrar till ett högre tryck på bland annat psykiatri och 
ungdomsmottagningar (Socialstyrelsen, 2017). Samtidigt visar forskning att pojkar och män i 
lägre utsträckning söker hjälp för sin psykiska ohälsa i jämförelse med flickor och kvinnor. 
Pojkar och unga män står exempelvis endast för 10-15% av besöken på 
ungdomsmottagningar i landet (SKL, 2018:11). Därtill visar den psykiska ohälsan sin mest 
påtagliga och skrämmande form i suicidstatistiken där fler än 1 1000 människor dör varje år 
(Folkhälsomyndigheten, 2018). Statistik visar att det är dubbelt så vanligt att unga män tar sitt 
liv jämfört med unga kvinnor; en tendens vittnande om att den psykiska (o)hälsan inte är 
könsneutral i sitt uttryck (Karolinska institutet, 2015). Den 20 april 2018 dör artisten Tim 
“Avicii” Bergling till följd av suicid vilket på allvar öppnar upp för samtal om mäns psykiska 
hälsa på samhällets alla nivåer. Ett år senare, i april 2019, lanseras Aftonbladet-satsningen 
Hur mår du? bestående av poddar, artiklar och berättelser om manlig psykisk ohälsa. 
 
Forskning om negativa effekter av ensamhet och bristande vänskapsrelationer är utbrett. 
Holt-Lunstad, Smith och Laytons (2010) genomförde en metaanalytisk studie på 148 enskilda 
studier om dödlighet i relation till människors sociala relationer. Resultatet indikerar tydliga 
samband mellan starka sociala relationer och livslängd. Svagare relationer till andra riskerar 
att förkorta livet (Holt-Lunstad, Smith & Layton, 2010:14). Brist på sociala sammanhang kan 
även bidra till bland annat stress och depression (Perissinotto, Cenzer & Covinsky, 
2012:1080). Känslan av ensamhet existerar när individen inte upplever sina sociala relationer 
som tillfredsställande, vilket påverkas av kvalitén på individens sociala relationer 
(Perissinotto, Cenzer & Covinsky, 2012:1079). Vänskap är därmed väsentligt för fysiskt 
välmående men också för psykisk hälsa. Idag visar statistik från Statistiska Centralbyrån hur 
nästan 300 000 människor lever sina liv mer eller mindre ensamma och majoriteten av dessa 
är män (SCB, 2015). Det har även visats att mäns sociala kontaktnät krymper stadigt under 
vuxenlivet (SCB, 2018).  
 
Mäns vänskap och psykiska hälsa har utöver all forskning fått allt större fokus i dagens 
samtalsklimat. I det SVT-producerade programmet Edit från 2018 frågar sig journalisten 
Andrev Walden om han “Kan få en vän?” med bakgrund av vad han kallar mansfällan; 
tendensen att män med åldern förlorar sina nära vänner. År 2009 lanseras den volontärledda 
stödjouren Killfrågor av organisationen MÄN med bakgrund av att många andra 
verksamheter inte når ut till killar och unga män med psykisk ohälsa. År 2016 har de sitt 
rekordår i antal samtalskontakter. Hur kan vi med bakgrund av allt detta förstå manlig 
vänskap och dess betydelse för psykisk hälsa idag? 
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1.1 Problemformulering 
Psykisk ohälsa hos unga vuxna män är en växande utmaning, inte minst för den drabbade 
individen men också för verksamheter inom socialt arbete som ska möta den. 
Ungdomsmottagningar och psykiatrin är exempel på verksamheter berörda av de sociala 
problemen innefattande att svenska män är ensamma, har färre vänner och oftare begår 
suicid. Samtidigt vittnar forskning och verksamheter om att det sociala arbetet inte når pojkar 
och män med psykisk ohälsa. Män lider i högre grad av ensamhet och det råder stora 
mörkertal gällande psykisk ohälsa. En fördjupad kunskap om mäns vänskaps och dess 
betydelse för den psykiska hälsan är därför nödvändig. Följande kandidatuppsats i socialt 
arbete ämnar närmare belysa manlig vänskap och dess funktion och betydelse för psykisk 
hälsa och ohälsa.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsarbetet är att ur ett maskulinitetsperspektiv undersöka hur manlig 
samkönad vänskap, i förhållande till psykisk hälsa, upplevs och skapas i dialog. 
Frågeställningarna är följande: 

● Vad är vänskapens betydelse för emotionell intimitet och psykisk hälsa?  
● Hur definieras vänskapen i förhållande till andra sociala sammanhang och relationer?  
● På vilka sätt kan vänskapen förstås som präglad av och i motstånd till rådande 

maskulinitetsnormer?  
 

1.3 Uppsatsens disposition  
Efter detta inledande kapitel följer kapitel två innehållande en forskningsöversikt presenteras 
med fokus på vänskapspraktiker, maskulinitet och psykisk hälsa. Därefter följer ett tredje 
kapitel med de för uppsatsen grundläggande teorierna, såsom mer översiktligt genus- och 
maskulinitetsteori, samt teoretiserande kring homosocialitet och hegemonisk maskulinitet 
återfinns här. Teorikapitlet följs sedan av en presentation av uppsatsens metodologiska 
ansatser vilken är bland annat socialkonstruktivism och fenomenologi i anknytning till 
kvalitativa parintervjuer. Därtill presenteras även uppsatsens genomförande och 
analysprocess utifrån tematisk analys i ett fjärde kapitel. Härefter följer kapitel fem där 
resultat och analys från intervjustudien presenteras, där teori tillämpas på empirin. I ett sjätte 
kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar i en summering av resultatet samt diskuteras 
resultatet i relation till tidigare forskning, teori och metod. Avslutningsvis i uppsatsens 
disposition återfinns referenslista samt bilagor. 
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
Följande kapitel syftar till att översiktligt och tematiskt återge forskningsfältet om manlig 
samkönad vänskap i anknytning till psykisk hälsa. Inledningsvis har den använda litteraturen 
summerats. Därefter följer en kort överblick av fältet maskulinitetsforskning, vilken sedan 
övergår i fördjupning av manliga vänskapsrelationer. Sist presenteras forskning gällande 
manliga vänskapsrelationer i relation till psykisk hälsa. Både nationell och internationell 
forskning presenteras. 
 

2.1 Könade vänskapspraktiker  
Begreppet vänskap har ett brett användningsområde, vilket exemplifieras bland annat av 
Fischer (1982) som tolkar användningen av “vän” likt en slasktratt, där i princip alla utom 
släktingar, kollegor eller grannar är vänner. Kriterierna för vem som anses vara en vän tycks 
därmed vara otydliga (Fischer, 1982:306). Inom ramen för forskningsfältet framkommer dock 
indikationer på att män och kvinnor gör vänskap på olika sätt. Det tycks finnas typiska 
manliga vänskapspraktiker vilka tenderar vara skilda från kvinnliga vänskapspraktiker. 
 
Forskare beskriver i regel mäns sätt att göra vänskap som mer aktivitetsbundet, 
konkurrensinriktat och emotionellt reserverat i motsats till kvinnors vänskap, vilken ofta 
framställs som mer öppen och intim (Morman, Schrodt & Tornes, 2012:583; Wood & Inman, 
1993:283). Sådana praktiker antas i förlängningen leda till feminina och maskulina 
vänskapsstilar där femininitet innebär en mer intim vänskap (Morman, Schrodt & Tornes, 
2012:584f). Mycket tyder på att pojkar i barndomen främst umgås med pojkar, men ju äldre 
de blir desto vanligare blir det med vänner även av motsatt kön (Flood, 2008:355; Hand & 
Furman, 2009:271). Samtidigt tenderar mäns vänskapsrelationer i vuxen ålder att bli svagare 
(Goedecke, 2018:243).  
 
Flood (2008) beskriver dock hur män prioriterar sina vänskapsrelationer med män framför 
vänskapsrelationer med kvinnor och menar att detta kan bero på att “platonic friendships with 
women are dangerously feminizing” (s.342). Vänskaper med kvinnor utan romantiska eller 
sexuella inslag blir alltså ett hot mot den egna maskuliniteten. Olikkönad vänskap har även 
uppfattats vara delvis svårhanterlig på grund av att en sådan relations förutsättningar kan 
upplevas otydliga i jämförelse med samkönade vänskapsrelationer eller romantiska relationer 
(Hand & Furman, 2009:282). Kvinnans roll i relation till manliga vänskapsrelationer kan 
dock fungera såsom en statussymbol för männen. Ett aktivt (heterosexuellt) sexliv med en 
kvinna kan skapa arenor där män knyter an till varandra (Flood, 2008:355). Detta då andra 
män blir en form av publik eller projiceringsyta för heterosexuella relationer med kvinnor. 
Heterosexuellt sex kan alltså leda till att män skapar starkare band till varandra (Flood, 
2008:342).  
 

7 



 

2.2 Vänskapspraktiker som skapande av maskulinitet 
Vänskap kan innebära ett sätt att positionera sig som man eller en byggsten i att göra sin 
maskulinitet (Goedecke, 2018:220; Migliaccio, 2009:226). Ett populärkulturellt, från början 
amerikanskt exempel, är begreppet “bromance” vilket åsyftar en nära och tillgiven men 
icke-sexuell relation. Begreppet är reserverat för relationen mellan två män och kan förklaras 
vara uppkommet ur rädslan att uppfattas som homosexuell, vilket riskerar hindrar män i 
samkönade vänskapsrelationer från att uppvisa intimitet (Chen, 2012:256). Detta bekräftas av 
Morman, Schrodt och Tornes (2012:586) då de menar att homofobi utgör ett hot för 
möjligheten att inom en manlig samkönad vänskapsrelation vara självutlämnande. Chen 
(2012) tolkar även “bromance” som en strategi för upprätthållande av homofobi eftersom 
relationen förutsätter heterosexualitet mellan parterna, och det är endast då männen tillåts visa 
intimitet för varandra (Chen, 2012:256). Goedecke (2018) väljer dock att betrakta vänskap 
som ett möjligt ifrågasättande av både heterosexualiten, tvåsamheten samt “blodsbandets 
betydelse” (s.243). Wood och Inman (1993) utgår samtidigt från att mäns vänskap innehåller 
intimitet, men att den förmedlas på mer manligt konnoterade sätt . Detta genom exempelvis 1

gemensamma aktiviteter och tjänster (Wood & Inman, 1993:289). Vissa forskare menar dock 
att denna typ av resonemang är problematiskt. Genom talet om “positiva maskuliniteter”; 
män som strävar efter och gör intima och öppna vänskapsrelationer, riskerar vi att befästa 
detta som något härlett främst till män. Detta trots att det istället kan betraktas som 
allmänmänskligt. Risken finns att vi genom att tala om maskulina sätt hävdar att liknande 
praktiker fundamentalt skiljer sig gentemot kvinnor eller kvinnliga sätt, vilket inte alltid är 
fallet (Addis, Syzdek & Mansfield, 2010:86).  
 
En intervjustudie av Goedecke (2018) belyser hur svenska män talar om sin vänskap i 
relation till bland annat emotionell och fysisk närhet. Goedecke påtalar hur männen 
distanserar sig från “andra grabbiga män” genom att beskriva sin egen vänskap var 
annorlunda och ovanlig. Detta visade sig bland annat i resonemang om att andra män inte 
vågar kramas på grund av homofoba attityder, vilket ger vänskapen en politisk dimension. 
Att kunna kramas “på riktigt” blir därmed ett sätt att identifiera sig som medveten och öppen 
(Goedecke, 2018:154). Vidare problematiseras hur dessa “medvetna män” samtidigt i 
avståndstagandet från grabbighet och homofobi delvis är en del av upprätthållandet av de 
genusmönster de själva kritiserar. Detta genom att kramen ges politisk innebörd, där 
handlingen inte endast kan beskrivas vara mysig och trevlig, utan blir ett sätt för mannen att 
visa att han inte själv är homofob (Goedecke, 2018:225,245). Distanseringen från grabbiga 
män blir även problematisk då fokus läggs på andra “typer av män”, istället för 
problematiken gällande den egna gruppen (Goedecke, 2018:226).  

  

1 Även kallat closeness in the doing, se Swain, 1989.  
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2.3 Hur hanterar män psykisk ohälsa? 
Manlig psykisk hälsa har framförallt under senare år fått större utrymme och fokus. Miething, 
Almquist, Östberg, Rostila, Edling och Rydgren (2016) poängterar betydelsen för män att i 
vuxen ålder har nära vänner de känner tillit till, relaterat till den psykiska hälsan. Ytliga 
relationer och brist på mellanmänsklig interaktion i yngre ålder kan senare leda till ångest och 
bristande sociala förmågor. Detta kan påverka mäns psykiska hälsa i vuxen ålder då de 
tidigare i livet inte lärt sig hantera svårigheter och motgångar på samma sätt som kvinnor 
(Miething et al., 2016:2,8,9). Kvinnor tenderar ha ett starkare socialt sammanhang med fler 
prosociala relationer och har därmed fler verktyg för att hantera psykisk ohälsa (Miething et 
al., 2016:2). SKL publicerade i februari 2018 material för arbetet med mäns psykiska hälsa, 
vilken ämnar öka medvetenheten gällande destruktiva maskulinitetsnormer hos verksamheter 
som möter pojkar och män drabbade av psykisk ohälsa. Ambitionen innefattar även att skapa 
förutsättningar för pojkar och män att i ett tidigt skede söka professionell hjälp och 
därigenom minska utsattheten för psykisk ohälsa och suicid (SKL, 2018:7).  
 
Verksamheter idag inom kommuner och landsting antas inte på ett fullgott sätt möta pojkar 
och män med psykisk ohälsa (SKL, 2018:35f). Detta står i likhet med hur Danielsson, Bengs, 
Samuelsson och Johansson (2011:622) påtalar att primärvården måste anpassa sig till 
olikheter i könsmönster när det kommer till pojkars och flickors olika sätt att hantera psykisk 
ohälsa. Pojkar och unga män bör uppmanas till att bli mer verbala om sitt mående för folk i 
sin närhet, men även att söka professionell hjälp (Danielsson et al., 2011:619,622). Däremot 
anses pojkar ha egenskaper som kan hjälpa dem att hantera psykisk ohälsa, nämligen 
lösningsorientering och en mer närvarande känsla av att kunna styra över sitt liv (Danielsson 
et al., 2011:619f). Detta kan relateras till Kilmartins begrepp “act in”; att uttrycka känslor 
samt klandra sig själv, ett inåtagerande beteende vilket är vanligare bland kvinnor (2005:96). 
Män å andra sidan fostras till “act out”, ett utåtagerande där depression kan ta sig uttryck via 
ilska, narkotika- eller spelmissbruk och självdestruktivitet (s.96). Vidare menar Kilmartin att 
den psykiska ohälsan bland män existerar i större utsträckning än det finns dokumenterat 
eftersom män i mindre utsträckning söker hjälp för psykisk ohälsa (2005:98). Orsaker till 
detta föreslås vara en bild av att hjälpsökande män avviker från maskulinitetsnormer och 
riskerar ses som homosexuella (Shafer & Wendt, 2015:109; Yousaf, Hunter & Propat, 
2015:236). 
 
Forskning har visat hur män som anses vara maskulina ofta är mer negativt inställda till att 
söka psykisk hjälp (Addis, Mansfield & Syzdek, 2010:87). Yousaf, Hunter och Propat (2015) 
resonerar om en möjlig rollkonflikt hos män med psykisk ohälsa. Denna konflikt tycks uppstå 
när männen tvingas förhålla sig till traditionella maskulinitetsnormer och därmed försöker 
hantera smärtan eller lösa problemet själva eftersom de skäms över att söka hjälp. Samtidigt 
existerar modernare ideal om fördelarna med att söka hjälp, samt betydelsen av att trotsa 
traditionella maskulinitetsideal. Detta leder ofta, paradoxalt nog, till lågt hjälpsökande 
(Yousaf, Hunter & Propat, 2015:234). Andra studier pekar istället på hur traditionella 
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maskulinitetsnormer som att vara problemlösande, målinriktad och handlingskraftig ofta är 
gynnsamma i terapeutiska sammanhang (Shafer & Wendt, 2015:109; Danielsson et al., 
2011:619f).  
 
Warren (1983) har däremot argumenterat för att depression i grunden är oförenligt med 
maskulinitet. Hon menar att känslouttryck och att gråta hör samman med femininitet och att 
“man may find depression an intolerable condition because it makes him feel like a woman” 
(s.151). Detta genom resonemanget att maskulinitet är tätt sammankopplat med kompetens, 
prestation och självständighet medan depression ofta för med sig känslor av maktlöshet, 
förlorad kontroll samt känslor av svaghet och sårbarhet (Warren, 1983:152). Danielsson et 
al., (2011:619) beskriver hur en liknande bild av en “lonely strong man” återfinns i 
västerländsk media, vilket förstärker bilden av femininitet som relationsinriktad medan 
maskulinitet är att vara ensam och stark. Däremot har Bengs, Johansson, Danielsson, Lehti, 
och Hammarström (2008:970) kunnat visa hur svenska mediabilder även utmanar 
könsstereotyper då framförallt män i depression framställs ha förlorat kontrollen och innehar 
ett passivt förhållningssätt till sitt mående.  
 

2.4 Sammanfattning av forskningsfältet 
Inom sociologisk forskning får mäns vänskap allt mer utrymme och det finns tankar om att 
mäns vänskap är mer konkurrensinriktad och aktivitetsbunden, samt att mäns sociala 
kontaktnät minskar och försvagas i vuxen ålder (Morman, Schrodt & Tornes, 2012:584; 
Goedecke, 2018:243). Mäns platoniska vänskap med kvinnor kan tolkas vara komplicerad 
och att den riskerar hota maskuliniteten (Hand & Furman, 2009:282; Flood, 2008:243). Att 
göra vänskap kan samtidigt innebära att göra maskulinitet (Migliaccio, 2009:226), vilken kan 
betyda att framställa sig själv som heterosexuell eftersom uttryck för intimitet är begränsade 
(Chen, 2012:256). Däremot existerar synen på män som förmögna till intimitet, men att 
denna intimitet ofta förmedlas på mer manligt konnoterade sätt (Wood & Inman, 1993:289). 
Att visa intimitet kan även handla om att ta avstånd från andra typer av maskuliniteter såsom 
”grabbiga män” (Goedecke, 2018:226). 
 
