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Sammanfattning  
Denna studie utforskar könsskillnader gällande känslor i nära relationer och dess 

interaktioner. Forskarna undersöker respondenternas familje-och vänskapsrelationer och 

ställer dessa gentemot deras upplevda känsloupplevelser samt deras inställningar till 

känslorna i fråga. Syftet är att se huruvida skillnader i dessa mellanmänskliga interaktioner 

existerar samt hur de utmärker sig och eventuella bakomliggande anledningar.  

Frågeställningarna som ställs är angående vilka könsskillnader rörande uttryck av känslor 

som finns hos universitetsstudenter i Uppsala i deras interaktioner inom nära familje- och 

vänskapsrelationer samt vilka bakomliggande anledningar det är som påverkar dessa. 

Materialet inhämtas genom intervjuer som sedan kodats utifrån den fenomenologiska 

ansatsen med hjälp av IPA. Under analysen tillämpas teoretiska inriktningar från ett flertal 

sociologer där Arlie Hochschild och Erving Goffman har de centralaste rollerna. Slutligen 

kommer uppsatsen fram till att många av respondenterna i studien var försiktiga att öppna 

upp sig i familjen. Framförallt hade kvinnor svårt att öppna upp sig helt vid delning av sorg 

och ledsamhet till familj. Majoriteten av alla respondenter var öppna i sina 

vänskapsrelationer. Dessutom föredrog majoriteten av kvinnorna att vända sig till kvinnor när 

de vill dela med sig av känslor. Ytagerande och djupagerande användes mer av kvinnorna än 

männen, speciellt vid fråga om att visa ett positivare yttre.  
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1.Inledning 

What are little girls made of? Sugar, spice and everything nice. What are little boys made of? 

Snips and snails and puppy dog tails” - What Are Little Boys Made Of? - Nursery Rhymes 

(u.å) 

Att samhället ser olika på män och kvinnor härstammar från lärdomar som barn utsätts för 

redan under tidig barndom, beskriver sociologen Arlie Hochschild (2012 s.163). Ett exempel 

är ovan nämnda välkända barnramsan som började bli populär redan under 1800-talet. (What 

Are Little Boys Made Of? – Nursery Rhymes). Könsskillnader har det sedan länge funnits 

intresse för och forskats kring inom sociologi och socialpsykologi, bland annat skiljaktigheter 

i mäns och kvinnors vänskapsrelationer. Denna forskning pekar ut skillnader i hur könen 

uppskattar och ser på interaktion och relationer. Den har skett både oberoende till och i 

relation till varandra. Viss forskning antyder exempelvis att kvinnor upplever interaktion 

mellan varandra som mer givande och betydelsefull än vad män gör (Borland et al., 2018). 

Annan tar upp hur kvinnor i större utsträckning interagerar i vänskapsrelationer via känslor 

och delar med sig medan killar föredrar att tillsammans delta i fysiska aktiviteter (McLeod, 

2010). 

Den franske författaren, aktivisten och feministen Simone de Beauvoirs beskrev i sin bok The 

Second Sex (2010) en liknelse där kvinnor, i den värld vi lever i, tillsammans med varandra 

befinner sig på en så kallad bakre region där det finns en känsla av intimitet och 

fördomsfrihet. Denna atmosfär ställer hon i jämförelse till när kvinnor befinner sig i 

situationer där män är närvarande och att kvinnorna därmed engagerar sig i ett skådespeleri. 

Detta förhållningssätt till kvinnors och mäns olika användning av dessa regioner är 

konstruerat utifrån principer och sociologiska begrepp framtagna av Erving Goffman (2014). 

Det är i dessa tankar från Beauvoirs och Goffman som vårt intresse för detta ämne tog 

avstamp. Finns det könsskillnader i hur män och kvinnor uttrycker sig och agerar i sina nära 

relationer? Hur kommer det sig? Däremot har vi ett intresse att dyka djupare i spåret om 

möjliga skillnader och anledningen bakom dessa men med ett ytterligare fokus på inflytandet 

och påverkan av nära relationer.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka känslor som existerar och uttrycks i interaktion, vilket 

sedan ställs i relation till könsskillnader. Studien kommer med ett fenomenologiskt synsätt 

titta närmare på mellanmänsklig interaktion i både nära vänskapsrelationer samt 

familjerelationer. Med anledning för att se känslors roll inom detta för de två könen, samt om 

och i så fall hur dessa skillnader uttrycker sig. Detta analyseras utifrån bland annat 

sociologerna Arlie Hochschild och Erving Goffman. Respondenterna kommer att vara 

Uppsalastudenter i åldern 20–30 år och intervjuerna kommer vara semistrukturerade och 

fokusera på hur informanterna själva upplever sig känna och uttrycka känslor i sina nära 

familje-och vänskapsrelationer. Som utgångspunkt för detta används följande 

frågeställningar:  

 

❖ Vilka könsskillnader rörande uttryck av känslor finns hos universitetsstudenter i 

Uppsala i deras interaktioner inom nära familje-och vänskapsrelationer? 

 

❖ Vilka bakomliggande anledningar påverkar dessa skillnader? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är strukturerad utifrån sex olika avsnitt varav de första ger en introduktion till 

uppsatsens syfte och utgångspunkter. I avsnitt två, tidigare forskning, presenteras forskning 

som redovisats i annan tidigare forskning på ämnet. Böcker, artiklar och publikationer 

används för att stärka relevansen av denna studie samt för att ge läsarna en inblick i det fält 

som behandlas. Det teoretiska ramverk som används för att undersöka materialet i denna 

studie presenteras i avsnitt tre och härstammar främst från sociologerna Erving Goffman samt 

Arlie Hochschild. Begrepp såsom regioner, roller, känsloarbete och känsloregler kommer 

förekomma vid analysdelen där det teoretiska ramverket appliceras på det material som 

samlats in. Under avsnittet metod presenterar vi och motivera användningen av fenomenologi 

som metodologisk ansats. Där presenteras även tillvägagångssättet som används för att samla 

in det empiriska materialet som undersökningen kommer baseras på. Under avsnittet resultat, 

vilket är det femte avsnittet, redovisas de relevanta upptäckter som gjordes vid bearbetningen 

av det insamlade materialet. Utdrag från intervjuerna flätas samman med resultatet beskrivet i 

text samt analyser på resultatet i fråga. Även de teoretiska begrepp och teorier som ansetts 

vara relevant i relation till denna studie kommer appliceras på materialet och varvas med 
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forskarnas tolkningar. Slutligen kommer en kort sammanfattning av det resultat vi kommit 

fram till genom vår studie återges samt en avslutande diskussion där resultatet ställs gentemot 

de tidigare delarna av uppsatsen för att binda ihop en relevans. 

2. Tidigare Forskning 
Avsnittet behandlar tidigare forskning från västvärlden med fokus på könsskillnader i olika 

samhällsgrupper i relation till känslor. Avsnittet sammanfattar studier om känslor i relation 

till olika samhällsnormer som påtrycker könsskillnader och även om hur män och kvinnor 

därmed förväntas följa olika uppsättningar regler kring sitt agerande. Här tas även vikten av 

familjedynamik upp, i synnerhet föräldrar-barnrelation, och vilka konsekvenser detta i sin tur 

har gällande barnens relation till känslor och känslouttryck. Nedan presenteras fjorton artiklar 

och studier inom detta fält som tematiserats utifrån fem ämnen. 

2.1 Känsloregler och könsstereotyper 

Hur unga tjejer och killar upplever uppsatta regler kring agerande med känslor tas upp av två 

olika publikationer från Nordamerika från 2004 och 2009. I Journal of Adolescent Research 

skriver Oransky och Marecek (2009) en artikel på ämnet maskulinitet och känslor i killars 

vänskapsrelationer. Studien ville ta reda på hur unga killar från olika high schools i USA såg 

på ämnena maskulinitet och känslor i sina vänskaper. Här presenteras resultat som visade att 

de flesta killarna kände en press att dölja känslor för att ge ett tuffare intryck och att delandet 

av känslor skulle klassificeras som feminint eller tjejigt. Dessa rädslor för att anses som 

feminina vid uttryck av känslor och närhet är desamma som respondenterna senare 

rapporterade i Way´s studie (2011). Anledningen till detta rapporterades vara en rädsla för att 

bli retad eller förlöjligad om de delade sina känslor mer öppet.  

På ett liknande sätt tas förekomsten av regler vid känslouttryck upp i en studie av O´Kearney 

och Dadds (2004) som utfördes i Australien för att undersöka känslospråk hos tjejer och 

killar. Även denna studie var utförd på ungdomar i samma åldersspann som den i USA. 

Dessa respondenter presenterades med två sorters hypotetiska exempelsituationer vars 

innehåll var menat att framkalla ilska och rädsla hos informanterna. Resultatet visade 

relevanta skillnader både när det kom till åldersgrupperna hos informanterna, där språket för 

att beskriva sin upplevelse utvecklas med ålder, samtidigt som det synliggjordes ett flertal 

könsskillnader. De skillnader som sågs mellan tjejer och killar pekade på förekomsten av 

olika så kallade regler för känslor som skiljde sig mellan grupperna, liknande artikeln från 
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Journal of Adolescent Research (Oransky och Marecek, 2009). En möjlig orsak till att 

tjejerna uttryckte en överlägsen uttrycksförmåga av känslomässig referens samt kausala 

referenser, var det faktum att tjejer har generellt en fördel gällande verbala förmågor. Fler 

tjejer än killar uttryckte även en upplevd känsla av ledsamhet när de presenterades med 

exemplen, däremot upptäcktes ingen högre intensitet hos tjejers känslospråk än hos killar, 

något som forskarna hade förväntat sig av studien. 

I en tidigare studie av Herrera et.al (2000) från samma vetenskapliga tidskrift presenteras 

resultat som överensstämmer med O´Kearney & Dadds (2004) resultat gällande tjejer och 

upplevd ledsamhet. Denna studie behandlar befintliga stereotyper för män och kvinnors 

uttrycksförmåga när det kommer till känslor, samt hur deras självuppfattningar ser ut 

angående deras emotionella beteende (Herrera et.al, 2000). Resultatet från frågorna angående 

självuppfattat emotionellt beteende och generella stereotyper visade på fler uttryck av sorg 

eller ledsamhet vid negativa emotionella händelser för tjejer, precis som artikeln av 

O´Kearney & Dadds hittat. Samtidigt visade killarna i denna artikel en större andel upplevd 

lugn eller lycka vid dessa samma händelser som var kopplade till negativa känslor. 

2.2 Känsloutveckling inom familjerelationer 

I tidskriften Psychology and Clinical Psychiatry undersöker Amir Haimove (2017), en 

barnterapeut inom kognitiv utveckling, hur familjerelationer under barns uppväxt influerar 

barnets utveckling av känslor. Denna undersökning utfördes på redan existerande litteratur 

publicerat om ämnet. Under de två första åren i barnets liv iakttar de en omätbar mängd 

känslouttryck hos sina nära, främst föräldrarna, vilket barnet intar lärdomar från. Konflikter 

mellan föräldrar, beskriver han, har därför en stark koppling till barnets beteendemässiga och 

känslomässiga utveckling under dessa år. Slutligen kom artikeln fram till att stora som små 

negativa konflikter i familjerelationerna där de inblandade upplever skam eller rädsla, leder 

till negativa konsekvenser för barnens utveckling på flera fronter. Däribland den emotionella 

utvecklingen, genom att barnet lär sig internalisera dessa känslor. 

Hur interaktion till föräldrar eller föräldrar emellan formar utvecklingsmiljön för känslor tas 

även upp i en studie från Merrill-Palmer Quarterly. Författaren beskriver där att samtalande 

av delade händelser mellan barn och förälder kan underlätta viktiga aspekter av psykosocial 

utveckling, genom familjens hänvisningar till känslor (Manczak, 2016). Denna studie 

undersöker om föräldrars personlighet och kön samt barnets kön kan vara relaterade till hur 
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samtal om känslor utformas. Resultatet visade att det fanns diskussionsskillnader som 

berodde på kön och samtalsämne. Det visade sig även att en högre nivå av social närhet fanns 

hos mammor då dessa hade ett rikare känslomässigt samtal, speciellt när de hade 

konversationer med sina döttrar. Man kunde dock inte se någon större koppling till pappans 

personlighet. Således kunde de dra slutsatsen att personlighetsdrag och kön kan ha en 

påverkan på de ord och känslor som föräldrar och barn använder, vilket i sin tur formar 

utvecklingsmiljön. Det faktum att en högre social närhet fanns i samtal mellan mammor och 

döttrar visar likheter med artikeln av O´Kearney & Dadds (2004) där de konstaterade att 

tjejers överlägsenhet när det gäller generella verbala uttrycksförmågor leder till en fördel 

även gällande uttryck kring känslor. 