Det beskrivs att manlig psykisk ohälsa oftare uttrycks genom ”act out”; aggressiva eller 
självdestruktiva beteenden (Kilmartin, 2005:96). Maskulinitetsnormer riskerar även att hindra 
män från att verbalisera sina upplevelser av psykisk ohälsa, samt söka professionell hjälp 
(Danielsson et al., 2011:619, 622; SKL, 2018:35f). Detta antas kunna bero på bland annat 
bilden av maskulinitet som oförenligt med depression, då den för med sig värden såsom 
maktlös, förlorad kontroll, svaghet och sårbarhet (Warren, 1983:152). Traditionella 
maskulinitetsideal såsom lösningsorienterat och handlingskraftig påtalas dock vara positiva 
egenskaper för möjligheten att hantera psykisk ohälsa (Shafer & Wendt, 2015:109; 
Danielsson et al., 2011:619f).  
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Med bakgrund av den ökade psykiska ohälsan hos män samt svårigheter hos sociala 
verksamheters att bemöta och behandla mäns psykiska ohälsa, ämnar vi med denna uppsats 
undersöka fenomenet vidare. Vi upplever att förståelsen för mäns vänskap och dess betydelse 
för psykisk ohälsa behöver breddas. Även en ökad förståelse för mäns förhållningssätt till 
rådande maskulinitetsnormer är önskvärd, särskilt eftersom dessa kan ha betydelse för 
psykiskt mående och emotionell intimitet. 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 
I följande kapitel presenteras de teorier och begrepp vilka ligger till grund för uppsatsarbetet 
och senare används som analysverktyg. Kapitlet är strukturerat med övergripande 
förhållningssätt först och mer konkreta teoretiska begrepp sist. Inledningsvis återfinns en 
redogörelse för genusteori och det synsätt på kön som uppsatsarbetet genomgående använder 
sig av. Därefter följer en översiktlig beskrivning av maskulinitetsteori och hur maskulinitet 
kan tolkas. Slutligen presenteras teoretiserandet av begreppen hegemonisk maskulinitet och 
homosocialitet, främst presenterade utifrån Raewyn Connell och Eve Kosofsky Sedgwick. Vi 
menar att samtliga perspektiv och begrepp är förenliga med varandra i och med ett ramverk 
av liknande grundantagande om kön som något icke-statiskt där social interaktion tolkas som 
den främsta arena för skapande och görandet av kön. Uppsatsarbetet utgår genomgående från 
ett sociologiskt och socialpsykologiskt genusteoretiskt perspektiv. Detta innebär att andra 
vetenskapliga inriktningar såsom psykologiska och biologiska inte ges utrymme. Fokus ligger 
främst på manligt kön/genus eftersom detta berör uppsatsens syfte. Även kvinnliga och 
femininitetspraktiker berörs men ställs genomgående i relation till maskulinitet.  
 
3.1 Genusteori 
Judith Butler är sedan sin bok Genustrubbel (eng. Gender Trouble), vilken utgavs första 
gången år 1990, en uppmärksammad röst inom genusforskningen. Till skillnad från tidigare 
genusteoretiker, exempelvis Simone de Beauvoir, kritiserar Butler att genus sekundärt skulle 
uppstå ur biologiskt kön som något primärt. Hon väljer istället att beskriva kön som en 
konstant konstruerande process som “skapas” genom en diskursiv praktik, likt genus. Butler 
(1990/2007) utgår från litteraturvetenskap och föregås av andra, sociologiska forskare med en 
liknande syn på kön, såsom Candace West och Don Zimmerman (1987/2002). De 
argumenterar i den uppmärksammade artikeln Doing gender, för att betrakta kön som en typ 
av interaktionell prestation; ett aktivt handlande för att uppvisa vad som anses vara lämpligt 
beteende inom en viss situation. Individer antas handla enligt förväntade normer, där 
omgivningen bidrar med föreställningar om hur kön ska göras. Vidare påtalar West och 
Zimmerman (2002) möjligheten att betrakta kön som skapat ur interaktion och institutionella 
arenor framför individuella egenskaper, samt hur kön samtidigt legitimerar en grundläggande 
uppdelning av samhället (West & Zimmerman, 2002:4). Jurik och Siemsen (2009:72) 
problematiserar detta synsätt och menar att idén om individen som skapande av sitt kön 
riskerar föranleda att endast förväntade och könsstereotypa beteenden uppmärksammas. Även 
att motsätta sig dessa ofta stereotypa beteenden och exempelvis som man uppföra sig 
feminint kan vara ett sätt att göra kön, eller snarare “undoing gender” (Jurik & Siemsen, 
2009:74).  
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3.2 Maskulinitetsteori 
Inom fältet maskulinitetsforskning finns sedan 1990-talet en expanderande mängd forskning. 
Maskulinitetsforskningens ursprung anknyter främst till det feministiska och genusteoretiska 
fältet. Forskningsfältet anses ha etablerats i Norden runt slutet av 1980-talet och ses idag som 
ett självständigt forskningsfält (Ekenstam, 2006:8). Maskulinitet diskuteras inte sällan 
tillsammans med begrepp såsom hegemoni, homofobi och homosocialitet. Vi har här valt att 
främst redogöra för den roll maskulinitet spelar i relationer mellan män, samt vilken inverkan 
maskulinitet har på psykisk hälsa. Klassiker inom ämnet är Raewyn Connells Maskuliniteter 
(eng. Masculinities, 1995/2008), samt Eve Kosofsky Sedgwicks Mellan män (eng. Between 
Men, 1985), vilka närmare kommer diskuteras. Där utforskas bland annat mäns relationer till 
kvinnor samt mäns relationer till varandra. 
 
Inom maskulinitetsforskning används ibland begreppet maskulinitet synonymt med manlighet 
(jmf Ekenstam, 2006) och ibland görs en distinktion mellan dessa. Båda syftar till vad det kan 
innebära att vara man, vanligen som något socialt konstruerat. Nilsson (1999) skiljer på 
begreppen genom att se på maskulinitet som socialt konstruerad och även överordnad och 
innefattande manlighet vilket han istället menar är handlingar män faktiskt gör. Han menar att 
maskulinitet inte är ett enskilt fenomen och att det därför krävs studier av hur olika grupper 
och individer konstruerar olika versioner av manlighet vilket sedan ryms inom 
maskulinintetsbegreppet (Nilsson, 1999:14). Maskulinitet kan även tolkas vara en prestation 
eller föreställning. Denna prestation kan dock ske på “rutin” och kräver social interaktion 
som skapande arena (Egeberg Holmgren, 2013:91f).  
 
Maskulinitet är en föränderlig genusprocess vilken uppstår och ter sig olika vid olika 
tidpunkter och platser (Connell, 2008:197). Maskulinitet är och blir ett uttryck av vad 
samhället uppfattar är lämpligt beteende av en man, och står i motsats till femininitet. Det är 
genom detta dikotoma förhållande kategorierna blir meningsbärande (Connell, 2008:80). Den 
kulturella kontext som omgärdar mannen skapar och begränsar handlingsutrymme för vad det 
innebär att vara man (Nordberg, 1999:278f). Nancy Dowd skriver i sin bok The Man 
Question (2010) att de saker som tydligast definierar maskulinitet är “not to be a woman and 
not to be gay” (s.26). Dowd påpekar hur en mans position aldrig är etablerad och given i 
sociala sammanhang, utan att den konstant måste uppnås. Inom manliga sammanhang sker 
konstant utvärdering och ifrågasättande (Dowd, 2010:28) och det finns en inbördes hierarkisk 
ordning bland gruppen män som påverkas av den i samhället rådande normativa bilden av 
maskulinitet (Connell, 2008:117). Femininitet och homosexualitet värderas i dessa 
sammanhang negativt och män önskar därmed distansera sig från detta. Femininitet hos män 
anses normativt vara tätt sammanhörande med homosexualitet (Dowd, 2010:28). Ytterligare 
perspektiv framhållet av West och Zimmerman (2002) handlar om ansvarsskyldighet . Detta 2

innebär att individer alltid riskerar behöva stå till svars för sina handlingar, med en 
inneboende risk att förlora status om förväntningar inte efterlevs, vilket påverkar individens 

2 Eng, accountability, översätts emellanåt som redovisningsskyldighet.  
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beteende (West & Zimmerman, 2002:13). Att göra kön kan i relation till detta ses som en 
form av vågspel där människor hela tiden riskerar bryta mot etablerade föreställningar om 
femininitet och maskulinitet och därigenom få konsekvenser för individens sociala 
sammanhang.  
 

3.3 Hegemonisk maskulinitet 
Connell framförde i slutet av 1980-talet sin teori om hegemonisk maskulinitet, vilken har 
kommit att få stort genomslag. Hon tar i sitt verk Maskuliniteter (1995/2008:115) avstamp i 
Antonio Gramscis definition av hegemonibegreppet och beskriver det såsom “den kulturella 
dynamik som gör att en grupp kan hävda och upprätthålla en ledande position i 
samhällslivet”. Den hegemoniska maskuliniteten är historiskt föränderlig och därmed inte 
statisk, utan den kan när som helst ifrågasättas och göras om (Connell, 2008:115). Vidare 
beskriver Connell hur hegemonisk maskulinitet är det ideal andra män förhåller sig till och 
samtidigt legitimerar den genusordning som innebär mäns överordning (2008:115). Den 
socialt dominerande gruppen är hegemonisk (Carrigan, Connell & Lee, 1985:552). Connell 
(2008:116) framhåller även att den hegemoniska maskuliniteten som ideal inte endast ordnar 
män och kvinnor i en makthierarki, utan även olika grupper av män, exempelvis 
heterosexuella och homosexuella. Connell (2008) understryker att hegemonisk maskulinitet 
och dess överordning är beroende av erkännandet från andra grupper såsom kvinnor och 
homosexuella män för att bibehålla sin position. Få män i samhället antas leva upp till de 
hegemoniska idealen, men blir trots detta vinnare som män i ett patriarkat, vilket summeras 
av Connell med begreppet patriarkal utdelning  (eng. patriarchal dividend, 2008:115f). Det är 3

med utgångspunkt i detta problematiskt att utgå från att alla män strävar efter samma ideal 
eftersom hegemonisk maskulinitet är föränderlig och kontextberoende.  
 
Forskning om hegemonisk maskulinitet har bland annat påvisat ideal som självförsörjande, 
problemfri, stark, modig och känslolös (Yousaf, Hunter & Propat, 2015:234; Shafer & 
Wendt, 2015:109). Att få män lever upp till sådana hegemoniska ideal kan exemplifieras 
genom hur Danielsson (2010) beskriver unga män och kvinnors olika sätt att förhålla sig till 
sin psykiska ohälsa. Männen tenderade att i sina berättelser använda sig mer av aggressiva 
och utåtagerande uttryck samtidigt som de var “fattiga på känslomässigt innehåll” (s.38). 
Detta menas samtidigt kunna försvåra att “diagnosticera, möta och behandla dem” 
(Danielsson, 2010:39). Däremot uppvisade endast ett fåtal informanter helt och hållet 
stereotypa maskulinitetsideal, vilket Danielsson beskriver är enligt principen om det 
hegemoniska idealet som sällan uppnått (2010:38). 
 
Begreppet hegemonisk maskulinitet har problematiserats, bland annat av Nordberg och Saar 
(2008) vilka menar att begreppet kan bidra till könsstereotyper när hegemoni emellanåt ställs 
i motsats till svenska jämställda män. Detta har inneburit att vissa män, beskrivna som “mer 
problematiska”, positioneras som mer maskulina än andra män (s.206f). Gottzén och Jonsson 

3 Även benämd på svenska som “patriarkal avkastning”.  
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(2012) väljer dock att se hur en modern och jämställd maskulinitet kan beskrivas inneha en 
hegemonisk position. Denna typ av hegemonisk maskulinitet tillåts vara mindre auktoritär, 
mer känslosam och sträva efter jämställdhet (Gottzén & Jonsson, 2012:16).  
 

3.4 Homosocialitet 
Homosocialitet är ett ofta förekommande begrepp inom maskulinitetsforskningen, vilket 
åsyftar den sociala praktik där män umgås med män. Begreppet kan användas som en 
teoretisk ansats gällande hur och varför män umgås i enkönade sociala sammanhang 
(Lipman-Blumen, 1976; Hamrén, 2007). Homosocialitet kan även användas för att förklara 
hur män distanserar sig från kvinnor och andra män (Sedgwick, 1985; Lipman-Blumen, 
1976), som ett bidrag till upprätthållandet av patriarkatet och hegemonisk maskulinitet (Bird, 
1996; Lindgren, 1996:6), eller ur en mer optimistisk synvinkel; en praktik främjande mäns 
benägenhet till intimitet och öppenhet (Hammarén & Johansson, 2014). Skillnaden mellan 
homosocialiteten och den närbesläktade homosexualiteten är att homosocialiteten inte 
nödvändigtvis behöver vara av sexuell karaktär (Lipman-Blumen, 1976:16). 
 
Eve Kosofsky Sedgwick (1985:3) beskriver män som uppdelad i två huvudsakliga grupper: 
män som älskar män och män som främjar mäns intressen. Hon talar om mäns strävan efter 
att vara med varandra som ett “homosocialt begär”, där relationer riskerar att bli kantade av 
homofobi för att positionera sig som heterosexuella. Att homosocialitet ses både nära 
besläktat med homosexualitet samtidigt som den kräver ett tydligt avståndstagande från den 
kan exemplifieras genom Sedgwicks (1985) syn på mäns romantiska parrelationer med 
kvinnor. Relationen tolkas som ett “heterosexuellt alibi” där en mans sanna partner 
egentligen är en annan man (s.25f). Genom sin kvinnliga partner kan mannen tryggt 
definieras som homosocial istället för homosexuell. Sedgwick (1985:1) beskriver även hur 
det i ett mansdominerat samhälle skapas ett system där män främst söker varandras sällskap 
eftersom endast andra män kan bidra med betydande bekräftelse. Kvinnor, på grund av sin 
låga ställning, är otillräckliga och blir istället en typ av handelsvara för att skapa band mellan 
enskilda män eller grupper av män (Lindgren, 1996:50). Utöver att söka bekräftelse hos 
varandra, kan mäns vilja att söka sig till män härledas till samhället i sig och hur dess 
institutioner uppmuntrar män till att “bli” män (Lindgren, 1996:7). Detta då samhället 
fortfarande delvis är utvecklat och styrt av män och således också för män (Lipman-Blumen, 
1976:16). Andra antaganden är relaterade till social inlärningsteori, nämligen att pojkar 
fostras till att söka sig till samt konkurrera med andra pojkar och senare till andra män 
(Kuosmanen, 2001:200f). 
 
3.4.1 Vertikal och horisontell homosocialitet 
Bird (1996) resonerar om homosocialitet som upprätthållande av hegemonisk maskulinitet 
och patriarkat. I relation till Connell (2008:121) menar hon att detta leder till segregation 
mellan män och kvinnor och förtryck av icke-hegemoniska maskuliniteter. Hammarén och 
Johansson (2014:5) använder sig av begreppen vertikal och horisontell homosocialitet för att 
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beskriva manlig vänskap. Det förstnämnda beskrivs vara ett sätt att bibehålla och försvara 
hegemonin genom stärkta homosociala band mellan män, vilket kan relateras till både Bird 
(1996) och Connell (2008:116). Vidare menar Hammarén och Johansson (2014) att detta 
reducerar homosocialitet till något endast berörande heteronormativitet och hierarki bland 
heterosexuella män som “försvarar sina privilegier och positioner” (s.6, vår översättning). De 
menar att det samtidigt bör föras en diskussion om manlig homosocialitet i relation till 
intimitet, jämställdhet och icke-homofobi utan att avfärda möjliga framsteg av manlighet och 
vad den innebär (Hammarén och Johansson, 2014:6). Horisontell homosocialitet utgår från 
emotionell närhet, intimitet och en vänskap utan baktankar om vinst och kan liknas vid 
kvinnors vänskap. De, liksom Chen (2012), diskuterar begreppet bromance och hur det 
beskriver en exklusiv vänskap fokuserad på kärlek och intimitet mellan två män. Denna 
vänskap skiljer sig från den “grabbiga” vänskapen där män kollar på fotboll eller tränar 
tillsammans (Hammarén & Johansson, 2014:5f).  
 

3.5 Teori och begrepp i praktiken 
Nedan följer hur vi själva som uppsatsförfattare närmare väljer att förstå och använda de 
teoretiska ansatserna i resultat och analys. West och Zimmermans (2002) sätt att betrakta kön 
är en del av uppsatsens grundläggande antagande om kön som skapad i interaktion, och inte 
något människor tilldelas och sedan besitter. Det blir utifrån detta perspektiv intressant att 
därefter ställa frågan om hur och varför detta könsskapande görs. Detta antas kunna göras 
inom en intervjusituation (se vidare under 4.2 Parintervjuer som metod). Könsskapandet 
kommer främst beskrivas som ett görande av maskuliniteter eller femininiteter. Detta 
perspektiv vilar även på antagandet om det dualistiska förhållande mellan kön och social 
interaktion som West och Zimmerman (2002:6,22) påtalar; kön skapar förutsättningar för den 
sociala interaktionen, och den sociala arenan skapar förutsättningar för hur deltagare gör kön. 
De tillfällen då begreppet “manlig” används åsyftas mäns praktiker, vilka blir ett görande av 
maskulinitet. En utgångspunkt är även att män kan göra femininitet, och att manlig vänskap 
kan inbegripa femininitetspraktiker. Begreppet kan även förekomma i andra sammanhang då 
det används av intervjupersoner.  
 