2.3 Könsskillnadens relevans vid känslouttryck och känsloupplevelser 

Huruvida de förutsatta skillnaderna mellan könen i själva verket är lika tydliga i praktiken 

som tidigare forskning får det att verka är något som debatteras av flera forskare. I artikeln 

från The Sociological Review av De Boise & Hearn (2017) presenteras en studie angående 

män och deras maskulinitet samt känslor. Artikeln, som bygger på tidigare publiceringar från 

denna tidskrift och övriga sociologiska källor, beskriver att det finns en begränsning för män 

att uttrycka sina känslor i den samhälleliga normen i vårt samhälle, och de menar att man 

istället ska uppmärksamma ökningen av känslosamhet när man genomför sociologisk 

forskning. Dock är detta ifrågasatt av nyare forskning, beskrivs det senare i samma text, då 

man inte håller med om att män inte uttrycker sina känslor. Artikeln har en kritisk 

utgångspunkt där författarna trycker på vikten av att i forskning av detta slag skilja på uttryck 

av och egentliga upplevda känslor samt skilja mellan känslor och rationella handlingar. De 

Boise & Hearn påstår är att genom feministisk kritik har män nu ett mjukare och mer 

känslomässigt sätt att uttrycka sin maskulinitet. På samma sätt uttrycker Elke Bruckner och 

Karin Knaup (1993) i sin studie att könsskillnader inte alltid är så pass stora eller relevanta 

som man kan tro. Denna studie utforskar mäns och kvinnors vänskapsmönster i fem olika 

länder för att se huruvida det finns några mätbara skillnader. Studien hämtade sin data från ett 

program där länderna USA, England, Tyskland, Italien och Ungern användes som 

utgångspunkt. Det studien kom fram till var att det fanns tydligare skillnader i vänskaperna 

när man jämförde mellan de olika länder än när man jämförde mellan könen. Utifrån de 

komponenter som studien använde för att mäta vänskaperna hittades inga relevanta skillnader 

i relation till kön men det hittades däremot ett flertal när de kom till skillnader mellan 

länderna. Kathryn Lively (2008) är i sin artikel Emotional Segues and the Management of 
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Emotion by Women and Men till viss del inne på samma bana och konstaterar att nya studier 

visar att kön inte nödvändigtvis har lika stort inflytande på hur individer upplever känslor 

som man tidigare har trott. Hon skriver att många studier har haft ett fokus på just 

könsskillnader och hur de ser ut i emotionella upplevelser, resultatet i denna artikel pekade 

däremot på att det snarare var vägarna mellan känslor som skiljer sig mellan könen. Kvinnor 

har enligt detta längre och mer komplexa känslomässiga vägar mellan känslorna. Att 

kvinnors vägar mellan känslor var längre gjorde att de upplevde fler mellanliggande känslor 

när de gick från en till en annan vilket krävde mer tid medan män snabbare kunde hoppa från 

en känsla till en annan och tillbaka. 

 
2.4 Känslohantering vid interaktion inom grupper 

Frågan om hur män och kvinnor hanterar känslor har sedan länge varit ett ämne av intresse 

inom forskningsvärlden och har återkommit i ett flertal forskningsartiklar. I en studie från 

1998 (Barrett, et. al) presenteras på vilket sätt könsskillnader i känslor kan grundas i det 

sociala sammanhanget. Där undersöktes skillnader mellan ständiga, återblickande och 

direktanslutna tillfälliga självbeskrivningar av känslosamma erfarenheter, upplevelser och 

uttryck. Kvinnliga deltagare i studien beskrev sig själva som mer känslomässigt intensiva, 

öppna och sårbara när de svarade på ständiga minnesbaserade mätningar. Dock kunde man 

inte se samma mönster när man observerade samma män och kvinnors när det kom till deras 

upplevda känslor som mättes i stunden. Man kom vidare fram till att könet hos ens personen 

man interagerar med var av betydelse för hur individer upplevde och uttryckte sina känslor. 

Det blev tydligt att deltagarna uttryckte mer känslor när de interagerade med personer av 

motsatt kön. Resultatet visade viss utmaning för att kvinnor är “det mer emotionella” könet.  

Samma utgångspunkter studerades redan år 1976 av författaren Aries i studien Interaction 

patterns and themes of male, female, and mixed groups. Dock sa resultatet från denna artikel 

emot vissa slutsatser som studien av Barrett, et al. (1998) kom fram till, i den föregående 

artikeln. Här studerade Aries (1976) interaktionen mellan män och kvinnor i mindre grupper. 

Resultatet pekade på att tjejer och killar agerade olika beroende på om de är i en grupp med 

endast sitt eget kön eller en blandad grupp. Gällande män kunde man se att de visade en mer 

personlig sida och pratade mer om sig själva i en blandad miljö jämfört i en miljö med enbart 

män där det var mer fokus på att uttrycka status och konkurrens. När det gäller kvinnor hade 

de inte svårt att dela med sig till varandra i kvinnliga miljöer, det fanns där en öppenhet att 

dela med sig av sina känslor. Dock när kvinnor befann sig i blandade grupper fanns det en 
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betydligt mindre kontakt mellan kvinnorna då de tillät männen dominera den sociala 

interaktionen, till skillnad från resultatet i studien av Barrett et.al (1998).  

Detta diskuteras även i Handbook of Communication and Emotion där Andersen och 

Guerrero (1996) skriver om hur känslor kommuniceras i vänskaper. De utgick från 

circumplex modellen som innebär att man lägger motsatser hos känslor i en cirkelmodell för 

att sedan se hur dessa sammanflätas. Ett av resultaten de kom fram till var att kön och ålder 

hade en påverkan på vilket sätt man uttrycker glädje och sorg i vänskap. Kvinnor hade en 

tendens att vara skickligare på att känna igen och uttrycka känslor i allmänhet, i synnerhet 

sorg, än män. Båda könen var mer benägna att uttrycka glädje och sorg till det motsatta könet 

än inför samma kön. Kvinnor var också bättre på att öppna upp sig om sorg än män oavsett 

könet på den person man interagerade med. 

Avslutningsvis presenteras samt diskuteras resultat från en mängd övrig tidigare forskning 

om könsskillnader i vänskapsrelationer och skillnaderna i uttryck av känslor i en artikel från 

Psychological Bulletin Journal av Rose & Rudolph (2006). Vid jämförandet av dessa studier 

framkom ett flertal överensstämmande resultat som presenterades av författarna. Tjejerna var 

generellt, i relation till pojkarna, både mer benägna att uppleva högre nivåer av känslomässig 

försörjning i sina relationer, engagera sig i interaktioner som präglas av konversation och 

självupplysning, uppfatta uttryckt nöd eller oro hos sina vänner och söka stöd samt uttrycka 

känslor i stressfulla situationer. Flera av dessa skillnader visar sig även öka i takt med 

individens utveckling och både positiva och negativa aspekter sågs utvecklas utav detta. 