Maskulinitetsteori är användbart då den bidrar till förståelsen för flera samexisterande 
maskuliniteter. Teorin poängterar även den dominerande dikotoma synen på kategorierna 
man och kvinna, samt visar förståelse för hur den ena kategorin inte kan existera utan den 
andra. Detta bidrar även till den intressanta möjligheten att se hur män positionerar sig 
gentemot kvinnor och feminiteter, eftersom det anses nödvändigt för att själv framhålla sig 
som man. Begreppen hegemonisk maskulinitet och homosocialitet kan som underkategorier 
till genus- och maskulinitetsteori närmare användas för att belysa med vilka drivkrafter detta 
identitetsarbete sker. Var ligger drivkraften hos män som söker sig till män? Homosocialitet 
kan hjälpa oss förstå denna strävan i form av sökandet efter intimitet, bekräftelse och status. 
Perspektivet kan även närmare förklara vissa mäns sätt att distansera sig gentemot kvinnor 
samtidigt som de söker sig till män, vilket därefter skapar förståelse för upprätthållande av 
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patriarkatet. Homosocialitet blir ett verktyg för analys när det synliggör vad som kan anses 
ske latent i interaktion. Begreppet kan även bidra till förståelse för hur män förhåller sig till 
homofobi och homosexualitet. Teorin om hegemonisk maskulinitet används också som 
analysverktyg eftersom den öppnar upp för tolkningar för hur män förhåller sig till rådande 
hegemonisk maskulinitet. Det förutsätts att män är tvungna att förhålla sig till den 
hegemoniska maskulinitet som existerar inom den egna kulturella kontexten. Det är dock 
möjligt att vad som upplevs manligt och/eller maskulint skiljer sig åt beroende på mäns 
bakgrund och erfarenhet. Inte heller är det tydligt vad den hegemoniska maskuliniteten 
innehåller då den är konstant föränderlig (Connell, 2008:115). Den hegemoniska 
maskuliniteten kan bli bekräftad och accepterad, alternativt förstås som ett objekt för 
eventuellt motstånd. Detta kompliceras av att den kan betraktas inbegripa eller stå i 
motsatsförhållande till modern och jämställd maskulinitet.  
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4. FORSKNINGSMETOD  
Följande kapitel innehåller uppsatsarbetets metodologiska arbetssätt och 
vetenskapsfilosofiska utgångspunkter vilka redogörs för och reflekteras kring. Inledningsvis 
diskuteras materialinsamlingen: en genomgång av studiens vetenskapsfilosofiska 
utgångspunkt med avstamp i socialkonstruktivismen, därefter presenteras kvalitativa 
parintervjuer som metod samt den tillhörande urvalsprocessen. I anslutning till detta 
diskuteras sedan uppsatsarbetets faktiska genomförande med fokus på intervjuguide, 
pilotstudie, genomförda intervjuer samt transkribering. Här vill vi främst lyfta svårigheter och 
problematik vi stött på i det praktiska arbetet, men även visa på transparens gällande de 
metoder vi valt att använda oss av. Senare diskuteras studiens analysmetod; tematisk analys 
och hur denna används utifrån studiens material. Här visas hur materialet har kodats och 
tematiserat, främst med utgångspunkt i Braun och Clarke (2006). Detta följs av ett avsnitt där 
kvalitetskriterier diskuteras, där presenteras generella kvalitetskriterier inom kvalitativ 
forskning samt hur vi förhåller oss till och tolkar dessa inom ramen för uppsatsarbetet. 
Slutligen lyfts särskilda etiska överväganden med fokus på Vetenskapsrådets forskningsetiska 
riktlinjer, och hur vi förhållit oss till dessa under arbetets gång.  
 
4.1 Vetenskapsfilosofisk ansats  
Syftet med denna studie är att undersöka intervjupersonernas egna upplevelser och skapande 
av manlig vänskap i relation till psykisk hälsa. Studien är framförallt ett försök till att bidra 
med fördjupad förståelse rörande dessa fenomen. Uppsatsarbetet vilar på en 
socialkonstruktivistisk grund, vilket för denna studie innebär att världen och verkligheten 
betraktas vara beroende av hur människor upplever och konstruerar den (Payne, 2015:41f). 
Det blir utifrån detta relevant att undersöka mäns konstruerande av manliga 
vänskapsrelationer eftersom detta antas ha betydelse för den värld vi lever i. Ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv är därtill användbart vid studiet av maskuliniteter eftersom 
sådana fenomen inte anses existera i ett vakuum och “masculinity do not refer to actual 
“things” in the world waiting to be discovered.” (s.79). Världen och kunskap skapas istället 
av människans upplevelse och konstruktion (Addis, Syzdek & Mansfield, 2010:78f).  
 
Socialkonstruktivismen påverkar inhämtandet av kunskap eftersom det blir omöjligt att se 
forskaren som en objektiv observatör. Istället bidrar forskaren och intervjupersonerna 
tillsammans till skapandet av kunskap (Padgett, 2017:7,184). Patel och Davidsson (2011:82) 
påtalar hur både intervjuare och intervjupersoner i en intervjusituation är medskapare av 
konstruktionen av det som framställs vara verkligt eller sant. Därför kan forskarens 
subjektsposition inte bortses från (Padgett, 2017:7f). Vi utgår därmed från att insamlat 
material är beroende av oss uppsatsförfattare. Samtidigt ligger fokus vid intervjupersonernas 
upplevelse. Ett fenomenologiskt förhållningssätt har varit utgångspunkt för 
materialinsamlingen vilket inneburit att intervjupersonernas berättelse till stor del styrt 
samtalets innehåll och utveckling (Kvale & Brinkmann, 2014:46). Det fenomenologiska 
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perspektivet innebär även epistemologiskt att kunskap är förståelse för individers egna 
upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014:44). Mer om fenomenologi och makt i 
intervjusituationer nedan.  
 

4.2 Parintervjuer som metod 
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte och problemformulering har materialinsamlingen 
genomförts i form av fem kvalitativa parintervjuer (eng. linked interviews, se Padgett, 
2017:116) med manliga vänskapspar. Detta eftersom mäns egna upplevelser och resonemang 
gällande sin vänskap i relation till psykisk hälsa är av intresse, därför lämpar sig den 
kvalitativa intervjun som metod bäst. Patel och Davidson (2011:82) påtalar att kvalitativa 
intervjuer är ett rimligt metodval om studien ämnar undersöka de attityder och tankar 
intervjupersonerna har om ett visst fenomen, vilket i vårt fall gäller hur intervjupersonerna 
väljer att framhålla sina vänskaper ur ett maskulinitetsperspektiv.  
 
Ett beslut har tagits att genomföra parintervjuer framför individuella intervjuer, vilket har 
flera orsaker. I parintervjuerna deltar båda parter i ett vänskapspar samtidigt, vilket bidrar till 
en arena där intervjupersonerna får en möjlighet att tillsammans framhålla, presentera och 
skapa sin vänskap gentemot intervjuare. Detta antas skilja mot det sätt en part individuellt 
framhåller vänskap i en intervjusituation. Med båda parter i en vänskapsrelation närvarande 
krävs även att de båda förhåller sig inte bara till intervjuare utan också till varandra, vilket 
kan innebära samarbete eller konflikt gällande ett narrativ. Liksom Goedecke (2018:242) 
menar vi att social interaktion och därmed även en intervjusituation kan ses som 
könsskapande arenor; ett tillfälle att framhålla maskuliniteter och skapa kön. I parintervjun 
finns därmed möjlighet för intervjupersonerna att framhålla sitt kön delvis gentemot varandra 
och delvis inför oss uppsatsförfattare. En intervjusituation blir i sig en arena för 
upprätthållande av maskulinitet och ett tillfälle att betrakta hur skapandet av maskulinitet går 
till (Egeberg Holmgren, 2013:92). 
 
Utgångspunkten har varit att hålla intervjuerna semistrukturerade för att i enlighet med 
Bryman (2018:563) ge intervjupersonerna möjlighet att själva utveckla sina svar och 
obehindrat reflektera över fenomenet. Detta överensstämmer även med uppsatsens 
övergripande fenomenologiska förhållningssätt. Detta förhållningssättet tolkas inom 
intervjusituationen även såsom ett verktyg för ett möjligt maktskifte från intervjuare till 
intervjuperson. Detta att liknas med Altmanns “lyssnarmöte” (2007:183), vilket kan bidra till 
ett mer jämlikt samtal. Detta är av särskild relevans då det vid samtliga intervjutillfällen 
närvarat två intervjuare vilket förstärker en maktposition. Även Skau (2007:59) lyfter vikten 
av att inhämta kunskap på ett sätt som uppvisar uppriktigt intresse och respekt för 
intervjupersoner. Ett fenomenologiskt förhållningssätt kan förstärka intervjupersonernas 
upplevelse av att faktiskt bli lyssnade till vilket gynnar empirin.  
 

19 



 

Eventuell problematik med parintervjuer är risken att intervjupersonerna blir mindre benägna 
till öppenhet när de samtidigt måste förhålla sig till sin vän. Annan problematik som kan 
tänkas uppstå är att intervjupersonerna förhåller sig till varandra på ett internt sätt vilket är 
svårt för oss som intervjuare att ta del av. Vi menar dock att metoden även kan bidra till det 
motsatta; ett klimat där deltagarna känner sig trygga med varandra och i intervjusituationen 
som sådan. Under intervjuerna deltog båda uppsatsförfattarna gemensamt vilket vi bedömer 
ha föranlett positiva konsekvenser, bland annat möjligheten att kunna komplettera varandra 
och fylla i det någon missat. Eventuella negativa konsekvenser kan utifrån ett maktperspektiv 
innebära att vi i rollen som intervjuare kunnat upplevas inneha ett övertag. Detta anser vi 
dock uppvägt då även intervjupersonerna under intervjun var två till antalet samt genom vårt 
fenomenologiska förhållningssätt. För att säkerställa en trygghet bland intervjuparet har vi i 
sökandet gjort klart att vi söker “nära vänner”. Mer om detta i nedanstående kapitel.  
 
4.2.1 Urval och urvalskriterier 
Inom uppsatsarbetet ämnar vi att undersöka hur förståelsen av vänskap framhålls inom 
manliga nära vänskapsrelationer. Vi anser att relationen mellan psykisk hälsa och vänskap 
blir tydligare i tal om och i relationer som antas vara av större betydelse. Vårt urval har 
således bestått av vänskapspar som själva beskriver sin relation som “nära”. Fem kvalitativa 
parintervjuer har genomförts vilket har resulterat i tio intervjupersoner. Under intervjuerna 
upplevdes det återkomma liknande tankar och åsikter, vilket är ett tecken på mättnad 
(Padgett, 2017:134). Samtidigt är vi även av åsikten att denna typ av intervjuer ofta tillför 
något nytt till materialet. Därmed gjordes avgränsningen baserat på både mättnad samt 
praktiska begränsningar. Intervjupersonerna har en varierad ålder inom åldersspannet 20-30 
år. Samtliga är boende i storstads- eller mellanstorstadsregioner och innehar olika 
sysselsättning; några arbetar och andra studerar vid olika lärosäten. 
 
För att nå intervjupersoner har vi satt upp informationsblad på allmänna anslagstavlor på 
Uppsala Universitets olika campus (se bilaga 1) samt använt det som Padgett (2017:68) kallar 
för snöbollsurval (eng. snowball sampling), vilket innebär att genom andra få åtkomst till 
personer inom ett visst nätverk. I vårt fall har vänner och bekanta fungerat som en typ av 
“gatekeepers” (Padgett, 2017:71) och gett åtkomst till sina kontaktnät och eventuella 
intervjupersoner. Kontakten med gatekeepers har varit väsentlig för möjligheten att nå 
utanför vår egen umgängeskrets. Ett problem med denna typ av urvalsprocess är risken för ett 
homogent urval, då den baseras på vårt eget kontaktnät, samt gatekeepers kontaktnät. Ett 
antagande är att intervjupersonernas relation till våra gatekeepers och därmed sin indirekta 
relation till oss har skapat incitament att delta. Vi vill dock inte mena att detta är att räkna 
som otillbörlig påtryckning eftersom deltagandet framhållits som frivilligt, samt att vi själva 
inte haft direkta relationer med intervjupersonerna. Ovanstående urvalsprocess har bedömts 
kunna föranleda att intervjupersonernas konfidentialitet riskeras eftersom våra gatekeepers 
inte är belagda med tystnadsplikt. Däremot har vi som uppsatsförfattare tystnadsplikt och det 
är därmed upp till intervjupersonerna själva att bekräfta sitt faktiska deltagande i studien.  
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Generella svårigheter som uppstått under urvalsprocessen har varit att nå intervjupersoner via 
de uppsatta informationsbladen. Detta resulterade i att ingen av deltagande intervjupersoner 
nåddes på detta sätt, utan istället uteslutande via kontakter. Svårigheter har även varit en 
begränsad arbetsperiod vilket fått oss att prioritera intervjupar som tidigt i processen kunde 
bokas in för intervju. Urvalet var inte på förhand åldersbegränsat, men på grund av vår 
urvalsprocess föll det sig naturligt att intervjupersonerna befann sig inom ett åldersspann 
liknande vårt eget. 
 

4.3 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på olika platser utifrån vad intervjupersonerna föredrog. En 
genomfördes i Uppsala Universitets lokaler, två genomfördes hemma hos intervjupersoner 
och två genomfördes hemma hos uppsatsförfattare. Trots de varierade inspelningslokalerna 
upplevde vi intervjuerna som avslappnade och intervjupersonerna upplevdes trygga i 
situationen. Samtliga intervjuer genomfördes med fyra personer närvarande; två 
uppsatsförfattare samt två intervjupersoner. Vi menar att kvalitén på intervjun delvis 
förbättrats på grund av valet att samtidigt delta som intervjuare. Under intervjusituationerna 
upplevdes det som tidigare beskrivits utifrån Altmanns (2007:183) lyssnarmöte, nämligen att 
intervjupersonerna återtog en del av makten från oss uppsatsförfattare. Detta eftersom fokus 
lades på intervjupersonerna och deras berättelser.  
 
Samtliga intervjuer spelades in på en mobiltelefon med ljudupptagningsförmåga. För att 
säkerställa säker hantering av data och medföljande personuppgifter har särskilda åtgärder 
vidtagits. Ljudupptagningen har skett då telefonen ej varit ansluten till internet samt varit 
inställd på flygplansläge. Vid avslutad intervju överfördes ljudupptagningen till dator för 
transkribering och raderades från mobiltelefonen. Överföringen och transkribering skedde 
utan uppkoppling till internet. I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer 
(2002) har personuppgifter inte sparats längre än nödvändigt och raderats helt då 
transkriptionerna färdigställts. För mer om säkerhet och konfidentialitet se 4.6 Etiska 
överväganden.  
 
4.3.1 Intervjuguide 
Inför intervjuerna utformades en intervjuguide med ett antal frågor inom olika teman. Dessa 
är bakgrundsinformation, den egna vänskapen, mående/psykisk hälsa och genus. Den egna 
vänskapen är det huvudsakliga temat och består av ett antal underteman (bilaga 2). Frågorna i 
intervjuguiden är utformade med vad Kvale och Brinkmann (2014:172f) kallar tematisk och 
dynamisk dimension i åtanke. Detta innebär att frågorna på ett tematiskt sätt ska svara till 
studiens syfte och bidra till forskningsmaterial. De är dynamiska eftersom frågorna ämnar 
främja ett gott samtal på ett socialt plan. Intervjuguiden utformades för att användas 
semistrukturerad vilket i vårt fall innebär intervjupersonernas möjlighet att tala fritt samt att 
samtalet inte behöver föras i en tvingad ordning, där alla förbestämda frågor ställs i samtliga 
intervjuer. 
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4.3.2 Pilotstudie 
En pilotstudie har genomförts för kvalitetssäkring av intervjuguide och intervjumetod 
(Padgett, 2017:52). Pilotstudien genomfördes med två bekanta kurskamrater. Intervjun 
innebar på grund av vår relation till deltagarna att vissa frågor inte behövde ställas samt att 
deltagarna hade en förförståelse för vår position som uppsatsförfattare och var därför villiga 
att ge utförliga svar. Samma förförståelse kan dock inte anses gälla våra intervjupersoner. 
Pilotstudien bidrog trots detta med väsentlig information gällande vad i vårt arbetssätt som 
fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. Den indikerade att turtagningen mellan oss 
uppsatsförfattare samt samtalsfördelningen mellan intervjupersonerna fungerade bra. Vi 
uppmärksammade relevansen av att ställa fler specificerande frågor för intervjupersonernas 
möjlighet att fördjupa samt konkretisera sitt resonemang (Kvale & Brinkmann, 2014:177). 
Särskilt rörande mående och psykisk hälsa fanns tendenser att samtalet fördes på en mycket 
övergripande nivå. Detta innebar att särskilda frågor i intervjuguiden omformulerades. Vi 
uppmärksammade även det väsentliga i att inte värdera intervjupersonernas utsagor eller 
ställa alltför ledande frågor, för att upprätthålla ett fenomenologiskt förhållningssätt och ett 
öppet samtalsklimat. 
 
4.3.3 Transkribering 
Transkribering, där ljudinspelade samtal omvandlas till text, kan i sig tolkas som en typ av 
analysmetod. Detta, menar Kvale och Brinkmann (2014:217), eftersom transkriberingen är en 
sorts tolkande process. Vi ställer oss bakom denna uppfattning. Transkribering blir en 
tolkning när mycket av det som sker inom ett samtal reduceras bort, exempelvis 
ansiktsuttryck, tonlägen och kroppsspråk. Detta föranleder att ett samtal kan framstå på ett 
sätt i interaktion och på ett annat sätt då det transkriberats. Då våra anspråk inte lägger 
tonvikt på lingvistiska uttryck har vi valt att inte återge exempelvis pauser, betoningar och 
tonlägen i transkriberingen. Däremot återges särskilda emotionella uttryck, exempelvis skratt, 
vilka tolkas som viktiga för att förstå kontexten gällande ett uttalande.  
 
Inledningsvis transkriberades samtalen till talspråk för att bibehålla förståelsen av olika 
uttryck. Däremot kan talspråklig transkribering leda till att intervjupersonernas uttalanden 
framstår osammanhängande och riskerar leda till det Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 
som “oetisk stigmatisering” (s.228). Att omvandla citat från talspråk till skriftspråk kan 
samtidigt göra citat mer läsbara och användbara i analysarbetet (Kvale & Brinkmann, 
2014:228). Utifrån detta resonemang har vi landat i att transkriberingen skett i talspråklig 
form, för att när citat refereras omskrivas till korrekt skriftspråk. Detta underlättar läsningen 
samt undviker oetisk stigmatisering. Kvale och Brinkmann (2014:228) lyfter även vikten att 
anonymisera händelser som beskrivs av intervjupersonerna, särskilt i de fall dessa är allt för 
specifika, vilket vi i transkribering tagit hänsyn till. Något annat som beaktats är försiktighet 
gällande allt för dialektala uttryck då dessa kan tänkas röja intervjupersonernas identitet.  
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4.4 Analysmetod - tematisk analys 
I uppsatsarbetet har vi förhållit oss abduktivt; ett pendlande mellan en induktiv och en 
deduktiv ansats (Padgett, 2017:13). Det deduktiva i ansatsen innefattar att vi utgick från ett 
genus- och maskulinitetsteoretiskt perspektiv, samt använde oss av och utformade en 
intervjuguide (bilaga 2) delvis baserat på denna teoretiska ansats. Detta med förhoppning att 
det i brytpunkten mellan vänskap och psykisk hälsa kan finnas intressanta aspekter angående 
hur intervjupersonerna skapar kön och maskulinitet. Genom ett sådant arbetssätt kan det 
tolkas att vi “testat teorin” gentemot vårt material (Padgett, 2017:13). Däremot har ingen 
förutbestämd hypotes för resultatet använts. Karlsson (2008:143) lyfter att det inom 
sociologisk forskning är ovanligt med ambitionen att testa hypoteser eftersom studieobjekten 
är “medvetet handlande subjekt” och att detta därmed blir irrelevant. Vi ställer oss bakom 
denna uppfattning, vilket föranleder även en delvis induktiv ansats. Vårt fenomenologiska 
förhållningssätt (se 4.1 Vetenskapsfilosofisk ansats) förutsätter en viss öppenhet för 
intervjupersonernas berättelse, dels vid insamling av material och dels vid analys av data. Att 
snarare teoretisera ur materialet, än att på förhand testa en teori gör en delvis induktiv ansats 
nödvändig (Padgett, 2017:12).  
 
I uppsatsarbetet genomfördes en texttolkning av transkriberade intervjuer med syftet att 
undersöka manifesta uttryck, men framförallt att låta dessa ligga till grund för tolkningar om 
latenta uttryck. Tolkningar av dessa kan bidra till ny förståelse för det studerade fenomenet 
(Padgett, 2017:150). Texttolkningen skedde genom en tematisk analys, främst utifrån Braun 
och Clarke (2006:79). Vi argumenterar likt Braun och Clarke (2006) att tematisk analys bör 
betraktas som en vetenskaplig metod i sig och inte endast som ett analysverktyg tillhörande 
andra vetenskapliga metoder. Vi har följt processen för tematisk analys, vilken beskrivs hos 
Braun och Clarke (2006:87-93) genom sex steg. Dessa är följande: 1. Lära känna materialet, 
2. Skapa initiala koder, 3. Skapa översiktliga teman, 4. Omvärdera teman, 5. Definiera och 
namnge teman, samt 6. Producera analysen. För att lära känna materialet har vi läst 
transkripten i flera omgångar, gjort initiala koder och omvärderat dessa. Dessa koder 
sammanställdes sedan i sju översiktliga teman. Dessa innehöll ett flertal underteman och 
relevanta citat ordnades utifrån dessa. Detta arbete innebar tvunget att temana omvärderades, 
togs bort, slogs ihop och nya bildades. Vi enades om tre teman innehållande underteman (se 
5. resultat och analys). Genomgående har vi arbetat med att vara nära materialet (eng. stay 
close) i relation till kodning, tematisera och teoritillämpning (Padgett, 2017:177). Vi har haft 
fördel av att vara två uppsatsförfattare, i och med möjligheten att tillsammans diskutera koder 
och tematiseringar. En sådan process kan leda till att materialet bättre tas till vara på (Padgett, 
2017:164). Braun och Clarke (2006) påtalar problematiken i att som forskare uttrycka att 
teman upptäcks eller växer fram. De menar att denna passiva beskrivning bortser från 
forskarnas aktiva roll i att exempelvis välja ut teman läsaren kan tänkas finna intressanta 
(Braun & Clarke, 2006:80). I och med vår socialkonstruktivistiska utgångspunkt delar vi 
detta synsätt och anser att vi uppsatsförfattare bör betraktas som aktörer med en egen agenda.  
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4.5 Kvalitetskriterier  
Bryman (2018:467) beskriver tillförlitlighet i studier utifrån fyra kriterier: trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa reflekteras över och 
nedan förs resonemang gällande hur begreppen är applicerbara på denna studie.  
 
Det kan finnas många beskrivningar av samma sociala verklighet. Därmed kan trovärdighet 
visa hur slutledningar och resultat framstår som rimliga och relevanta i förhållande till 
studiens empiri. Det innebär också att forskningen bör utföras enligt gällande lagstiftning och 
riktlinjer (Bryman, 2018:467). Eftersom vi förhåller oss till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (se vidare under 4.6 Etiska överväganden) anser vi 
trovärdighetskriteriet på detta sätt mött. Vi har även strävat efter tydlighet och transparens 
gällande de slutledningar och tolkningar som gjorts inom ramen för arbetet. Överförbarhet 
inom kvalitativ forskning handlar om djup. Därigenom läggs fokus på den unika mening som 
kan uttydas i materialet. Om denna studies resultat är att anse överförbart eller ej är svårt att 
uttyda. Med hjälp av en sammanställning av tidigare forskning (se 2. Forskningsöversikt), 
ämnar vi bidra till det Clifford Geertz (1973:6) benämner som täta beskrivningar (eng. thick 
descriptions). Detta för att bidra med ökad förståelse för hur resultaten kan tolkas och i vilken 
utsträckning de kan antas vara överförbara. Pålitlighet innebär att forskarna förväntas skapa 
en fullständig och tillgänglig redogörelse över forskningsprocessen, vilken andra forskare ska 
kunna ta del av och granska (Bryman, 2018:468). Vi har använt detta kriterium för att sträva 
efter att vara transparenta gällande våra arbetssätt. Genom att vara två uppsatsförfattare har vi 
haft möjlighet att tillsammans granska forskningsprocessen, vilket ökar uppsatsens 
pålitlighet. Slutligen lyfter Bryman möjlighet att styrka och konfirmera vilket för forskaren 
innebär att trots inställningen att dennes subjektsposition inte går att bortse ifrån, ändå agera i 
god tro vad gäller studiens resultat. Det ska vara uppenbart att forskare inte låtit personliga 
värderingar medvetet påverka utförandet av studien (2018:470). Vi menar att vi trots vår roll 
som aktiva medskapare av en konstruktion, inte medvetet styrt materialet samt resultatet i en 
specifik riktning.  
 

4.6 Etiska överväganden  
Diverse etiska diskussioner har genomgående präglat uppsatsarbetet. En etisk aspekt vi 
beaktat är frågan om personliga relationer med intervjupersoner eftersom vi använts oss av 
egna kontakter i sökandet efter intervjupersoner. Vi har kommit fram till att personliga 
kontakter endast varit försvarbart gällande gatekeepers och ej intervjupersoner. Anledningen 
till detta är ett antagande om att intervjupersoner vi sedan tidigare har personliga relationer 
till skulle färga materialet på ett negativt sätt, samt eventuellt medföra en tveksam och otrygg 
situation för intervjupersonerna. Detta även med bakgrund av att intervjupersonerna deltagit i 
rollen som privatperson vilket kan föranleda ett personligt och känsligt material. Vi har därtill 
tagit ställning till en minimiålder på 18 år eftersom yngre personer inte är myndiga enligt 
svensk lag, vilket kan innebära etiska komplikationer. 
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Inför uppsatsarbetet har vi tagit Vetenskapsrådets (2002:6) fyra etiska huvudprinciper för 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i beaktande. Dessa fyra principer är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet uppfylls då intervjupersoner informeras om studiedeltagande samt 
studiens övergripande syfte. Även information om att deltagandet är frivilligt och att detta 
kan avbrytas utan repressalier, har framgått. Därmed förhåller vi oss även till 
samtyckeskravet (2002:9). I praktiken genomfördes detta genom att ett informationsbrev 
(bilaga 1) skickades ut till samtliga intervjupersoner, samt att muntlig information gavs under 
intervjuerna. Intervjupersonerna informerades även om att intervjuerna spelades in med 
ljudupptagning, att materialet endast bearbetades av oss uppsatsförfattare, samt att datan 
endast användes i syfte att utgöra empiri för uppsatsarbetet. Genom detta uppfylls även 
nyttjandekravet uppfylls då insamlat material inte används till något annat än vad det utgetts 
för (2002:14). Vid varje intervjutillfälle har ett underskrivet informerat samtycke inhämtats 
från samtliga deltagare (se bilaga 3). Intervjupersonerna “skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem”, för att uppfylla konfidentialitetskravet (2002:12). Detta har införlivats genom 
att personuppgifter eller annat i materialet som möjliggör för utomstående att identifiera 
intervjupersoner, har figurerats eller utelämnats. Transkripten ska även förbli otillgängliga för 
obehöriga genom att de raderas efter arbetets genomförande. Att ta i beaktande gällande 
konfidentialiteten är att intervjudeltagarna inom vänskapsparen inte kommer vara anonyma 
inför varandra, information som även förmedlats till deltagarna.  
 
Uppsatsförfattarna deklarerar att ingen intressekonflikt existerar gällande arbetet med denna 
uppsats.  
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5. RESULTAT & ANALYS  
I följande kapitel redovisas resultat och analys av hur manliga samkönade vänskaper skapas 
och upplevs i relation till psykisk hälsa. Kapitlet inleds med en kort introduktion av 
intervjuparen, därefter framförs resultatet i teman och underteman. Genomgående tillämpas 
det teoretiska ramverket av genus- och maskulinitetsperspektiv.  
 

5.1 Presentation av intervjupersonerna  
Axel och Adam lärde känna varandra under skoltiden och de tycker om att tillsammans 
analysera och diskutera omgivningen. De anser sig vara delvis olika varandra och att det 
mestadels är positivt. Axel tycker att han med hjälp av Adam har fått lättare att uttrycka sina 
känslor, medan Adam uppger att Axel har lärt honom att stå på sig själv.  

Kalle och Kevin blev vänner under universitetstiden. Kevin tycker att det bästa med Kalle är 
att han är karismatisk och Kalle anser att Kevins viktigaste egenskap är att han är lojal. De 
anser sig tillsammans ha både en skämtsam och allvarlig sida.  

Linus och Ludvig har varit vänner under lång tid och har gemensamma fritidsintressen. 
Linus uppskattar att umgänget med Ludvig är kravlöst och att de kan umgås på flera olika 
sätt. Ludvig menar att han kan prata med Linus om vad som helst. I dagsläget jobbar de båda 
inom olika sektorer.  

Sixten och Samuel är barndomsvänner. De beskriver sig ha olika intressen men att de ändå 
kan hitta trygghet hos varandra. Samuel beskriver sig som mer eftertänksam än Sixten, och 
Sixten säger att han förlitar sig på Samuels ärlighet. De uppger att de sällan bråkar.  

Tobias och Theodor lärde känna varandra tidigt men blev nära vänner först senare. Under en 
period gick de i samma klass och de uppger sig ofta förstå varandra på ett sätt som andra inte 
gör. Ibland umgås de i sin gemensamma kompisgrupp men även mycket på tu man hand. 
Både Tobias och Theodor studerar i dagsläget.  
 

5.2 Vad är viktigt i vår vänskap? 

Intervjupersonerna framhåller, utöver vänskapen i sig, varierande egenskaper och kvalitéer i 
vänskapsrelationen som betydande och viktiga. Tankar om kravlöshet som en viktig kvalité 
presenteras i ett inledande tema. I ett andra undertema framkommer betydelsen av trygghet 
och omsorg såsom en viktig faktor för vänskapen, ofta beskriven såsom att “känna tillit” eller 
att “lita på” vännen. Männen talar även om vikten att “kunna prata om det”; en möjlighet att 
kommunicera öppet om sitt känsloliv och tankar generellt. Detta sammanfattas tillsammans 
med tankar om ärlighet i ett tredje och sista undertema kallad öppenhet och ärlighet.  
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5.2.1 Kravlöshet 
Ett samlingsbegrepp för att beskriva vänskapen är kravlöshet, i form av exempelvis att inte 
behöva anstränga sig för den andre eller som en del i att beskriva vänskapen som smidig och 
okomplicerad. Det kan även ses som ett uttryck för intimitet; att inte behöva prestera för att 
vänskapen ska upprätthållas utan istället ha möjligheten att vara sig själv. Några av männen 
menar att detta är något av det viktigaste inom relationen. Kravlösheten beskrivs bland annat 
som ett sätt att slippa “hitta på en ursäkt för att hänga” eller att bara kunna vara i varandras 
närhet och prata. Linus beskriver hur han inte behöver göra sig till då han ska träffa Ludvig.  
 

Linus: Jag kan dra till Ludvig och så halvvägs dit upptäcker jag att "shit jag har                
världens största fläck på min tröja" men så skiter jag i det för det spelar liksom ingen                 
*skratt*, roll på något sätt. 
 

Linus beskriver en enkelhet där det för varken honom eller Ludvig spelar någon roll om han 
dyker upp smutsig. Flera intervjupar beskriver en liknande enkelhet där det inte finns några 
hinder för att antingen bara höra av sig och “snacka” eller höra av sig för att umgås. Kontakt 
och umgänge sker “enkelt”, “spontant” eller “avslappnat”. När Sixten och Samuel får frågan 
hur de umgås idag berättar de att de ofta inte behöver “planera någonting”. 
 

Sixten: Jag skulle säga att det är ganska kravlöst ändå, och det är väl det som är                 
förutsättningen. Då behöver man inte planera någonting utan man kan bara ses. 

Samuel: Det är väldigt skönt faktiskt, att bara kunna göra saker spontant och inte              
planera någonting alls egentligen. 

 
Här betonas kravlösheten som en förutsättning för relationen genom att kunna höra av sig 
spontant istället för att i förväg planera umgängen. Detta kan förstås som ett sätt att beskriva 
en emotionell intimitet samtidigt som den kan förstås som ett avståndstagande från den 
samma. Att relationen beskrivs som kravlös kan analyseras utifrån Chens (2012:256) tankar 
om mäns möjlighet till att uppvisa intimitet som begränsad. Kravlösheten förstås då som att 
relationen avsaknar krav på öppenhet, vilket skulle innebära brist på emotionell intimitet. En 
möjlig tolkning är att relationen kommer i andra hand; att höra av sig om det skulle finnas tid 
över, men slippa planera något i förväg. I relation till Danielsson et al. (2011:619) och bilden 
av maskulinitet som ensam och stark kan resonemang om kravlöshet symboliseras av att inte 
känna tillit till andra eller inte komma andra nära. Detta kan ses som ett uttryck för emotionell 
distansering. Utifrån Dowds (2010:26) resonemang om att maskuliniteten skapas genom att 
ställas emot att vara kvinna och att vara homosexuell, kan en tolkning vara att kvinnliga eller 
homosexuella relationer står i motsats till kravlöshet. Strävan efter kravlöshet inom vänskapen 
kan bli ett sätt att misskreditera kvinnliga och homosexuella relationer, vilka istället tolkas 
vara krav- eller prestationsfyllda. Det kan även handla om att misskreditera den större 
umgängeskretsen. Kravlösheten återkommer även då Linus får frågan om när han uppskattar 
Ludvig som mest. 
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Linus: Jag tror det är kravlösa tillfällen, när man kanske inte hade hört av sig till                
några andra för att säg att man är bakis till exempel och så “ska vi bara snacka skit”                  
och jamen umgås i tystnad *skratt* det är lite awkward med vissa men med Ludvig               
går det bra. 

 
Här visar Linus hur han vid “kravlösa tillfällen” hör av sig till Ludvig eftersom han upplever 
att det kan bli obekvämt att umgås med andra på det sättet. En tolkning är att “umgås i 
tystnad” eller “bara snacka skit” står i motsättning till det Wood och Inman (1993:289) 
beskriver är mäns normativa sätt att skapa intimitet, nämligen via tjänster och aktiviteter. 
Talet om kravlöshet kan på detta sätt förstås som ett motstånd till maskulina sätt att skapa 
intimitet, då männen istället positionerar sig som personer som kan vara nära varandra på 
andra sätt. Om detta tolkas som ett närmande mot femininitetspraktiker kan dessa utifrån 
Morman, Schrodt och Tornes (2012:584f) leda till mer intimitet. Detta kan anknytas till 
horisontell homosocialitet (Hammarén & Johansson 2014:5); ett sätt för män att uppvisa 
emotionell närhet och intimitet. Kravlösheten inom vänskapen tolkas symbolisera att kunna 
vara sig själv; ett möjligt uttryck för en mer autentisk intimitet. Den upplevda kravlösheten 
förstås som en form av horisontella homosocialiteten tolkas vara gynnsam för psykisk hälsa i 
och med möjligheten att dela tankar och känslor med varandra.  
 
5.2.2 Trygghet och omsorg 
Hammarén och Johanssons (2014:5) begrepp om horisontell homosocialitet kommer i detta 
kapitel närmare att tillämpas i relation till empirin. Följande tema fokuserar på hur männen 
tillsammans upplevde vad som kan sammanfattas i tillstånd av trygghet och omsorg. Det 
upplevs bland annat vara av största vikt att ha möjligheten att kunna lita på varandra, men 
även att kunna räkna med att få stöd när det behövs. Att ha nära vänner beskrivs av Miething 
et al. (2016:2) som viktigt för mäns psykiska välbefinnande bland annat för att kunna hantera 
motgångar. Att män har en nära relation till någon de kan uppleva trygghet och omsorg med 
kan alltså i förlängningen bidra till positiva aspekter för dennes liv. Ett uttryck för omsorg 
beskrivs bland annat av Linus då han i en problemsituation upplevde att det kändes “tryggt” 
att Ludvig var där. 
 

Linus: Det var ju skönt att se Ludvig när jag bröt benet till exempel. Då kändes det                 
tryggt när Ludvig kom. Jag kände mig ju trygg med de som var med mig innan                
också såklart, men det var lite extra "amen nu är han här" då slapp jag tänka på "är                  
det nån som berättar för Ludvig vad som händer?" för då vet jag att Ludvig kan                
berätta för andra. 