Tjejernas relationer till varandra riskerade öppna upp dem för en högre grad sårbarhet 

samtidigt som det kunde bidra till hämmande av möjligheten att utveckla antisociala 

beteenden. 

2.5 Känslomässig närhet och intimitet 

Emotionell närhet och preferenser inom vänskapsrelationer diskuteras i två olika studier 

publicerade år 2007 samt 2011. Asymmetries in the Friendship Preferences and Social Styles 

of Men and Women av Vigil (2007) studerade vuxna män och kvinnor för att se vilka 

komponenter som var relevanta i de antagna könsskillnaderna när de kom till 

ömsesidighetspotential. Resultaten från denna studie visade bland annat att samtliga 

informanter sökte sig till vänner som de känner igen sig i, som påminde om dem själva. Det 

som skiljde könen åt enligt studien var främst hur kvinnor fokuserade mer på mindre och 
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säkra vänskapsgrupper där emotionell närhet och intimitet prioriteras medan män föredrog 

större och funktionella vänskapsgrupper på bekostnad av högre intimitet.  

 

Vikten av emotionell närhet togs även upp i Deep secrets: Boy’s Friendships and the Crisis 

of Connection av Niobe Way (2011). Även denna studie beskriver att intimitet är en kvalitet 

som uppskattades främst i kvinnliga vänskapsrelationer. Däremot menar samtidigt studien av 

Way att det existerade en intensiv intimitet bland unga killar, speciellt under tidiga och 

mellersta tonåren. Pojkar ansåg att de delade med sig av sina djupaste hemligheter och 

känslor till varandra. Men detta förändrades när pojkarna växte upp och blev män, 

vänskaperna försvann, de blev misstrogna och kände sig ensamma och isolerade. De menade 

att sårbara känslor och intima vänskaper sågs var mer för tjejer och homosexuella män. Way 

skriver att killarna upplevde en anslutningskris eftersom de levde i en värld och kultur där 

mänskliga behov och kapacitet tillskrivs ett kön och en sexualitet, det vill säga kvinnor och 

homosexualitet, således blir de som ingår i varken eller hindrade från att ansluta. 

 

Dessa ovanstående fjorton studier och artiklar ger en övergripande bild av de fält som denna 

uppsats syftar till att utforska. I dessa publikationer tas både vänskaps-och familjerelationer 

upp av olika författare i relation till känslor men aldrig i samband till varandra. Vare sig 

likheter, skillnader eller kopplingar mellan dem, vilket denna studie bland annat önskar titta 

närmare på. Detta ställs även i denna studie i relation till vissa centrala sociologiska och 

socialpsykologiska teorier och begrepp som presenteras i följande avsnitt. 

 

3. Teoretiskt ramverk 

Teorierna som följer har valts utifrån det faktum att de djupdyker i ämnen relaterade till 

känslor i relation till interaktion. De diskuterar även vilka bakomliggande anledningar som 

påverkar hur dessa känslor ger uttryck för sig. Avsnittet vilar på begrepp och idéer framtagna 

av sociologerna Arlie Hochschild och Erving Goffman som presenteras i deras verk Emotion 

Work, Feeling Rules and Social Structure (1979), The managed Heart (2012) samt Jaget och 

maskerna (2014). Hochschild diskuterar även, i relation till hennes begrepp, den vikt och 

relevans som dessa har för de olika könen vilket är relevant i relation till syftet i denna studie 

att undersöka könsskillnader. Även Goffmans bok innehåller aspekter som är relaterade till 

män och kvinnors olika attityder till begreppen han presenterar. 
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3.1 Goffman och det dramaturgiska perspektivet  

Den sociologiska teoretikern Erving Goffman använde sig av termer lånade från teatervärlden 

vid skapandet av sitt dramaturgiska perspektiv (2014, s.23). Detta perspektiv användes som 

grund i boken Jaget och Maskerna som utforskar hur individer agerar olika utifrån sin 

omgivning och hur vi själva styr vårt agerande för att reglera hur mycket och vad vi visar för 

andra. Aktören i fråga ses som en skådespelare som spelar en roll genom att använda en 

planerad rutin eller rörelsemönster. På den så kallade scenen, där aktören befinner sig, sker 

om och om igen olika uppträdanden utförda av individen inför sina medmänniskor. När detta 

skådespel sker så kan man referera till de som observerar uppträdandet som en publik. 

Aktörens medvetna agerande i skådespeleriet under denna framställning påverkas här av hur 

denne önskar att publiken ska uppfatta hen. 

 

Goffman talar om olika ställen som skådespelaren kan befinna sig på. Dessa är frontstage och 

backstage, som också kallas för de främre-och bakre regionerna (Goffman, 2014, s.97). 

Inom detta perspektiv beskrivs platsen där scenen, publiken och själva framförandet sker på 

som den främre regionen. Det som är väsentligt i framträdandet är hur bra skådespelaren 

spelar sin roll och vilket intryck skådespelet gör på publiken. Blir rollen som framförs 

trovärdig? Goffman menar att, vare sig skådespelaren är medveten om det eller ej, så skapar 

publiken alltid mening och syfte åt det som skådespelaren framför (Goffman 2014, s.28). 

 

Om då den främre regionen är där aktören väljer specifika aspekt att antingen framhäva eller 

dölja med hjälp av olika taktiker så finns det även en bakre region där dessa regleringar inte 

behövs (Goffman, 2014, s.101–102). Denna bakre region är tänkt att fungera precis som 

bakom kulisser på ett riktigt teaterframträdande, där aktören kan ta en paus från sitt agerande 

innan hen behöver kliva upp på scenen igen för nästa framträdande. I bakre regionen finns 

inga karaktärer att upprätthålla, ingen roll att hålla sig inom och ingen publik att påverka eller 

bli påverkad av. I Goffmans bok Jaget och maskerna (2014, s.102) gör han en intressant 

parallell till ett uttalande av Simone de Beauvoir (2010, s.664), när han beskriver 

funktionerna av den bakre regionen. Hon ser den främre regionen som den plats där en 

kvinna befinner sig inför män och därmed måste finna sig i samt anamma de krav och normer 

hon förväntas leva upp till. Den bakre regionen däremot består av hennes kvinnliga kollegor, 



 10 

där är atmosfären lugn och det finns inga krav på henne att upprätthålla någon sorts roll. Hon 

uttrycker att för vissa kvinnor kan denna bakre region anses vara mer uppskattad och 

innefatta en känsla av intimitet i jämförelse med den verklighet som sker på främre regionen.  

3.2 Hochschild och känsloarbete 

Hochschild beskriver att alla individer ägnar sig åt en viss mängd agerande av olika slag och 

att detta agerande kan ske på två olika sätt. Dessa olika processer som individen går igenom 

för att utföra agerandet kallas för ytagerande och djupagerande (Hochschild, 2012). Dessa 

handlar om hur man tar kontroll över sina känslor och sina känslouttryck. Ytagerande är en 

viktig del i det sociala samspelet då det innebär att man kontrollerar det yttre uttryck man ger 

till de personer man interagerar med. Individen förändrar kroppsspråk, tonfall och 

ansiktsuttryck med avsikt för att illustrera en känsla, vilket betyder att det man uppvisar inte 

behöver stämma överens med det som upplevs inombords. Man kan alltså uppvisa en känsla 

utan att egentligen känna den. Djupagerande är något som sker inom individen genom att hen 

försöker övertala sig själv om att känna en känsla så att de kan förmedla denna känsla i den 

roll som ska framföras inför andra (2012, s.38–40). Individen reglerar och anpassar sina 

känslor på ett sådant sätt att de stämmer överens med de normer som finns för framträdandet. 

Man får använda sig av både en kognitiv och kroppslig teknik genom att exempelvis ta 

kontroll över sin andning för att minska nervositet. Detta gör att man kan kontrollera och 

bestämma över sina känslor genom att arbeta på djupet inom sig. Hochschild poängterar dock 

i sin bok att ett allt för engagerat reglerande av känslor på djupet kan göra att individen tappar 

sin energi i livet. Detta eftersom det krävs väldigt mycket av en person för att ändra de 

känslor som finns inom sig. Det handlar alltså om att individer använder sin kreativitet för att 

framkalla de känslor som krävs i en specifik situation eller helt anammar de känslor som 

krävs.  

 

För att lägga fokus på dessa processer aktören går igenom för att utföra djupagerande 

använder hon ett begrepp vid namn emotion work eller känsloarbete som beskriver hur 

aktörer försöker att uppleva eller inte uppleva vissa känslor (Hochschild, 1979, s.560-561). 

Detta innebär att individen kan ha vissa känslomässiga krav på sig i vissa situationer, vilket 

kan kopplas till begreppet känsloregler eftersom känsloarbete styrs av känsloreglerna, som 

kommer att beskrivas i följande stycke (Hochschild, 2012, s.69). 
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3.3 Hochschild och känsloregler  

Känsloregler definieras som de normer, alltså de underförstådda regler, som finns i samhället 

och som därmed styr över vad vi bör och inte bör uppleva för känslor vid olika tillfällen. 

Hochschild fortsätter förklara att känsloregler varierar i innehåll, utformning och i antal 

beroende på gruppen eller situationen man befinner sig i. Vi rättar oss därefter utifrån hur vår 

närhet reagerar på våra känslor och därmed följer de känsloregler som skapats på samma sätt, 

i människors interaktion till varandra (Hochschild, 2012, s.57–58). 

 

I The Managed Heart diskuterar även Hochschild hur känsloregler historiskt sett används 

oftare av kvinnor, som en valuta de byter mot ekonomisk trygghet i en relation (2012, s.20). 

Hon menar att kvinnor, främst i medel och överklassen, sett det som sin uppgift att sätta den 

emotionella tonen i de sociala sammanhang hon befinner sig i. Vidare fortsätter Hochschild 

att beskriva hennes antaganden om att kvinnor har en större vana samt är bättre på att reglera 

och trycka undan sina känslor än män (2012, s.57). Hon menar att vi i vår kultur och vårt 

samhälle har en mer inbjudande attityd till att låta kvinnor fokusera mer på känslor och 

djupagerande. Ett annat exempel ges senare i boken där författaren beskriver hur män 

behöver ceremoniellt tillstånd för att det ska vara accepterat att känna och uttrycka känslor, 

exempelvis en situation där det ses som socialt acceptabelt att uttrycka känslor som på till 

exempel en begravning. Däremot konstaterar hon att män även där förväntas uttrycka en 

“lagom” mängd känslor medan kvinnor kan gråta eller uttrycka sorg utan att förlora respekt 

(2012, s.68). 

4. Metod 
I följande avsnitt beskrivs hur insamling av materialet har verkställts genom utförande av tio 

stycken semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har utförts på fem män och fem kvinnor i 

ålder 20–30 år och som alla är Uppsalastudenter. Studien utgår från en fenomenologisk ansats 

där det mest centrala är ett objektivt förhållningssätt. Slutligen beskrivs hur materialet 

analyserats genom en kodningsprocess utifrån analysmodellen IPA som utgår från ett 

induktivt arbetssätt. 
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4.1 Fenomenologisk ansats 

Fenomenologi som forskningsstrategi har sitt ursprung i den europeiska filosofin från 1900-

talet (Starks & Trinidad, 2007, s.1373–1375). Denna filosofi hade som utgångspunkt att 

sträva efter att hitta en djupare förståelse, samt hitta mening i individers upplevelser och 

deras liv. Fokus ligger också på att utforska levda erfarenheter. Man är intresserad av att hitta 

gemensamma drag av den upplevda erfarenheten och att titta på mönster i människors 

upplevelser. Själva begreppet fenomenologi grundades av den tyske filosofen Edmund 

Husserl (Fejes & Thornberg, 2015, s.132). Teorin beskrivs som att ha ett intentionalt 

medvetande som betyder att vårt medvetande karaktäriseras som både riktat och 

meningsskapande. Med begreppet riktat menas att vårt medvetande alltid har något objekt att 

uppmärksamma. Meningsskapande betyder att ens individuella syn på verkligheten uppstår 

tack vare interaktionen mellan det mänskliga medvetandet och objekten i fråga.  