Ludvig: Absolut, det som är så skönt med Linus är ju att det är ordning och reda                 
också. För hade jag brutit benet hade jag ju också velat... för vet jag att Linus får                 
informationen då är det lugnt, då behöver inte jag tänka så mycket mer på saker för                
då vet jag att det löser sig. Då kommer någon ta hand om mina saker, då kommer                 
någon se till att jag kommer till hem om jag skulle få problem med det.               
Informationen sprids och någon kommer försöka kontakta ... *skratt* nej men vad            
ska man säga, jag litar på Linus. 
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Ludvigs närvaro innebär för Linus en trygghet. Ludvig menar samtidigt att han har förtroende 
för Linus eftersom situationer med hjälp av honom “löser sig” och att han “litar på” honom. 
Relationen mellan dem tolkas utifrån horisontell homosocialitet (Hammarén och Johansson, 
2014:5); som en vänskap inte bara kretsande runt egen vinning, utan som även innebär att 
stötta varandra. Här får tillit en central roll, vilket skulle kunna tolkas som en typ av intimitet. 
Ludvig beskriver tilliten till Linus med grund i materiella betingelser såsom “ordning och 
reda” eller “ta hand om mina saker”. Trots att uttrycken är materiella tolkas de som ett uttryck 
för emotionell intimitet, likt vad Wood och Inman (1993:289) beskriver som maskulina sätt 
att utöva intimitet, nämligen via tjänster och aktiviteter. Berättelsen kan även förstås som 
motsats till det Yousaf, Hunter och Propat (2015:236) samt Shafer och Wendt (2015:108) 
beskriver som traditionella maskulinitetsideal, nämligen att vara självständig och 
handlingskraftig. Männen uttrycker uppskattning inför omsorgen och en möjlighet att vara 
sårbara inför varandra. Det återkommande temat om omsorg kan även uttryckas i ordalag om 
att “checka in” på varandra eller vara “lite jobbig med en armbåge i sidan”; olika sätt att visa 
att vännerna bryr sig om varandra. Omsorgen, eller tryggheten, kan även bestå av vetskapen 
att kunna vända sig till den andra när något är jobbigt. Detta exemplifieras av Ludvig, då han 
berättar om hur vänskapsrelationen kan fylla en funktion då han mår dåligt, och hur “tillit” är 
nödvändigt för att uppleva omsorg. 

 
Ludvig: Det har ju med tillit att göra, om jag mår dåligt finns det ju en anledning till                  
det men det är ju ingenting man bara vill vräka ur sig för hela världen. Utan då går                  
man ju till de man litar på och de som man vet inte kommer berätta vidare och göra                  
narr av en oavsett hur fånigt det kan vara, utan att man faktiskt finns där som ett                 
stöd. Och jag litar på Linus liksom och jag skulle kunna ta upp vad som helst med                 
honom och han skulle inte skvallra om det, han skulle inte göra narr av mig i mitt                 
ansikte, eller bakom mitt ansikte och det är ju det vänskap bygger på. 

 
Ludvig säger här att han inte vill “vräka ur sig” vad som helst till någon han inte känner tillit 
till. Det tolkas att han känner denna tillit gentemot Linus då han kan ta upp “vad som helst” 
utan att Linus skulle “skvallra”. Ludvig upplever att det hos andra finns en risk av att någon 
gör “narr” av hans eventuella dåliga mående. Med hjälp av West och Zimmermans (2002:13) 
begrepp om ansvarsskyldighet kan detta tolkas att skyldigheten i detta fall innebär att leva upp 
till förväntningar om att inte “må dåligt”. Att ge uttryck för detta kan ge sociala konsekvenser 
i form av att någon gör narr av en eller “skvallrar”, vilket kan innebära förlust av status. Detta 
tycks dock inte gälla inom den egna vänskapen där andra förväntningar råder. Att känna en 
trygghet eller omsorg främst från sin nära vän och inte från den större “kompisgruppen” är ett 
återkommande tema även i Tobias resonemang. 
 

Tobias: Vi förstår varandra på ett sätt som andra i vår kompisgrupp inte gör och den 
förståelsen betyder väldigt mycket för mig för att jag kan prata om upplevelser som 
jag kanske tycker är jättejobbiga som folk överlag inte förstår är jobbiga och att jag 
alltid vet att du förstår, eller oftast förstår, och om du inte förstår så kan du i alla fall 
lyssna på det. 
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Här uttrycks ett behov av att kunna prata om saker som är “jättejobbiga”. Vännen Theodor 
bistår med omsorg i och med att Tobias hos honom blir förstådd, alternativt “i alla fall lyssnar 
på det”. Att bli lyssnad på tolkas i sammanhanget som av stor betydelse, och även som ett 
uttryck för tillit. I enlighet med Miething et al. (2016:8f) kan detta innebära fördelar för den 
psykiska hälsan. 
 
5.2.3 Öppenhet och ärlighet 
Att prata om problem, känslor och svårigheter uttrycks emellanåt som ett sätt att komma 
varandra närmare och beskrivs nästintill uteslutande positivt av männen. Exempelvis beskrivs 
att “öppnat upp” sig som en positiv personlighetsutveckling. Öppenhet och ärlighet tycks gå 
hand i hand; ärligheten blir nödvändigt för tillit, och tilliten krävs för att kunna vara öppen 
om djupare känslor. Öppenheten blir nödvändig för att kunna bearbeta och hantera svåra eller 
jobbiga upplevelser. Adam beskriver hur samtal om tidigare relationsproblem fungerade som 
ett sätt att för honom och Axel att hitta varandra och hur de sedan gav varandra möjligheten 
till stöd och bekräftelse: 
 

Adam: När vi träffades bondade vi mycket över att vi hade haft ganska svåra              
förhållanden tidigare, vi hade hamnat i mindre supportive banor och det blev så att              
vi klickade mycket på grund av det. En grej som var stor för mig i början var att du                   
hjälpte mig att prioritera mig själv mycket mer, du sa “men vafan ifall du inte vill                
göra det där, gör det inte”, “om du tänker, jag vill inte gå på den här festen men min                   
kompis kommer bli ledsen då”, nej men skit i din kompis gå på den där festen om du                  
vill. 

 
Adam talar om vänskapen med Axel som personlighetsutvecklande, att han med hjälp från 
Axels hjälp fått lättare för att prioritera sina egna behov. Efter ett svårt förhållande var det 
nödvändigt för Adam att börja prioritera sig själv och det var även då han och Axel blev 
vänner. Detta resonemang kan tolkas i ljuset av homosocialitet som ett sätt att för männen att 
underordna eventuella romantiska relationer med kvinnor i relation till den manliga 
vänskapen. Den romantiska relationens avslut blir då en positiv symbol för homosocialiteten. 
Detta enligt hur Sedgwick (1985:1) beskriver bekräftelsen från kvinnor såsom sekundär, och 
där andra mäns bekräftelse prioriteras. Citatet kan även inbegripa ärlighet; att vara rak med 
vad åsikter om den andre. Att vara ärlig återkommer och beskrivs genomgående i samtalen 
som positiv, detta exempelvis genom att ställas i relation till att vara “fake” eller “försöka 
vara snäll”. Ärligheten används emellanåt som ett legitimt sätt att kunna kritisera varandra. 
Axel och Adam berättar att de i sin umgängeskrets vid givna tillfällen ger varandra 
kommentarer på både vad denne gör bra, och vad som skulle kunna förbättras. Axel och 
Adam beskriver en sådan situation på följande sätt: 
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Axel: Det blev ett extremt skört ögonblick för man kände sig så extremt utsatt, dina               
bästa vänner ska säga någonting du är dålig på, men det är extremt fint och det                
förstärker vår vänskap ganska mycket. 

Adam: Alltså jag kände när ni nämnde att “du ska vara mer egen” eller “du ska ta                 
mer tid för dig själv” och jag kände aldrig att jag var attackerad i det, [...] “vi vill                  
angripa dig” utan det här kommer från love.  

 
Axel uttrycker här ett känslosamt tillstånd där kritiken mot honom tolkas såsom positiv och 
omsorgsfull då den “kommer från love”; den syftar till att hjälpa eller stötta honom. En 
tolkning är dessa tillfällen blir ett sätt för männen att vara självutlämnande och intima. Att 
intimiteten ändå formuleras i likhet med “kritik” kan dock visa på den begränsade intimitet 
män tillåts uttrycka för varandra, uppvisad hos bland annat Chen (2012:256). Vidare går 
också att se Axels beskrivning som en betoning av vikten av relationen för den psykiska 
hälsan, genom uppmaningar till honom om att tänka på sig själv och sitt välbefinnande. Även 
Kalle resonerar om möjligheten till att öppet kritisera varandra, och uttrycker sig på följande 
sätt om sin relation med Kevin: 
 

Kalle: Alltså vi alla har väl erfarenheter av folk som är snakes om man säger så, det                 4

som Kevin utmärker sig med är att han är absolut inte är det. Om man frågar Kevin                 
om en åsikt så kommer han svara utan att ha några dolda motiv och, som ni också                 
hörde, är han inte en villkorslös ja-sägare som vissa är och sedan snackar bakom              
ryggen på en, utan Kevin är nog kanske min största kritiker också. 

 
Ärligheten anses här, inte bara genom komplimanger eller uppmaningar om att tänka på sig 
själv, som nödvändig och positiv. Ärligheten blir något en vän kan “förlita sig på”, istället för 
ett hinder, eller något som riskerar medföra konflikter. Att inte vara ärlig eller att inte vara 
öppen med sin kritik blir att vara falsk. Detta tolkas i ljuset av Kuosmanen (2001:200f) och 
att män fostras till konkurrens mellan varandra. Ärligheten, eller att vara varandras “kritiker”, 
kan då tolkas som ett sätta att mäta sig mot varandra. Denna konkurrens behöver dock inte 
nödvändigtvis stå i motsats till delaktighet och intimitet, när ärligheten kan innebära att öppna 
upp sig för varandra. Det finns dock tillfällen där öppenheten eller sådan delaktighet kan 
betraktas hotad, exempelvis då “djupa snack” måste förenas med en “skämtsam ton”.  
 

Tobias: [...] jag har många killkompisar därifrån som jag ändå snackar ganska djupt             
med, men det finns ändå alltid en skämtsam ton i det med nästan alla dem. Man kan                 
säga att man mår skitdåligt men då lägger man till något överdrivet som “fan jag               
mår skitdåligt, jag kanske ska hänga mig”.  

 
Utifrån Warren (1983:151) förstås citatet som ett uppvisande av mäns begränsade utrymme 
att uttrycka dåligt mående eftersom detta inte motsvarar förväntningar på män. Tobias 
beskriver hur hans killkompisar använder humor som ett sätt att tala om psykisk ohälsa på ett 
legitimt sätt. Att tillägga en skämtsam underton vid samtal om dåligt mående kan anses vara 
en sådan begränsning vilket kan hindra män från att hantera psykisk ohälsa inom 

4 Engelskt slanguttryck, syftar till att vara falsk. 
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vänskapsrelationer. Tobias själv beskriver denna tendens delvis utifrån, vilket ger uttryck för 
ett avståndstagande och/eller ett närmande mot feminina praktiker.  
 
Med utgångspunkt i West och Zimmerman (2002:4) menar vi att kön är något som en aktör 
aktivt måste skapa för sig själv och inför andra. Gällande intervjupersonernas utsagor 
återkommer vikten av att kunna vara öppen inför varandra, samt att kunna tala med varandra 
om “djupa” eller “jobbiga” händelser, upplevelser eller känslor. En tolkning är att detta sätt 
att framhålla sig själv och sin vänskap såsom öppen eller ärlig samtidigt är en del av att 
framställa sig själv och sin manlighet som öppen och ärlig. En annan tolkning är att dessa 
egenskaper i enlighet med Jurik och Siemsen (2009:74) kan vara ett sätt för 
intervjupersonerna att “undo gender” och vända sig emot maskulinitet och sträva efter 
femininitet.  
 

5.3 Vänskapsparets positionering 
Intervjusituationen tillät männen att tillsammans definiera sin vänskapsrelation. Detta ger 
utrymme för en positionering och en avgränsning gentemot andra sociala grupper som 
gemensamma kompisgäng eller andra sammanhang med både män och kvinnor. Utrymme 
ges även för att positionera sig gentemot upplevda normer, stereotyper eller ideal rörande 
män och vänskap. Genom att vänskapsparet definierar för varandra och för intervjuare vad de 
inte är, framkommer en bild av vilka de anser sig vara. Tematiken om vänskapsparets 
positionering presenteras i fyra underteman och då i relation till andra sociala sammanhang, 
kvinnor och kvinnliga sammanhang, maskulinitet och manlighet samt en positiv maskulinitet 
och manlighet. 
 
5.3.1 Positionering till sociala sammanhang 
Flera intervjupar talar om den större umgängesgruppen i relation till sin vänskap. Männen 
delar i vissa fall samma större umgängeskretsar och har därför möjlighet att definiera sig 
själva och varandra i förhållande till dessa. Det större sammanhanget bestående av män 
formuleras ofta i negativa ordalag genom att framställs såsom ytligt, högljutt och mindre 
intimt i relation till den egna vänskapen. I relation till gruppen framhåller intervjupersonerna 
vikten av att ha varandra eftersom vänskapsrelationen innebär en trygghet och en plats att få 
vara sig själva. Grabbgänget beskrivs inte på samma sätt. Tobias och Theodor ger exempel på 
detta och talar om upplevelsen av att det i deras gemensamma kompisgäng är svårare att bli 
lyssnad till: 
 

Theodor: Om det är något jobbigt byter man samtalsämne och kanske oftare snackar             
om hobbies och så känns det som. Typ “det här är coolt, det här är kul” men börjar                  
man snacka om något som är jobbigt så... 

Tobias: Så kan det snabbt vändas om till “aa men såg du matchen igår” typ. 
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Att diskutera känslor och särskilt “jobbiga” sådana framställs som otillfredsställande när det 
sker inom den större gruppen. Tobias beskriver hur responsen tenderar att bli ytlig och hur 
jobbiga känslor inte ges tillåtelse eller utrymme i sammanhanget. Den större gruppen kan 
utifrån dessa ord tolkas likt vertikal homosocialitet (Hammarén & Johansson, 2014:5) där 
känslor och intimitet inte får utrymme eftersom detta inte bidrar till att upprätthålla och 
försvara gruppens hegemoniska position. Även upplevelser av att andra frågar hur någon mår 
“av en skyldighet” och att inte vilja “diskutera det djupare” förekommer. Den egna vänskapen 
tolkas därmed som en arena för att diskutera problem eller svårigheter på djupet. Att ta sig tid 
att fråga hur den andra personen mår, något som upplevs förekomma oftare inom den nära 
vänskapsrelationen, kan liknas vid den horisontella homosocialiteten (Hammarén & 
Johansson, 2014:5), där individens mående är av främsta betydelse och inte den potentiella 
vinning relationen kan innebära. Att kunna prata om svåra saker, och bli lyssnad till kan ses 
som väsentligt för att i en relation må bra. Samtidigt kan det tolkas som ett skapande av 
maskulinitet, likt det könsskapande beskrivet av West och Zimmerman (2002:4). Den sociala 
konstruktionen av maskulinitet innehåller då egenskaper såsom god lyssnare eller att vara 
nära sina känslor. En liknande form av maskulinitet beskrivs av Kalle i citatet nedan, och hur 
vänskapen anses vara betydelsefull i anslutning till vad han uppfattar vara en svekfull 
omgivning.  
 

Kalle: Det som gör Kevin speciell är att han på något sätt är villkorslöst lojal i en                 
värld av ganska förrädiska människor. Det finns ganska mycket människor med           
dolda motiv och människor som säger rätt saker men där man ska lyssna på vad de                
menar inte vad de säger på något sätt och det som är speciellt med Kevin är att man                  
alltid vet vad Kevin tycker hela tiden. 
 

Kalle framhåller att han värdesätter egenskaper såsom “villkorslöst lojal” och vad som tolkas 
innebära ärlighet, vilka han upplever finns hos Kevin, men inte i lika stor utsträckning hos 
andra. Även här framställs den nära vänskapen i tydlig kontrast gentemot omgivningen. Detta 
kan analyseras utifrån homosocialitet och hur den kan leda till och att män främst söker sig 
till varandra för bekräftelse (Sedgwick, 1985:1) och hur detta riskerar att leda till 
upprätthållande av hegemonisk maskulinitet och patriarkat (Bird, 1996). Lojalitet tolkas som 
ett uttryck för att villkorslöst hålla varandra om ryggen. 
 
Den egna vänskapen beskrivs oftare som en plats där intervjupersonerna kan få utrymme att 
vara sig själva samtidigt som det större sammanhanget kan kräva viss anpassning. 
Exempelvis för Ludvig ett resonemang om det han kallar “kameleontreflex” vilket han menar 
innebär vikten av att anpassa sig till nya sociala sammanhang för att “man vill vara en del av 
gänget”. Han beskriver att han själv kan bli mer “grabbig” för att anpassa sig till en grabbig 
stämning. Utifrån West och Zimmermans (2002:13) ansvarsskyldighet, kan det tolkas att 
grabbigheten i särskilda situationer är förväntad. Ludvig anpassar sig för att inte riskera att 
bryta mot de, inom gruppen, etablerade föreställningarna om att män är “grabbiga” och 
därmed också riskera sin plats och ställning i gruppen. Hellre än att vara utanför anpassar han 
sig till hur andra i en konstellation beter sig, trots att han själv kanske inte trivs med 
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beteendet. Vidare kan detta även ses i ljuset av Connell (2008:117) tankar om patriarkal 
utdelning. Trots att Ludvig uttrycker ett visst motstånd mot grabbigheten drar han fördel av 
beteendet genom att vara man, och ifrågasätter därför inte grabbigheten.  
 
5.3.2 I relation till kvinnor och kvinnliga sammanhang 
Att prata om sin egen manliga relation till kvinnliga vänner eller kvinnor generellt kantas 
delvis av ovilja. Flertalet intervjupersoner tycks vara obekväma med narrativet att det skulle 
finnas skillnader i sätten hur män och kvinnor umgås, samt skillnader i sättet de själva umgås 
med kvinnor respektive män. Denna ovilja uppvisas exempelvis genom uttalanden såsom 
“jag ska inte föra tjejers talan” och “då gissar man ju bara på stereotyper egentligen och det 
tror jag inte att jag ska göra”. Sådana uttryck kan tänkas symbolisera en jämställdhetsdiskurs 
där intervjupersonernas ovilja mot att definiera kön innebär en ovilja att framhålla sig själv 
vara någon som värderar kön olika. 
 