 

Enligt Fejes och Thornberg har denna metodologi ett intresse för den så kallade kärnan inom 

fenomenet i fråga (2015, s.132). En förutsättning som är enhällig hos samtliga forskare som 

studerat denna metodologi är att kärnan i fenomenet är ett fullständigt objektivt 

förhållningssätt. Begreppet bracketing är exempelvis ett begrepp som beskriver forskare som 

engagerade i en självreflexiv process där man uppmärksammar och samtidigt sätter åt sidan 

sina tidigare kunskaper och förutfattade meningar (Starks & Trinidad, 2007, s.1376). Detta 

med målet att kunna ta in individernas berättelser med ett öppet sinne. Således är ett objektivt 

öga en bekräftelse på pålitlighet gentemot de fenomen som undersöks (Kvale & Brinkman, 

2009, s.42). Utöver ovanstående begrepp använder sig vissa forskare av en annan reflexiv 

praktik som utgår från att bolla med varandra samt skriva memoarer regelbundet under 

analysprocessen (Merleau-ponty, 1999, refererat i Kvale & Brinkmann, 2009, s.42). Tanken 

är att det ska hjälpa forskarna att få en djupare förståelse av den data de bearbetar. Man vill 

beskriva det material man samlat in så precist och noga man kan och försöka låta bli att 

analysera och förklara det man ser. Att ha ett objektivt ingångssätt, såsom det inom 

fenomenologin, ses som fördelaktigt för att inte som forskare lägga tyngd i ens egna 

erfarenheter och åsikter. Detta i sig underlättar i studier som denna där fokus ligger på att 

komma åt respondenternas subjektiva synsätt och tankar. 
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Inom fenomenologi vill man utforska levda erfarenheter och hitta mening i individers 

upplevelse och behöver således ett material som är djupgående och som ger möjlighet för en 

objektivitet som forskare. Detta kommer mer ingående att beskrivas i efterföljande stycke.  

4.2 Material  

Materialet för att besvara denna studies frågeställning hade sin utgångspunkt i individers 

personliga erfarenheter, åsikter och tolkningar om ett visst fenomen. För att få tillgång till 

denna information har tio stycken intervjuer genomförts och sedan transkriberats. Denna 

transkribering av intervjuerna kodades sedan i olika steg samt delades in i olika kategorier 

och färgkoder. Dessa koder användes till sist som grund i analysen som utfördes. 

Intervjuguiden som användes till intervjuerna utformades att ta cirka 45 minuter att 

genomföra. Genom en pilotstudie gavs möjlighet att prova ett preliminärt frågeschema som 

därefter kunde justeras till att uppfylla de tids-och innehållskrav studien byggt på. Intervjuns 

form bidrog till att variationer förekom eftersom formen för intervju var semistrukturerad 

vilket betyder att mängden följdfrågor avgjordes av respondenternas svar (Bryman, 2018, 

s.563). Då intervjuerna utfördes digitalt påverkade det svarstiden då respondenterna var mer 

eller mindre vana med denna sorts interaktion vilket därmed påverkade hur bekväma de 

kände sig i situationen och hur mycket de därför delade med sig. Början av intervjuerna där 

respondenten bland annat informeras om syfte och anonymitet spelades inte heller in ifall 

respondenten efter denna information kände att de inte önskade ställa upp på intervjun. Samt 

att det inte ansågs relevant att ha med i transkriberingen, på det sättet påverkades längden på 

ljudfilerna även av detta. 

4.3 Urval och urvalskriterier  

Urvalsgruppen för denna uppsats var studenter i åldersgruppen 20 till 30 år. Anledningen 

bakom detta var dels tillgänglighet i och med att studien utfördes i en universitetsstad. 

Önskan fanns även att utgå från unga vuxnas perspektiv då de frågor som skulle besvaras 

handlade om både interaktion i vänskapsrelationer och i familjerelationer. Det fanns ett 

önskemål att respondenterna skulle vara gamla nog att självständigt och djupgående kunna 

reflektera över hur deras relationer såg ut. Samtidigt som respondenten skulle vara ung nog 

att ha en aktiv vänskapskrets som inte kretsar kring ens barn eller ens familj. Det sågs även 

som en fördel att ha en informant i ungefär samma åldersgrupp som intervjuaren då detta 
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önskades bidra till en mer avslappnad miljö för respondenten och att respondenten därmed 

kunde känna sig mer bekväm att dela med sig. 

Till en början användes målstyrt urval, eller strategiskt urval som utgångspunkt i valet av 

respondenter (Bryman, 2018, s.496–498). Målstyrt urval utgår från vissa kriterier som bör 

uppfyllas av respondenterna för deltagande i studien. Detta är en sorts icke-sannolikhetsurval 

där det inte finns möjlighet, eller är relevant till studiens syfte, att få fram ett stickprov på 

hela populationen (2018, s.222, s.227). Alltså har vissa grupper i samhället en större chans att 

bli valda, till skillnad från sannolikhetsurval som är slumpmässigt. I detta fall var kriterierna: 

Uppsalabo, student och 20–30 år gammal. Efter detta tillämpades principer från 

bekvämlighetsurval för att välja ut de specifika respondenterna (2018, s.243–244).  

Inom bekvämlighetsurval väljer forskare respondenter utifrån vad som finns tillgängligt i 

deras närhet (2018, s.244). I denna studie betydde detta att kontakta några av de 

uppsalastudenter i 20 årsåldern som forskarna kände till. Anledningen till detta var delvis det 

faktumet att det var lättillgängligt vilket är att föredra i studier som denna med en begränsad 

tidsram. Samt i och med den rådande situationen med covid-19 och de svårigheter att träffas 

som detta medför, ansågs det bästa sättet att få tillgång till fältet att utgå från ett 

bekvämlighetsurval. Forskarna kontaktade bekanta och människor som varit kända till dem 

genom bekantas bekanta, för att hitta respondenter. För att se till att minska risken för att ens 

personliga relation skulle färga forskarens tolkning så utfördes intervjun av den forskare som 

själv inte hade någon koppling till respondenten. 

4.4 Insamlingsmetod 

Studien använde sig utav en kvalitativ insamlingsmetod, eftersom metoden ger en åtkomst att 

beskriva social interaktion. Metoden kan också hitta nyanser och placera normer, värderingar 

och attityder i ett sammanhang vilket är svårare att göra om man använder sig av kvantitativa 

data (Ahrne & Svensson, 2015, s.11). En kvalitativ metod öppnar även upp för att som 

forskare förstå andras perspektiv och livsomständigheter vilket resulterar i att kunna få fram 

en helhetsbild. Det var av stor vikt i denna studie att förstå människors känslor, upplevelser 

och tankar. Därför valdes en kvalitativ forskningsmetod för att skapa tillgång och möjlighet 

att nå denna förståelse. 
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Då studien önskade besvara hur individer i interaktion uttrycker och använder känslor samt 

deras egna tolkningar ansågs intervju vara den bästa metoden att komma åt detta. Metodvalet 

präglades även av praktiska överväganden såsom begränsad tidsram och tillgångar. Genom 

utförandet av intervjuer fick forskarna tillgång till subjektiva åsikter och tolkningar som är 

relevanta inom fenomenologi (Smith, Flowers & Larkin, 2009, s.80) Med det som 

utgångspunkt utfördes därför semistrukturerade intervjuer, som utgår från ett förbestämt 

frågeschema men som också är öppet för att respondenten själv ska kunna dyka djupare i 

frågorna och påverka i vilken riktning intervjun går (Bryman, 2018, s.564, s.569). Under 

intervjuernas gång såg intervjuaren till att hålla sig lite i bakgrunden och låta respondenten 

tala. I semistrukturerade intervjuer har forskaren friheten att till viss del avvika från 

intervjuguiden via följdfrågor eller genom att justera ordföljden och sättet som frågorna ställs 

på för att passa in i situationen. Trots att semistrukturerade intervjuer är djupgående så har de 

gemensamma huvudfrågor vilket ger ett grundat underlag för en analys och jämförelse. 