Trots detta beskrivs ändå hur manliga respektive kvinnliga sammanhang kan te sig olika. 
Skillnaderna beskrivs främst av att kvinnor pratar om “viktiga saker” och “livet” medan män 
har en tendens till att skämta eller prata ytligt om det som är jobbigt. Tobias berättar att han 
med sin nära tjejkompis pratar om “jobbiga och roliga saker” och “mer personliga saker”. Han 
jämför detta med relationen till en nära killkompis vilken han beskriver utgår från att endast 
samtala om kläder eftersom detta är ett gemensamt intresse; “vi snackar bara ytliga saker, 
aldrig någonting djupt”. Detta trots att han och vännen har känt varandra i många år. Här 
uppfattas, i motsats till vad som presenterats av Flood (2008:349), att vänskap med kvinnor 
inte upplevs vara “dangerously feminizing” utan istället ses som positiv. Istället för ett 
eventuellt hot mot maskuliniteten kan kvinnliga platonska relationer tolkas som 
eftersträvansvärda. Ett exempel återfinns även hos Sixten som berättar hur han föredragit att 
prata om känslor med sin nära tjejkompis, framför sina manliga “bästa vänner”: 

 
Sixten: Då kände jag någonstans att jag inte ville förpesta stämningen med mina             
bästa vänner och hade väldigt svårt med det ett tag och sen kom den här tjejen som                 
jag lärde känna […] Det blir ju en efterkonstruktion men jag tror att jag kommer               
ihåg att jag kände mig så lättad just för att "åh men här finns en tjej som jag kan                   
prata med för då kan jag hoppa över allt det här grabbiga allt det här förförstådda"                
och i efterhand så känner jag att det var lite mina förväntningar vad kunde jag               
förvänta mig av mina manliga vänner. 
 

Sixten frågar sig i efterhand om han egentligen lika gärna kunde ha pratat om sina problem 
med sina manliga bästa vänner. Detta kan innebära en större upplevd möjlighet att uttrycka 
känslor till just kvinnor och att utrymmet för detta inom den manliga relationen är begränsat. 
Relaterat till begreppet “act in”; möjligheten att yttra sina känslor inför andra (Kilmartin, 
2005:96) kan det tolkas att detta helst görs inför en kvinna snarare än en annan man. Sixtens 
utsago om att han “inte ville förpesta stämningen med mina bästa vänner” samt “hoppa över 
allt det här grabbiga” kan agera exempel på en viss dynamik i det manliga sammanhanget som 
innehåller förväntningar av att vara emotionellt reserverad och kontrollerad (jmf Wood och 
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Inman, 1993:283). Att umgås med en kvinna innebar att detta kunde “hoppas över” vilket i 
sammanhanget tolkas som något positivt. Adam och Axel diskuterar även de positiva aspekter 
av vänskapsrelationer med kvinnor. Adam uttrycker att han försöker “låna saker av 
tjejkompisar rent gruppdynamiskt” och åsyftar att kvinnor i större utsträckning “försöker 
stötta varandra så mycket som möjligt när det är jobbigt”. Samtidigt diskuteras även kvinnliga 
sammanhang i negativa ordalag. 
 

Axel: [...] jag gick till en grupp tjejer som jag var kompis med och de hängde jag                 
bara med ett tag. Det som jag märkte var skillnaden var någon slags solidaritet,              
grabbarna var väldigt mycket mer “det är vi mot alla” och "vi står alltid upp för                
varandra" medan tjejerna var mycket [...] Det var lite mer tävling, olika grupperingar            
och inte gå bakom ryggen men… 

Adam: Nej, men lite det här "det där är hon och vi pratar inte med henne". 

Axel: Precis, det var faktiskt lite mer snacka bakom ryggen på folk. Det var              
någonting som var ärligare med grabbarna, man hade varandras ryggar. 

Adam: Uppriktighet. 
 

Axels poängterar här kvinnliga sammanhang som tävlingsinriktade och Adam tillägger att 
kvinnor i grupp ofta baktalar varandra och inte öppet uttrycker sitt ogillande. Utifrån en 
dikotom könsuppdelning (Connell, 2008:80) blir Axel och Adam särskilda från ett sådant 
beteende och framhåller den manliga vänskapen som mer “uppriktig” och äkta. 
Gruppsammanhanget med män beskrivs i motsats till ett med kvinnor även såsom tryggare 
och ärligare; alla medlemmar håller varandra om ryggen istället för att vända sig mot 
varandra. Adam nämner även i sammanhanget att han i en umgängeskrets bestående av endast 
män upplevt vad han kallar “det är vi och vi värnar om våra egna”. Detta tycks belysa en 
känsla av stark gruppsammanhållning. Adams resonemang tolkas innebära homosocialitet i 
dess klassiska mening; män som söker sig till män (Lipman-Blumen, 1976). Att “hålla 
varandra om ryggen” och värna om sina egna tyder på att den manliga gruppen är det 
viktigaste att bibehålla och försvara. 
 
5.3.3 Förhållningssätt till maskulinitet och manlighet 
Flertalet termer som intervjupersonerna under intervjuerna använde för att beskriva sig själva 
eller andra var “grabbig”, “snubbig” eller “maskulin”. Flera av intervjupersonerna upplevde 
svårigheter i att definiera vad sådana termer kan innebära, eller vad det egentligen innebär att 
vara man eller manlig. I samtalen skedde både en identifikation med vissa associerade 
värden, men framförallt distansering från stereotyper, ideal eller normer rörande män eller 
maskulinitet där männen inte kände igen sig själva eller sin vänskapsrelation. Exempelvis 
uppvisas en sådan distansering av Sixten då han talar om att han och Samuel börjat träna 
tillsammans men ändå “tagit ganska stort avstånd till den här grabbiga gymkulturen”. Här 
refererar Sixten till maskulinitetsideal som exempelvis styrka, men också vikten av att inom 
en grupp män hävda sig och bevisa sin maskulinitet. Detta analyseras utifrån Dowd 
(2010:28); en mans position i gruppen aldrig är etablerad och måste fortsätta bevisas. 
Exempelvis en träningsmaskin blir ett uttryck för fysisk styrka och samtidigt ett uttryck för 
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maskulinitet. Ett gym kan även ses som en arena både för män som gynnar varandras 
intressen och män som älskar män (Sedgwick, 1985:3). Sixten tar dock avstånd från detta och 
betraktar denna typ av maskulinitet och manliga gemenskap utifrån. Vidare pratar han 
negativt om “grabbighet”; något som hindrar män i deras vardagliga liv. 
 

Sixten: Grabbighet generellt är någon sorts idé om att vara man ska vara självständig              
och inte uttrycka några såna mjuka värden [...] man hindrar sig själv och andra från               
att som sagt prata och diskutera sådant som är viktigt i livet [...] Det hindrar män                
från att vara öppna och ärliga med varandra, jag tror att man klär i sig en roll. 

 
Sixten framhåller särskilda värden som öppenhet, ärlighet och “uttrycka mjuka värden” vilka 
han anser vissa “grabbiga” män sakna. Utifrån Jurik och Siemsen (2009:74) kan uppvisandet 
av mjuka värden ses som ett sätt för män att göra mot könet. Detta genom att mjuka värden 
innebär att uppför sig på sätt som inte normativt förväntas av samhället. En möjlig tolkning är 
att Sixtens resonemang uttrycker avståndstagande genom att indirekt förstå sig själv som 
motsatsen till grabbig och därmed förmögen att uttrycka “mjuka värden”. Ett liknande 
avståndstagande från maskulinitetsideal återfinns hos Ludvig som berättar att han sedan 
barndomen upplevt att “killar ska inte gråta när man mår dåligt utan man biter ihop och knyter 
näven i fickan”. Att knyta näven i fickan ses här som ett uttryck för att inte vara tillåten att 
uttrycka emotionell intimitet. Emotionell intimitet, i form av den öppenhet och ärlighet Sixten 
beskriver, förstås som gynnande för män psykiska hälsa eftersom det öppnar upp för 
möjligheter att uttrycka känslor och uppleva trygghet på ett annat sätt med varandra (jmf 
Miething et al., 2016:8). Att framhålla sig själv som en praktiker av mjuka värden behöver 
dock inte innebära att i praktiken göra intimitet. I intervjun med Kalle och Kevin diskuteras 
känslomässig distansering som något män “drillas” till: 
 

Kalle: Jag tror att det handlar om att män drillas från unga år att inte känna känslor                 
och att män tidigt ska sättas in i en social hierarki. Det som är värdet i en manlig                  
social hierarki är att vara okänslig och hård och det är ju ett ganska tomt sätt att leva                  
på i slutändan, och är det det enda sättet man känner till då kommer man nog leva ett                  
ganska odrägligt liv tror jag. [...] 

Kevin: Alltså jag känner inte igen det alls i verkliga livet. 

SU: Vadå för något? 

Kevin: Kallhet eller att man ska vara okänslig. Jag vet inte, jag har aldrig upplevt det                
som de säger att det ska vara. 

Kalle: Men å andra sidan man pratar ju inte känslor med så många människor. 

Kevin: Nej, det kanske är en konsekvens av det. 
 

Kalles utsago om att manligt värde är att vara “okänslig och hård” kan utifrån Warren 
(1983:152) tolkas innebära att män inte vill förknippas med känslor av att må dåligt eftersom 
detta är oförenligt med maskulinitet. Att uttrycka känslor blir en negativ inverkan på mäns 
självbild när känslor höra samman med främst kvinnor. Kalle och Kevins ovanstående 
resonemangen blir sammantaget en distansering från värden såsom att “inte känna känslor”, 
“inte gråta”, eller “bita ihop”, i och med uttalanden om att detta leder till ett “odrägligt liv” 
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eller inte känna igen sig. Detta visar hur männen hellre identifierar sig med en annan typ av 
maskulinitet; den som symboliserar motsatsen och som består av fler mjuka, emotionella 
värden. Hegemonisk maskulinitet som till sin karaktär är ständigt föränderlig (Connell, 
2008:115) kan här användas för förståelse av hur intervjupersonerna vänder sig emot tidigare 
dominerande ideal om den antas innehålla värden såsom känslokall. Relaterat till detta kan 
det känslokalla idealet förstås såsom icke-dominerande då Connell (2008:115) beskriver att 
hegemonisk maskulinitet måste erkännas och bekräftas för att bibehålla sin dominerande 
position. Här blir att vara “kall” eller “okänslig” ifrågasatt vilket indikerar att sådana 
egenskaper inte innefattas av hegemonisk maskulinitet. Ytterligare en tolkning är att den 
dominerande maskuliniteten snarare kantas av något som upplevs vara eftersträvansvärda, 
mjuka, feminina värden vilka istället skulle kunna liknas vid horisontell homosocialitet 
(Hammarén & Johansson, 2014:5). En sådan tolkning skulle innebära att verkligheten inte 
bidrar till upprätthållande av patriarkat, och att en hegemonisk maskulinitet kan innefatta 
egenskaper som antas vara fördelaktiga för en psykisk hälsa.  
  
Shafer och Wendt (2015:108) beskriver i motsats till detta resonemang hur nutida 
hegemonisk maskulinitet kan innehålla ideal som känslolös. Detta kan konkretiseras genom 
Linus berättelse om en händelse där han befann sig i en taxi och kände att han ville börja 
gråta men ansträngde sig för att inte göra detta. 

 
Linus: Jag var på väg att gråta men så tänkte jag att “jag vill inte vara i en situation                   
där jag gråter just nu med den här snubben” så då liksom ansträngde jag mig för att                 
inte gråta. Nu är det känslomässigt här men, på så sätt absolut anpassar man sig efter                
normer och stereotyper och vad som förväntas av en. 
 

Ludvig adderar till berättelsen och för ett resonemang om att den manliga taxichauffören 
eventuellt hade upplevt situationen som konstig om Linus “satt där och böla” men att om det 
hade varit en ledsen kvinna i baksätet hade han “stannat bilen och tröstat henne”. Här skapas 
en bild av att kvinnor får stöd i känsloyttringar, men att män å andra sidan förväntas hantera 
sina känslor på egen hand, alternativt inte yttra dem. Situationen kan tolkas tyda på en ovilja 
att som man uppfattas som feminin. Warren (1980:151) beskriver hur att söka tröst och hjälp 
är ett tecken på femininitet vilket hotar den etablerade bilden som man. Detta kan vidare 
analyseras utifrån ansvarsskyldighet (West & Zimmerman, 2002:13). Linus tvingas agera på 
ett visst sätt; nämligen inte gråta eftersom detta skulle bryta omgivningens förväntningar och 
riskera att hans roll som man ifrågasätts av taxichauffören.  
 
Den “stereotypa mannen” återkom och beskrevs med populärkulturella referenser såsom 
karaktärer i film och serier. Detta var genomgående ett sätt att som person eller vänskapspar 
ta avstånd från ideal de inte vill identifiera sig med. Exempel på detta tolkas hos Ludvig då 
han får frågan om hur han uppfattar manlig vänskap är representerad i samhället och han 
svarar “Mycket sprit, mycket snacka brudar och tävlingsinriktat”. Uttalandet förstås som ett 
avståndstagande från ett heterosexuellt alibi. Att “snacka brudar” analyseras utifrån Sedgwick 
(1985:25) som ett uppvisade av att heterosexuella alibin är nödvändiga för mäns homosociala 
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relationer då dessa blir tryggade som just homosociala framför homosexuella. En tillämpning 
av Lindgren (1996:50) är här möjlig, att betrakta kvinnor som en handelsvara för män. Att 
prata om kvinnor (“snacka brudar”) blir ett sätt att hävda sin maskulinitet och samtidigt stärka 
den manliga gruppen eller sin egen roll i den sociala hierarkin. Utifrån Ludvigs uttalande är 
detta handlande något som anses vara förpassat till andra män. Ett liknande avståndstagande 
angående att trygga sig själv eller sin vänskap som heterosexuell och därmed platonisk 
återkommer hos Tobias då han beskriver det “löjliga” i att framhålla sin vänskapsrelation 
som en “bromance”: 
 

Tobias: [...] det är ett ganska löjligt begrepp för det känns som den här klassiska               
grejen att jag kan inte säga “jag älskar dig Theodor” utan jag måste säga att vi har en                  
bromance, alltså klassiska grejen att dölja något i ett skämt typ. [...] det är lite som                
att säga no homo.   5

 
Tobias beskriver vad han menar är “klassiskt”; det otillåtna i att säga att man älskar en manlig 
vän utan att legitimera detta som heterosexuellt/platoniskt genom uttrycket “no homo”. Detta 
kan innebära ett skydd mot att uppfattas som homosexuell vilket i enlighet med Dowd 
(2012:26) är det tydligast oförenliga med maskulinitet. Tobias tar här avstånd från detta och 
därmed även från en maskulinitet som tolkas vara homofobisk. Den begränsade intimitet som 
närmare beskrivs av Chen (2012) var i samtal konstant under kritik då männen snarare 
menade sig ha en nära och intim vänskapsrelation. Samtidigt existerade oviljan att namnge 
den som en “bromance”. Detta kan härledas till resonemang likt ovan eller att begreppet har 
konnotationer till termen “romance”. Detta kan tolkas vara en avvägning mellan att framhålla 
sig själv som “anti-homofob” och samtidigt heller inte vilja befatta sig med att vänskapen 
skulle vara romantisk eller sexuell. 
 
5.3.4 En positiv syn på maskulinitet och manlighet 
Hur intervjupersonerna väljer att förhålla sig till begrepp såsom grabbighet, manlighet och 
maskulinitet kan inte sammanfattas i entydig distansering eftersom även identifikation med 
särskilda maskulina värden förekom. Att ta avstånd från stereotypa eller “grabbiga” 
beteenden behöver inte heller innebära ett avståndstagande från det manliga könet i sin 
helhet. Kalle och Kevin får frågan hur de ser på manlighet och Kalle väljer att beskriva sin 
egen maskulinitet och “manliga identitet”: 
 

  

5 Engelskt slanguttryck, avser skingra misstankar om möjlig homosexualitet. 
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Kalle: Jag har ambitionen att prägla min omvärld med mina värderingar på något 
sätt alltså att försöka lyfta andra människor, att visa lojalitet [...] försöka vara en bra 
människa [...] istället för att vara den här högljudda apan som hatar invandrare och 
kvinnor kan man representera andra värderingar, kanske med liknande metoder, att 
man säger vad man tycker fast man tycker bra saker.  

SU: Mm, vad tycker du om det? 

Kevin: Jag vet inte, jag skulle säga att det handlar om att man är en självständig                
ansvarsfull och alltså produktiv person; att man ändå håller på, att man agerar...             
någonting sådant, sedan att pracka på andra sina värderingar det kanske man gör             
som konsekvens av det men det är inte heller något jag har tänkt på särskilt mycket. 
 

Både Kevin och Kalle ger här exempel på positiva värden de associerar till manlighet och 
maskulinitet: “lyfta andra”, “lojalitet”, “självständig”, “ansvarsfull” och “produktiv”. Citatet 
ger dock även uttryck för distansering då Kalle inte ser sig själv som den “högljudda apan 
som hatar invandrare och kvinnor”. Detta tolkas innebära ett negativt beteende uppvisat hos 
vissa andra män, en omodern form av maskulinitet. Uttryckt i termer av hegemonisk 
maskulinitet (Connell, 2008:115) kan uttalandet tolkas innebära en distansering gentemot en 
form av hegemonisk maskulinitet och att Kalle snarare identifierar sig med en maskulinitet 
som innebär att vara inlyssnande, ej misogyn eller rasistisk. Detta kan liknas vid Gottzén och 
Jonssons (2012:16) beskrivning av en nutida hegemonisk maskulinitet snarare som 
innehållande en modern och jämställd maskulinitet. I detta sammanhang sker en tydligare 
identifikation med en sådan maskulinitet. Distanseringen kan även bero på en oförmåga att nå 
upp till det hegemoniska idealet, vilket utifrån Connell (2008:115) är vanligt förekommande. 
Det hegemoniska idealet är svåruppnåeligt vilket skulle kunna kräva ett visst avståndstagande. 
Citatet kan även tolkas visa distinktion mellan vännernas narrativ. Detta då Kalle uttrycker sig 
i ordalag av att “prägla sin omvärld” samtidigt som Kevin, en aning mer pessimistisk, 
uttrycker sig genom att “pracka på andra sina värderingar”. Generellt i empirin var denna typ 
av motstånd mot varandras narrativ ovanligt; männen höll ofta med varandra samt stöttade 
varandras berättelser. Detta kan i ljuset av homosocialiteten tolkas vara en drivkraft att 
bekräfta och söka bekräftelse hos andra män, eller främja andra mäns intressen (Sedgwick, 
1985:3).  
 
Homosocialiteten blir även synlig i tal om “grabbgänget” vilket var ett återkommande 
begrepp åsyftande det större sociala sammanhanget med uteslutande eller majoriteten män. 
Denna konstellation beskrevs både i positiva och negativa ordalag, ofta som mer 
konkurrensinriktad, mer högljudd och mer ytlig. Samuel väljer dock att framställa gruppen, i 
hans fall hockeylaget, som ett positivt sammanhang. 
 