Genom individernas egna återberättelser av deras erfarenheter av känslor och känslohantering 

i olika sammanhang så gav intervjuerna tillsammans en gemensam bild av detta. 

 

Intervjun var tänkt att utföras ansikte mot ansikte eftersom det ger större tillgång till 

personens uttryck och känslor på plats vilket är relevant i denna studie. Det gör också att 

informanten förhoppningsvis kan känna sig mer bekväm och således kan lättare öppna upp 

sig och gå in på djupet. Detta kan underlätta i en studie som denna där innehållet av intervjun 

kan upplevas som privat eller känsligt att dela med sig av för vissa. Med tanke på den 

rådande pandemin, har intervjuerna istället genomförts med hjälp av digitala hjälpmedlet 

Zoom. Videointervjuer har utförts för att så nära som möjligt likna en intervju ansikte mot 

ansikte. Samtidigt kan man också tänka att zoom bidrar med att respondenterna har möjlighet 

att befinna sig i en hemmiljö vilket skulle kunna bidra till en mer avslappnad känsla. 

I Brymans bok diskuteras användningen av intervjuer på Skype, vilket denna studie kan 

klassas som då det handlar om utförande av intervju digitalt tillsammans med video och ljud 

(2018, s.593). Detta sätt att utföra forskning är relativt nytt i och med den tekniska 

utvecklingen men ett flertal positiva aspekter har dokumenterats när de jämförs med andra 

sätt att genomför intervjuer som inte är i person. I jämförelse med till exempel 

telefonintervju, som ofta används när intervjuer i verkligheten inte är möjligt, så bidrar det 

visuella elementet till att intervjuerna kännas mer personliga. På detta sätt kan forskaren även 
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uppfatta uttryck samt visa sitt aktiva lyssnande för respondenten. Samtidigt som saker så som 

uppkoppling, ljudkvalité eller liknande kan riskera att orsaka svårigheter. 

 

Slutligen spelades intervjuer in för att i senare skede transkriberas av författaren, och 

användas som utgångspunkt i analysen. Videofilerna som automatiskt sparades vid inspelning 

raderades efter intervjun och ljudfilerna behölls av författaren tills dess att studien var klar. 

Forskarna såg till att inte vara uppkopplade till någon tjänst eller konto som använder molnet 

eller ett mejlkonto som utför säkerhetskopior eller skapar cookies. Detta för att ha en 

försäkran om att intervjuerna enbart fanns tillgängliga för forskarna och inte sparades eller 

kopieras till någon annan enhet eller liknande. Orsaken bakom detta var att i så hög grad som 

möjligt ge respondenterna anonymitet och se till att deras intervjuer inte offentliggjordes och 

därmed säkerställa att respondenterna inte kunde identifieras via röst eller genom videorna.  

4.5 Kodning 

I följande analys användes ett induktivt arbetssätt, ett förhållningssätt som ofta används i det 

kvalitativa forskningsfältet (Bryman, 2018, s.49). Ett induktivt angreppssätt menar att teori 

eller liknande utgångspunkter inte används för att tolka resultaten som hittats utan att detta 

tolkas fördomsfritt och att teori därmed appliceras i ett senare skede. Användningen av ett 

induktivt angreppssätt är i denna studie är på grund av att man även inom fenomenologin 

utgår från en öppenhet utan förutsättningar för att nå fram till ett resultat. Därför genomfördes 

inte val av teorier som skulle komma att användas i analysdelen förrän efter intervjuerna var 

genomförda och materialet inhämtat. Därmed kunde teorierna inte heller påverka forskarna 

och inte heller respondenterna, då detta hade kunnat vinkla deras återberättelser av sina 

upplevelser. Vilket i sin tur hade varit skadligt för resultatet då dessa återberättelser på det 

sättet skulle varit omedvetet vinklade och inte ha de subjektiva tankesätt studien är ute efter. 

 

Analysen utgick från analysmodellen IPA vilket står för Interpretativ fenomenologisk analys. 

Denna analysmetod bygger på forskning inom både symbolisk interaktionism, hermeneutik 

och fenomenologi (Fejer & Thornberg, 2015, s.149). Kodningen inom IPA utgår från att man 

i början kodar i princip allt (Smith et al, 2009, s.83). Kommentarer görs om både språket som 

används, vad som beskrivs och hur detta beskrivs. Efter detta går man vidare till att titta på 

teman i texten för att till sist kategorisera dessa teman in i större huvudkategorier (Smith et al, 

2009, s.92–93). 
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Första steget blev att läsa igenom transkriberingen ett flertal gånger för att känna sig familjär 

med materialet (Smith, Jarman och Osborn, 1999, s.220–227). I litteraturen av Smith et al 

(1999) rekommenderas en kodningsteknik vars första steg går ut på att koda nyckelord från 

texten i den vänstra marginalen. Steg två blev sedan att gå igenom transkripten en gång till 

och denna gång koda de abstrakta teman som hittas i den högra marginalen. I kodningen 

utifrån nyckelord blev det synligt att denna inte bidrog med något djup utan att enstaka ord 

tagna ur kontext istället försvårar mer än vad de hjälpte sökandet efter teman. Av den 

anledningen användes detta steg inte under analysen. Författarna Smith, Flower & Larkin 

beskriver i ett kapitel av deras bok att processen för hur kodningen utförs inte är satt i sten 

utan kan justeras beroende på vad situationen kräver (2009, s.79–80). Det finns inte enbart en 

enda metod som är rätt att använda utan det viktiga är att behålla ett fokus på respondentens 

försök att förstå sina egna erfarenheter. Av den anledningen användes därför enbart en 

kodning för abstrakta teman som första steg.  