Samuel: Det finns en enkelhet i det vilket jag tycker kan vara ganska skönt. I               
hockeylaget till exempel kan det ju vara ganska tävlingsinriktad [...] det är lite kul,              
man vet att alla verkligen kämpar hårt för samma mål och så har man ju matcherna                
så får man se om det ger resultat eller inte. På ett sätt tycker jag att det kan vara                   
ganska lite kul eller härligt umgänge just också att man blir lite eggad av varandra               
att pusha sig själv.  
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Samuels berättelse om “grabbgänget” innebär här konnotationer till konkurrens och tävling. 
Han menar att det för honom innebär att kunna “pusha sig själv”, alltså att via gruppen 
bedriva självutveckling. Samuels uttalande kan liknas vid föreställningar om att konkurrens 
konstant förväntas av män (Kuosmanen, 2001:200), men beskriver detta som något positivt. 
Andra positiva berättelser och maskulinitet framkommer i en tolkning av talet om en “gammal 
manlighet” som beskrivs i citatet nedan: 
 

Tobias: När jag säger typiskt manlig så drar jag det tillbaka till någon slags gammal               
manlighet, tystlåten och jag tänker Clint Eastwood; typ inte prata så mycket [...]             
saker ska vara kul och det ska gå fort och man ska inte vara ledsen mycket, om                 
någonting är jobbigt ska man vara arg över det och inte vara ledsen över det. 
 

Här skapas en möjlighet för Tobias att identifiera sig själv gentemot denna manlighet, vilken 
beskrivs härröra från värden såsom tystlåten, arg och att saker “ska vara kul”. Den gamla 
manligheten kan liknas vid begreppet “act out” (Kilmartin, 2005:96) att maskera negativa 
känslor med ilska. Genom att antyda att denna manlighet är “gammal” skapar Tobias 
samtidigt en möjlighet att identifiera sig med en ny manlighet Detta tolkas som ett ideal om 
“act in”; att verbalisera sitt känsloliv och ett mer feminint sätt att hantera psykisk ohälsa 
(Kilmartin, 2005:96). Denna maskulinitet kan också ses i relation till Gottzén och Jonssons 
(2012:6) tankar om en samtida hegemonisk maskulinitet som kan inbegripa möjligheten att 
uttrycka känslor, vilket skulle kunna liknas med denna nya manlighet. Detta kan betraktas 
som positivt för mäns psykiska hälsa eftersom män beskrivs behöva uttrycka sig mer verbalt 
om sitt mående (Danielsson et al. 2011:622). Samtidigt som att vara nära sina känslor kan 
förstås som en positiv maskulinitet och ett sätt att göra kön (West & Zimmerman, 2002:4), 
kan det även vara ett uttryck för “undoing gender” (Jurik & Siemsen, 2009:74). Att “ogöra” 
eller göra motstånd mot könet man blir ett sätt att ta avstånd från det. Tobias resonemang kan 
alltså sammanfattningsvis förstås som förhandlande mot en positiv maskulinitet, eller ett 
motstånd mot maskulinitet överlag.  
 

5.4 En rationell vänskap 

Ett framträdande tema består av intervjupersonernas resonemang om sin vänskap som 
rationell, ändamålsenlig eller att den endast “blivit till”. Här presenteras intervjupersonernas 
egna resonemang gällande varför de är vänner och hur det kommer sig att deras vänskap 
består. Intervjupersonerna har många gånger själva inga direkta tankar om varför de 
överhuvudtaget beskriver sig som nära vänner eller varför de umgås. När sådana tankar trots 
allt finns upplevs anledningarna vara beskrivna i rationella, objektiva ordalag såsom att vara 
“pragmatisk”, finna “nytta” i en vänskap eller att vänskapen uppfyller vissa “behov”, framför 
mer emotionella uttryck. De emotionella uttrycken åsidosätts även av resonemang kantade av 
determinism. Tematiken om den rationella vänskapen består här av tre delar: social stimulans, 
yttre omständigheter samt att vara konfliktfria.  
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5.4.1 Social stimulans 
Detta tema kan sammanfattas som en tendens för vänskapsparen att uttrycka sig angående sin 
vänskap på ett sätt som är allmänmänskligt, snarare än personligt. Anledningen till att 
vänskapen fortgår kan beskrivas som att den innebär en möjlighet till “social stimulans” 
snarare än att intervjupersonerna helt enkelt tycker om varandra. Vänskapen beskrivs 
exempelvis i ordalag att vara utmanande, stimulerande och givande. Detta kan vidare 
analyseras utifrån nedanstående citat från Samuel och Sixten då de talar om anledningen till 
de fortsatt vara vänner: 

 
SU: Men varför tror ni att ni är kompisar och har fortsatt vara kompisar så himla                
länge? 

Samuel: Äsch, det är bara en vana *skratt*.  

Sixten: Alltså ja, jag tror väl att det är just det här, om man ska vara pragmatisk. Det                  
finns ju en nytta i det om man tittar på det "ska vi fortsätta vara vänner eller ska vi                   
inte?" Men det är klart vi fortsätter liksom. 
 

Här skojas om att den fortsatta vänskapen är en vana samtidigt som den framhålls vara ett 
aktivt val där fördelar har vägts mot nackdelar, om än ett självklart beslut. Sixten resonerar i 
termer av att “vara pragmatisk” och aktörsperspektivet blir här tydligt; männen väljer att 
fortsätta vara vänner för att männen gynnas av det. En upplevelse är att männen här blir 
rationella framför emotionella och allmänna framför personliga. Detta kan tolkas som ett 
avståndstagande från feminina vänskapspraktiker, vilka anses vara mer öppna och intima än 
maskulina (Morman, Schrodt & Tornes, 2012:583). Om relationen antas vara mindre intim 
och mer ytlig kan detta ge konsekvenser av minskad tillit och minskad emotionell 
tillfredställning (jmf Miething et al. 2016:2,8). Nedan nämner Ludvig “social stimulans” som 
en av funktionerna vänskapen med Linus fyller: 
 

Ludvig: [...] vissa dagar kan det ju vara att man bara vill ligga hemma och inte göra                 
någonting, liksom vara ifred. Men jag klarar väl av det max en dag *skratt* sedan               
blir man, ja man vill ut och göra någonting, man vill träffa någon. Det behöver inte                
vara något storslaget men man behöver den sociala stimulansen på något sätt, att             
bara få vara i någons sällskap. 
 

Här blir resonemanget generaliserat och övergripande; Ludvigs behov av social stimulans 
framställs inte som att det nödvändigtvis måste bekräftas av en nära vän. Istället behövs 
“någon” för att kunna tillgodose detta behov. Resonemanget fortsätter med att Linus berättar 
att vänskap behövs eftersom han utan den blir lat och uttråkad snarare än upplever ensamhet. 
Sammantaget kan detta tolkas som en typ av emotionell distansering, en vanligare tendens hos 
män än hos kvinnor (Danielsson et al., 2011). Ludvig kan dock även sägas närma sig mer 
feminina praktiker då han uttrycker uppskattning av att “bara få vara i någons sällskap”. Detta 
då det bryter från maskulina sätt att göra intimitet via aktiviteter och tjänster (Wood & Inman 
1993:283). Att uppleva vänskapen som stimulerande återfinns även hos Adam då han talar om 
att vänskapen med Axel innebär många diskussioner om “akademiska saker”: 
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Adam: Vi har sådana diskussioner som landar i att jag nästan med mening vill vässa               
mig själv mot dig [...] att man slipar lite på varandra på något vis, så det har jag                  
alltid känt är kul.  

 
Adam berättar att han ser vänskapen med Axel som en möjlighet att “vässa” sig själv, vilket 
förstås som en möjlighet till personlig utveckling. Denna beskrivning tolkas utifrån West och 
Zimmerman (2002:4) som ett sätt för Adam att göra maskulinitet och uppvisa en bild av att 
relationen till Axel fyller en funktion och ett syfte; det handlar om att tillsammans bidra till 
utveckling, har kanske främst intellektuellt. Att vässa sig mot varandra kan utöver personlig 
utveckling, tolkas i termer av konkurrens (jmf Kuosmanen, 2001:200).  
 
5.4.2 Yttre omständigheter  
I vissa fall är aktörsperspektivet inte lika närvarande i männens resonemang. I de fall där 
beslut inte framhålls som aktiva val, exempelvis att bli vänner från första början, kan de 
härledas till yttre omständigheter. En sådan passiv inställning som att vänskapen “bara blivit 
till” kan dock tolkas som rationella resonemang då de fortfarande står i motsats till 
emotionella uttryck. Rationaliteten kan här uppvisas i form av förståelse för att yttre 
omständigheter påverkar vänskapsförhållanden. Att männens vänskap beskrivs ha uppstått på 
grund av att de rört sig i liknande sociala sammanhang kan samtidigt tänkas stå i motsats till 
att bli vänner på grund av att man tycker om varandra. Det är exempelvis inte ovanligt att 
anledningar till att männen blivit vänner framhålls vara att de gått i samma klass, haft samma 
fritidsaktivitet eller rört sig i samma sociala umgänge. Sixten och Samuel som känt varandra 
under merparten av sina liv resonerar delvis utifrån denna hållning. Sixten menar att det aldrig 
varit ett aktivt val från deras sida att vara vänner utan refererar till bland annat arbete “bakom 
kulisserna” som en anledning till deras vänskap. 
 

Sixten: Vi har inte varit såhär att "nu ska vi hänga ihop" och tagit ett beslut utan det                  
har snarare blivit så och det kan ju vara lite så bakom kulisserna, lärare eller så inte                 
vet jag, som tyckt att "jamen de här två verkar funka bra ihop då sätter vi de i samma                   
grupp”. 

 
Här framkommer en deterministisk syn på vänskapen; att befinna sig i liknande sammanhang 
innebär att man tillslut blir vänner. Detta resonemang kompletteras dock av Sixten med tankar 
om att det är viktigt att “checka in” på varandra, vilket kan tyda på ett motsatt narrativ 
nämligen att det krävs ett aktörskap för att vänskapen ska fortgå. Det går här att applicera 
Danielssons (2010:38) uttryck om “fattiga på känslomässigt innehåll” då hon beskriver 
tendenser i berättelser av unga män med psykisk ohälsa. En tolkning är att narrativet består av 
att härleda sina val, beslut eller handlingar till yttre omständigheter vilket samtidigt blir en del 
av att avpersonifiera sin berättelse. Berättelsen blir opersonlig och objektiv vilket kan 
likställas med att den är fattig på känslomässigt innehåll. Sådana tendenser beskrivs av 
Danielsson (2010:39) som svåra att bemöta, särskilt då de används i resonemang om psykisk 
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ohälsa. Även hos Linus, då han besvarar frågan om anledningen till varför han och Ludvig 
umgås så mycket själva, återfinns liknande resonemang. 
 

Linus: Det har mest bara blivit så tror jag, jag pluggade i [svensk stad] och så åkte                 
jag hem till [svensk stad] och då var det mest Ludvig jag hörde av mig till om man                  
skulle ses. Eller det var Ludvig och några andra men det var ofta så att det började                 
med Ludvig, så det är mycket en vana.  
 

Linus studerade under en period i en annan stad än den där han och Ludvig växte upp och i 
citatet används uttrycket “bara blivit så” samt att umgänget kallas “en vana”. Detta trots att 
Linus aktivt valde att höra av sig till bland annat Ludvig när de var i samma stad. Att hänvisa 
till yttre omständigheter såsom en anledning till umgänge kan igen tolkas som ett 
avståndstagande gentemot mer personliga och emotionella yttringar. Därmed kan det även 
tolkas vara ett avståndstagande gentemot feminina praktiker och ett sätt att i samtal skapa sin 
maskulinitet (Dowd 2010:28; West & Zimmerman, 2002:6). Samtidigt kan sådana 
resonemang tolkas som en yttring för passivitet, en egenskap som utifrån Shafer och Wendt 
(2015:109) kan anses vara motsatsen till det maskulina “handlingskraftig”. Denna passivitet 
kan ses i relation till Bengs et al. (2008:970) och att män ofta framställs ha förlorat kontrollen 
över sitt mående. Därmed kan passiviteten tolkas vara problematisk då den gör individen 
oförmögen att se sig själv som en aktör i sitt eget liv, samtidigt som den symboliserar något 
icke-maskulint. 
 
5.4.3 Betydelsen av konflikter och konfliktfrihet 
Ett återkommande sätt att resonera om konflikter är att de sällan uppstår och om de gör det 
härleds detta till resonemang om särskilda omständigheter såsom alkoholkonsumtion eller 
hunger. Konflikter, bråk eller hetsiga diskussioner framställs inte något som “betyder något” 
eller är av särskilt allvarlig karaktär. Detta kan tyda på ett rationellt ideal i och med 
tolkningen att konfliktfri är ett uttryck för att vara i kontroll av sitt känsloliv, motsatsen till 
emotionell. Att vara i konflikt eller bråk kan ses som irrationella känslostormar som man med 
ett kontrollerat känsloliv kan undvika. En uppvisad tendens är även en ovilja mot att använda 
begreppet konflikt, hellre beskrivs handlingen såsom diskussioner; att ha olika åsikter som 
sedan testas mot varandra för att sedan, odramatiskt, antingen hålla med varandra eller inte. I 
citatet nedan diskuterar Kalle och Kevin och betydelsen av möjligheten att kunna diskutera, 
utan att det innebär en konflikt:  
 

Kalle: När vi är i konflikter, eller vi har inte varit i konflikter så många gånger. 
Kevin: Det är inga djupa grejer, det är aldrig riktigt stora saker. [...] 

Kalle: Då genomsyras just vår vänskap av det jag skulle kalla intellektuella frihet,             
alltså att vi kan förstå den andres synpunkt och “lets agree to disagree”. Även fast               
jag våldsamt går emot Kevins ståndpunkter i den här diskussionen är ju det             
ingenting som jag tycker belastar våran vänskap på något sätt. 
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I termer av maskulinitet och homosocialitet kan detta resonemang tolkas som ett exempel på 
hur män förväntas stå enade och stärka relationen både till varandra men också gentemot 
andra (Bird, 1996). Intervjupersoner kan här tolkas stå enade inför intervjuare genom ett 
gemensamt konfliktfritt narrativ. Diskussionen beskrivs här innebära en arena för att 
intellektuellt utmana varandra snarare än att ett utlopp för missnöje. Samtidigt som skapandet 
av kön här kan tänkas innehålla att stå enade och backa varandra, innehåller det även värden 
om att vara förnuftig och intellektuell. Sixten uttrycker ett liknande narrativ där eventuella 
konflikter mellan honom och Samuel anses lättsamma och hur olika åsikter istället för en 
grund till konflikt blir ett sätt att förstärka relationen genom möjligheten att kunna lära av 
varandras olikheter.  
 

Sixten: Vi har hittat ett sätt att kunna kommunicera om det utan att bli arga på                
varandra, utan det är snarare jättespännande att höra hur du tänker kring en viss sak               
för att jag kanske har ett helt annat sätt och då kan man ju lära av varandra i det. Jag                    
tror att om man kan fortsätta lära av en person då blir det ju en fortsatt intressant                 
relation att ha. 
 

Att “kommunicera” ställs här i kontrast till “bli arga på varandra” vilket samtidigt indikerar 
att bli arg inte är något som lämpar sig inom ramen för vänskapen. Vidare kan detta 
analyseras i relation till traditionella maskulinitetsnormer, presenterade av bland annat 
Yousaf, Hunter och Propat (2015:236) där män förväntas att kunna kontrollera sina känslor 
och vara rationella. Konflikter kan här symbolisera blandade känsloyttringar, något som inte 
är sammanhörande med rationalitet. Det blir även intressant att analysera hur 
intervjupersonerna här positionerar sig mellan act in och act out (Danielsson et al., 2011:619; 
Kilmartin, 2005:96). I en nära vänskapsrelation tycks act out i form av aggressivitet inte 
tillåtas och samtidigt nedvärderas i de fall en konflikt uppstår. Istället blir act in mer centralt i 
form av att delge andra sina känslor, exempelvis genom att “kunna kommunicera om det utan 
att bli arga på varandra”. Detta kan innebära ett exempel på närmanden gentemot feminina 
praktiker. Att framställa vänskapsrelationen som konfliktfri kan, vilket har påvisats ovan, 
samtidigt innebära att framhålla sin vänskap som kontrollerad och sammanhållen.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Ovan har uppsatsarbetets resultat presenterats. Följande kapitel ämnar summera studiens 
främsta resultat relaterat till syfte och frågeställningar. Detta diskuteras senare i relation till 
både tidigare forskning samt uppsatsarbetets teoretiska bakgrund. Även en kortare reflektion 
förs gällande forskningsmetodens påverkan på resultatet. Avslutningsvis diskuteras vilka 
slutsatser som är möjliga att dra utifrån resultatet för implikationer rörande det sociala 
arbetets forskning och praktik. 
 

6.1 Summering av resultat  
Nedan följer en kort summering av studiens resultat. Syftet med denna studie har varit att ur 
ett maskulinitetsperspektiv undersöka hur manlig samkönad vänskap, i förhållande till 
psykisk hälsa, upplevs och skapas i dialog. Frågeställningarna har ämnat ge svar på hur 
vänskapen definierats i förhållande till andra sociala sammanhang, rådande  
maskulinitetsnormer samt dess betydelse för emotionell intimitet och psykisk hälsa. För att 
besvara frågeställningarna har kvalitativa djupintervjuer parvis genomförts med män som 
uppger sig vara nära vänner. I och med en teoretisk bakgrund innehållande genusteori, 
maskulinitetsteori, samt teori om hegemonisk maskulinitet och homosocialitet har 
tematisering skett. Det första temat är Vad är viktigt i vår vänskap? vilken innehåller det som 
förståtts som mest betydelsefullt för vänskapen. Det andra temat kallat Vänskapsparets 
positionering presenterar det som i empirin innebär positionering, ibland i form av 
distansering, till både grupper, normer och kvinnor. Det tredje och sista temat är En rationell 
vänskap, vilket fokuserar på emotionell distansering samt rationaliserande av vänskapliga 
praktiker. 
 
Resultatet av denna studie visar att den manliga samkönade vänskapen definieras och upplevs 
som betydelsefull i sig själv och för psykisk hälsa eftersom den bidrar till emotionell 
intimitet. Vänskapen mellan männen blir även betydelsefull för psykisk hälsa genom en 
existerande öppenhet som leder till möjliga utlopp för svårhanterliga känslor. Inom 
vänskapsparen framhålls positiv kritik eller ärlighet som en möjlighet till en tillitsfull relation 
samt ett bidrag till personlig utveckling. Även omsorg såsom att ta hand om varandra i 
svårhanterliga situationer, eller “backa varandras ryggar” tolkas som delar i vänskapsparens 
narrativ. Detta har liknats vid begreppet horisontell homosocialitet (Hammarén & Johansson, 
2014:5) vilket påtalar en homosocialitet som inte upprätthåller hegemonisk maskulinitet eller 
patriarkat. Sådana tendenser kan verka positivt för psykisk hälsa då de ger utrymme för 
möjligheten att hantera känslor inom vänskapsrelationen. Männens större umgängeskretsar 
har däremot närmare liknats vid vertikal homosocialitet (Hammarén & Johansson, 2014:6) 
och tolkas utifrån detta som sammanhang där öppenhet inte prioriteras eftersom detta inte 
svarar väl till att stärka gruppens position. Detta leder till att männen upplever att det är 
svårare att prata om känslor och mående i dessa sammanhang eftersom de inte känner sig 
lyssnade på och fokus istället läggs vid ett mindre allvarsamt samtalsämne. 
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Samtidigt som vänskapsparen uttrycker en möjlighet att kunna tala med varandra beskrivs 
vänskapsrelationer med kvinnor som något speciellt och givande. Kvinnorna positioneras i 
relation till vänskapsparen såsom ett möjligt utlopp för samtal om problem och känslor. 
Därtill fick kvinnliga sammanhang rollen som motpol till “grabbighet” i narrativen, detta 
genom att beskrivas som en mer öppna och stöttande i svåra situationer. I kvinnliga 
sammanhang är det tillåtet att uttrycka sig verbalt om sitt mående (jmf Danielsson et al., 
2011:619), inom manliga grupper å andra sidan skiftas fokus från känslor till lättsamma 
ämnen och skämt. Därtill framhålls vad Wood och Inman (1993:283) tidigare tolkat som 
feminina vänskapspraktiker; att vara nära och intim med en person av samma kön utan 
romantiska eller sexuella inslag, som både viktigt och existerande inom de manliga 
vänskapsrelationerna. Samtidigt tenderar kommunikationen att bli rationell och emotionellt 
distanserande vilket uppvisas exempelvis genom motståndet att tillstå att konflikter existerar 
inom relationen, eller då det vänskapliga utbytet beskrivs i termer av social stimulans eller 
kravlöshet. I relation till psykisk hälsa blir sådana vänskapspraktiker problematiska om de 
innebär emotionellt otillfredsställande relationer, där tal om känslor, relationer eller dåligt 
mående inte förekommer. Såsom presenterat av Miething et al. (2016:8) har tillitsfulla 
relationer stor inverkan på individers psykiska hälsa.  
 
Relaterat till vår teoretiska bakgrund har det framkommit att männens sätt att göra kön, likt 
den process som beskrivs av West och Zimmerman (2002:4), bland annat inkluderar att vara 
rationell, inte må dåligt men även att ha en öppen och ärlig dialog. Att förhållandet till den 
emotionella dialogen är ambivalent och innehåller både närmanden och distansering från 
känsloyttringar kan vara präglat av rådande maskulinitetsnormer. Att närma sig feminina 
praktiker kan dock ses som ett motstånd mot desamma. Utifrån Connell (2008:117) 
analyseras detta som ett förmodat resultat i och med antagandet att endast ett fåtal av män 
uppfyller den hegemoniska maskuliniteten. Att dessa män frångår den behöver alltså inte 
nödvändigtvis tolkas att en sådan hegemonisk maskulinitet inte är dominant. Däremot kan det 
utifrån Jurik och Siemsens (2009:74) diskuteras om närmande av feminina praktiker bör 
tolkas som ett avståndstagande från (hegemonisk) maskulinitet, eller snarare som en annan 
typ av maskulinitet. Hegemoniska maskulinitetsideal är föränderliga (Connell, 2008:115) 
varpå närmanden mot feminint kodade praktiker kan tolkas som både en annan form av 
hegemonisk maskulinitet (jmf Gottzén & Jonsson, 2012:16) samt ett motstånd till den. 
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6.2 Relation mellan tidigare forskning och resultat 
Resultatet kommer här att diskuteras i relation till tidigare forskning. Resultatet 
överensstämmer till viss del med tidigare forskningsfält samtidigt som empirin uppvisat 
skillnader. Dessa skillnader tolkas som som delvis förändrade maskulinitetsnormer och ett 
närmande gentemot feminina praktiker. Maskulinitetsideal såsom att vara självständig, 
problemfri och stark presenterade av bland annat Yousaf, Hunter och Propat (2015:236), 
upplevs vara något intervjupersonerna inte känner igen sig i. Samtidigt kan dessa ideal ändå 
anses uppvisas i tal om vänskapen som kravlös, rationell eller konfliktfri. De praktiker som 
framhölls var främst en vilja att ha och en möjlighet till emotionella samtal, vilket av 
Morman, Schrodt och Tornes (2012:583) beskriver härrör från normativt feminina praktiker. 
Därtill framkom inte heller act out, vilket Kilmartin (2005:96) menar är 
maskulinitetspraktiker. Istället uttrycktes snarare avståndstagande och ogillande gentemot 
detta.  
 
Samtalen innebar i många fall samtidigt ett avståndstagande och motstånd gentemot 
“grabbighet”, traditionella maskulinitetsideal och homofobi vilket kan liknas med Goedecke 
(2018:225f). Den egna maskuliniteten diskuterades emellanåt som innehållande att kunna 
vara öppen med sina vänner. Det intervjuparen framhöll vara en vilja och en möjlighet att 
prata med varandra kan betraktas som positivt i relation till Danielsson et al. (2011:619) 
gällande betydelsen av att unga män uppmanas till att bli mer verbala om sitt mående. Att 
samtalet däremot uttrycktes rationaliserande ordalag kan ses i relation till Yousaf, Hunter och 
Propat (2015:234) och den rollkonflikt hos män som de presenterar. Intervjupersonerna 
upplevdes alla vara medvetna om vikten av att prata om känslor med varandra och att detta 
förväntas av dem, samtidigt som de tycktes vara påverkade av könade förväntningar om att 
inte uttrycka psykisk ohälsa. Detta görs bland annat genom att resonera om 
vänskapsrelationer med och mellan kvinnor.  
 
I resultatet fram inga explicita uttryck för homofobi eller avståndstagande från 
homosexualitet, snarare det motsatta. Den omsorg och ömhet som intervjupersonerna 
uttryckte framkom emellanåt i rationella ordalag eller med en humoristisk framtoning. Detta 
har tolkats som ett sätt till emotionellt avståndstagande och kan relateras till Dowd (2010:28) 
som beskriver mäns tendenser till att gardera relationer från att uppfattas som homosexuella, 
då homosexualitet beskrivs som oförenligt med maskulinitetsideal. Även Chen (2012:256) 
presenterar hur den homosociala manliga vänskapen kan tvingas förhålla sig till normer om 
begränsad intimitet, vilket kan vara överförbart även till denna studie.  
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6.3 Relation mellan teori och resultat  
Våra teoretiska val har påverkat uppsatsens upplägg, analys och slutsatser. Dessa har bidragit 
till en djupare förståelse för hur empirin kan förstås, men även verkat begränsande i form av 
uteslutande av andra teoretiska perspektiv. På grund av våra teoretiska val har uppsatsen 
studerat kön som en social konstruktion och därmed uteslutit andra perspektiv vilka betraktar 
kön som en psykologisk eller biologisk företeelse. Genom användningen av ett 
genusperspektiv har vi kunnat belysa hur manligt kön skapas i samtal samtidigt har andra 
sociala faktorer, exempelvis ålder, klass eller etnicitet inte tagits hänsyn till.  

 
Teorin om hegemonisk maskulinitet har, på grund av den hegemoniska maskulinitetens 
föränderlighet, inneburit svårigheter i analysprocessen. Det har i empirin varit teoretiskt 
problematiskt att anta att de tendenser intervjupersonerna ger uttryck för bör härröras till en 
hegemonisk maskulinitet, eller om det istället bör betraktas som ett motstånd mot den. 
Liknande problematik återfinns hos Jurik och Siemsen (2009:74), gällande huruvida ett 
handlande bör betraktas som ett skapande av könet man eller som ett motstånd gentemot det. 
Denna problematik kan även härröras till Nordberg och Saar (2008:206) resonemang om att 
begreppet är svårt att applicera på en svensk jämställdhetskontext. Samtidigt råder det delade 
meningar om vad hegemonisk maskulinitet egentligen innefattar. Även användandet av ett 
genusperspektiv (främst West & Zimmerman, 2002) kan anses vara problematisk på grund av 
antagandet att alla individer konstant måste skapa kön. Detta kan innebära svårigheter i att 
tolka beteenden, vilka antas påverkas även av andra faktorer. Ska en handling tolkas som 
skapandet av kön, eller förstås den bättre i ljuset av något helt annat?  
 

6.4 Relation mellan metod och resultat 
Våra metodologiska val har format och gett möjlighet till resultatet, samtidigt som det även 
inneburit begränsningar. Vårt resultat svarar på uppsatsens frågeställningar vilket indikerar 
att metodvalet innebar goda förutsättningar för att uppnå syftet. Att undersöka manlig 
vänskap i relation till psykisk ohälsa hade dock varit möjligt även med andra metodval såsom 
dokumentstudier eller observationer. Däremot hade konstruerandet inom ramen för en 
intervjusituation inte varit möjlig att studera.  
 
Inför studiens genomförande diskuterades och problematiserades metodvalet, främst utifrån 
valet att genomföra parintervjuer. En farhåga var att intervjun skulle upplevas otrygg 
eftersom båda uppsatsförfattare deltog vid samtliga intervjutillfällen. Vår upplevelse var dock 
den motsatta och intervjuerna upplevdes givande samtidigt som de bidrog till rik empiri. Det 
går däremot inte att garantera att intervjupersonernas trygghet i och med deltagandet. Våra 
metodologiska val har inneburit att inte genomföra individuella intervjuer vilket möjligen 
kunnat föranleda att intervjupersonerna uttryckt sig mer personligt och djupgående om sina 
upplevelser, utan att behöva förhålla eller dela narrativ med en vän. Däremot hade det således 
inte heller varit möjligt att studera vänskapsparens gemensamma narrativ.  
 
Vår fenomenologiska hållning har föranlett att resultatet främst utgår från vad 
intervjupersonerna själva valt att berätta. I kombination med vår socialkonstruktivistiska 
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utgångspunkt har detta till viss del styrts och medskapats av oss uppsatsförfattare. Konkret 
kan det relateras till att vi vid intervjusituation varit fyra deltagare närvarande och att 
ambitionen att framställa sig själva på ett särskilt sätt har existerat hos intervjupersonerna. 
Därtill har vi inte haft en sträng fenomenologisk metod, utan ställt frågor och delvis lett 
samtalet i en viss riktning, för att empirin ska svara till studiens syfte. Vi menar dock inte att 
detta är problematiskt, men att det är viktigt med förståelse och transparens gällande hur 
resultatet tillkommit.  
 
Viss problematik har förekommit i vårt tillvägagångsätt att referera till delvis teoretiska 
begrepp under intervjuerna eller då vi bett intervjupersonerna uttrycka sig i generella ordalag. 
I de fall intervjupersonerna bads att resonera och diskutera på ett mer strukturellt och 
övergripande plan har intervjuare och intervjuperson ofta inte delat begreppens teoretiska 
innebörd. Detta kan eventuellt förklaras med att männen haft olika bakgrund och förförståelse 
vilket föranlett skilt användande av begreppet 
 

6.5 Implikationer för socialt arbete - forskning och praktik 
Vilka slutsatser kan vi därmed dra vad gäller socialt arbete som forskningsområde samt 
praktikfält? Vi upplever att en diskussion om manlig vänskap och psykisk ohälsa är viktig i 
vår samtid, i och med den ökade psykiska ohälsan i samhället samt svårigheter för sociala 
verksamheter att nå pojkar och män med psykisk ohälsa. Våra förhoppningar är att studien 
kan bidra med mer kunskap om vad det innebär att vara man idag och hur denna identitet 
formas och omformas inom ramen för manliga vänskapsrelationer och psykisk hälsa. 
Framtida forskning inom ämnet skulle kunna studera den psykiska ohälsan inverkan på 
vänskap som en förlängning av vad denna studie ämnade belysa. Studien uppvisar ett visst 
motstånd hos män mot traditionella maskulinitetsideal då dessa upplevs som förlegade och ej 
representativa. Detta visar ett existerande behov för en modern förståelse av maskulinitet, 
både inom forskning men inte minst inom det praktiska sociala arbetet. Slutsatser om vad 
männen i studien framhöll som betydande kvalitéer inom vänskapen kan användas för att 
förstå hur män önskar bli bemötta inom det sociala arbetets verksamheter. Resultatet 
implicerar även likt Danielsson et al. (2011) att sociala verksamheter bör beakta män och 
kvinnors skilda sätt att hantera och uppvisa psykisk ohälsa. Studien belyser mäns ambitioner 
att visa öppenhet om sitt mående, vilket har betydelse för hur det sociala arbetet kan möta 
män med psykisk ohälsa. Hur män uppvisar intimitet och närhet kan öka förståelsen för 
manlig psykisk ohälsa, samt destruktiva maskulinitetsnormer.   
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8. BILAGOR 
 

Bilaga 1. Informationsbrev 
 

Är du man, och är vän med en man? 

Forskning har visat ett starkt samband mellan vänskap och psykisk hälsa. Samtidigt ökar den 
psykiska ohälsan bland många grupper i Sverige. Vi skulle med bakgrund av detta vilja veta 
mer om hur vänskap kan upplevas och vad den kan ha för betydelse.  

 

Vi är två socionomstudenter  vid Uppsala Universitet som just nu söker deltagare till vårt 
examensarbete. Syftet med studien är att undersöka mäns upplevelser av vänskap, och hur 
detta kan kopplas till psykisk hälsa. Vi behöver dock dig för att göra detta möjligt!  

 

Vi vänder oss alltså till dig och en nära vän, som båda är män. Vi vill genomföra en 
intervju där ni båda deltar samtidigt. Ni väljer under intervjun vilka frågor ni vill svara på, 
och ni kan närsomhelst välja att avbryta. Intervjun genomförs vid ett tillfälle, med en tidsram 
på ca. 60 minuter. Den genomförs med fördel i Universitetets lokaler någon gång under vecka 
14-18, 2019. Du kommer efter ditt deltagande bli tillfrågad om du vill ta del av studien. Vi 
bjuder självklart på kaffe! 

 

Vänligen återkom med ditt/ert intresse så snart som möjligt! 

Kontakta gärna oss (eller vår handledare) om du har några frågor eller funderingar! 

 

Vänliga hälsningar 

Sofia Udd & Julia Råsten, Socionomstudenter, Uppsala Universitet. 

 

Kontakt:  
mail: namn.namnsson@student.uu.se  

tel: XXX-XXX XXX 

Handledare: Dr. Linn Egeberg Holmgren, Uppsala Universitet 

linn.egeberg.holmgren@soc.uu.se 

tel: XXX-XXX XXX 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Ämne 1: Bakgrundsinformation 
● Skulle ni vilja berätta lite om er själva? 

○ Hur ser er familjesituation ut? 
○ Vad är er huvudsakliga sysselsättning? 
○ Vad gör ni helst på fritiden? 

 
Ämne 2: Den egna vänskapen 

● BAKGRUND EGEN VÄNSKAP:  
○ Skulle ni vilja berätta om hur ni träffades? Har ni ihåg något första intryck av 

varandra? 
○ Hur länge har ni varit vänner?  
○ Hur kommer det sig att ni blev vänner?  
○ Hur kommer det sig att ni har fortsatt att vara vänner? 

● INNEHÅLL: 
○ Vad gör ni när ni umgås?  
○ Skulle ni säga att ni har liknande intressen? 
○ Vad är återkommande samtalsämnen?  
○ Umgås ni främst i grupp eller en och en? Hur kommer det sig? 

● EGENSKAPER:  
○ Vilka egenskaper tycker ni är den viktigaste hos den andra?  
○ Vilken egenskap tycker ni är viktigast hos er själva? 
○ Finns det tvärtom några sidor hos den andre som är svårhanterliga? 
○ Kan ni se likheter hos varandra? Är det viktigt att man är lika varandra? 

● VÄNSKAPENS BETYDELSE:  
○ Kan ni berätta om ett bra minne ni har tillsammans? 
○ Kan ni tänka på någonting som du inte hade gjort/inte kommit i kontakt med 

om det inte vore för vännen? 
○ När uppskattar ni den andra som mest?  
○ Vilken betydelse har er vänskap haft för er? 
○ Vad krävs av er för att relationen ska fungera?  

● KONFLIKT:  
○ Har ni någon gång stött på en konflikt?  
○ Vad handlade den om, och hur hanterade ni den?  
○ Vad tycker ni om den andres andra kompisar?  
○ Hur gör du om du tycker att den andre beter sig dåligt? 
○ Finns det något den ena gör, som du inte kan förstå? 
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Ämne 3: Genus 

● Umgås ni främst med killar eller tjejer? Hur kommer det sig?  
● Finns det skillnader i hur ni umgås med tjejkompisar i jämförelse med killkompisar?  
● Kan ni se någon skillnad i hur kvinnor i er närhet umgås med varandra, i jämförelse 

med blandade grupper eller grupper med enbart män?  
● Kan ni se någon skillnad i hur just ni som kompispar umgås i jämförelse med andra? 
● Har ni någon tanke om hur manliga vänskaper representeras/beskriv i samhället? Hur 

då? 
● Har ni hört talas om begreppet bromance? Vad associerar ni till det? Hur benämner 

man sina vänner? Spelar det någon roll?  
● Om jag säger manlig vänskap - tänker ni på någon särskild då? Varför? 

 
Ämne 4: Psykisk hälsa 

● Vad innebär det för dig att må bra? 
● Om något känns jobbigt, hur märks det på dig? 
● Hur hanterar ni om den andra mår dåligt? Frågar man om det? 
● Hur påverkar det dig, om den andra mår dåligt? 
● Hur påverkar det dig, om den andra mår bra? 
● Hur visar ni att ni själva mår dåligt? 
● Hur vill ni att den andra reagerar om du själv mår dåligt? 
● Vill ni ha stöd från en vän om ni mår dåligt? 

 

Avslutning 
● Är det något ni tycker att vi missat att fråga om? 
● Något ni vill tillägga? 
● Hur kändes det att bli intervjuad? 
● Varför ställde ni upp på den här intervjun?  
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 
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