 
Tabell 1:1 kodning med kommentar 
 

Nästa steg i kodningen blev att skapa ett nytt dokument där dessa koder kunde analyseras och 

ställas i relation till varandra. För att förenkla analysen skrevs samtliga koder in tillsammans 

med sina respektive radnummer från transkripten, vilket på det sättet underlätta refererandet 

till koder i studiens senare stadie. Efter detta påbörjades en uppdelning av koder in i kluster 

för att se vilka koder som berör vilka ämnen. Klustrena delades upp utifrån de likheter som 

identifierades under ett flertal genomgångar av dokumentet. 

 

Tabell 1:2 Kodning i kluster  
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Sista steget blev att skapa en tabell av de teman som upptäckts (Smith, Jarman och Osborn 

s.220–227). Första delen blev identifierande av större övergripande teman för att sedan lägga 

till relevanta underliggande subteman i efterhand. För att få fram detta genomfördes först en 

färgkodning av de kluster som identifierades i steget tidigare. Totalt identifierades fjorton 

stycken kluster som tilldelades olika färger.  

 

Därefter tilldelades samtliga färger en egen rubrik som representerade de gemensamma 

nämnare eller övergående teman som stämde in på varje enskilt kluster. Den här 

tabellen av teman används sedan som utgångspunkt till analysen. 

 

Tabell 1:3 Färgkodning  

 
Tabell 1:4 Färgkodning i teman 

4.6 Reliabilitet och validitet  

Reliabiliteten i en studie avser tillförlitligheten i de mätningar och data som tagits fram 

(Barmark & Djurfeldt, s.52). Hur tillförlitlig den är beror på hur noggrann och exakt 

forskaren är med sina mätinstrument. När man talar om kvalitativt inriktade studier är 

reliabiliteten beroende av på vilket sätt som intervjuerna utförts. Under intervjun ville 
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forskarna vara varken missvisande eller ledande för att undvika att påverka reliabiliteten. 

Gällande hur pass stor validitet man har i sin undersökning är det kopplingen mellan en 

hypotes och det resultat man får fram som är av intresse. Man ska vara noggrann med att 

faktiskt mäta det man vill mäta och om metoden som används är lämplig för dess syfte 

(Barmark & Djurfeldt s.51). Validiteten i studien var av stor vikt således utformades 

intervjufrågorna för att få en inblick i hur respondenten känner i interaktioner och relationen. 

Att intervjuerna utfördes på Zoom gav en bättre och närmare tillgång till kroppsspråk och 

ansiktsuttryck än exempelvis en telefonintervju. Genom att se varandra under intervjuns gång 

skapades en tillitsfull relation med respondenterna genom exempelvis leenden och andra 

uttryck (Bryman, 2018, s.268). Detta bidrog till en empirisk data som är grundad och ger 

därmed en större trovärdighet. Inom fenomenologin vill man komma åt individers egna 

upplevelser men man får ta det med en nypa salt (Starks & Trinidad, 2007, s.1373–1375). 

Detta betyder att individen enbart kan berätta sin sanning utifrån sina egna uppfattningar, 

alltså är resultatet trovärdigt i den mån att det ger en trovärdig bild av informantens 

individuella uppfattning av de fenomen som undersöks. Däremot att utgå från enbart 

individuella tolkningar ger ett begränsat material. Utifrån det kan inte någon exakt 

generalisering på hela populationen dras. Det går även att kritisera det faktum att endast tio 

intervjuer genomförts, vilket även det minskar generaliserbarheten. Dock är den data som 

samlats in av helt rätt typ och relevant till forskningen i fråga och dess syfte.  

4.7 Etiska överväganden 

Ett möjligt problem vid användning av intervju som metod är intervjuarens påverkan på 

resultatet. Genom interaktion med respondenten uppstår möjligheten att omedvetet influera 

resultatet genom formulering av frågorna som ställt (Engdahl & Larsson, 2011, s.74). Även 

intervjuarens icke verbala kommunikation i form av reaktioner, ansiktsuttryck eller övrigt 

kroppsspråk ansågs relevant att som forskare i studien lägga vikt på. Detta för att minska 

eventuella möjliga konsekvenser för hur respondenten väljer att uttrycka sig samt hur öppen 

hen känner sig bekväm att vara. Att även använda en blandning av metoder skulle kunna ge 

nya insikter men då individernas subjektiva erfarenheter och tolkningar spelar så pass stor 

roll i denna studie upplevdes det rimligt att den metod som lättast når detta står i fokus. 

Därmed ansågs inte användningen av andra forskningsmetoder relevant nog att använda. 

 

Till sist har studien utgått från de fyra etiska principer som bör ligga till grund för forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet nåddes i och med att informanten innan 
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intervjun informerades om det grundläggande syftet med studien, vad den skulle komma att 

användas till samt att allt deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet nåddes genom att 

informanten efter att ha mottagit information om intervjun, muntligt gett sitt samtycke till att 

delta samt fått information om att de under hela studiens gång finns möjlighet för hen att 

ångra sitt deltagande. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket bidragit till att 

transkriberingarna använde förkortningarna I för Intervjuare och R för respondent för att 

utesluta användning av respondenternas namn. Även uppgifter såsom ålder specificerades 

inte mer än att respondenten ingår i åldersgruppen 20-30 och är en student. Övriga personliga 

uppgifter kom inte att användas. Det sista kravet är Nyttjandekravet, vilket uppfylldes genom 

att materialet enbart används till forskningen i fråga och hanteras med försiktighet.  

5. Resultat och analys 

Studien syftar till att svara på frågeställningar kring vilka skillnader hos män och kvinnor 

rörande uttryck av känslor som uttrycks av respondenterna samt bakomliggande anledningar 

för dessa skillnader. Följande avsnitt avhandlar de resultat som framkommit ur det insamlade 

materialet på detta ämne. Svaren som inkom vid de utförda intervjuerna kommer nedan att 

redovisas under sju olika underrubriker uppdelade efter underliggande teman som 

framkommit. Respondenterna benämns som respondent eller R1-10. Av de tio intervjuer som 

utförts är R1-5 bestående av kvinnor och R6-10 av män. En analys av resultatet, grundad i det 

teoretiska ramverk som tidigare presenterats, kommer varvas med redogörelsen av resultatet.  

5.1 Öppenhet och delande i familj 

Utifrån intervjuerna med de kvinnliga respondenterna framkom att tre av fem hade en 

återhållsam inställning till delande av känslor öppet i sina kärnfamiljer och var inte bekväma 

med det. En annan ansåg det vara ganska situationsbaserat medan den sista beskrev sig vara 

helt bekväm med delande av detta slag. 

 
69. R4: “Ehm jag har aldrig varit en sån som pratar jättemycket om känslor.” 

71–73. R4: “Eller jag har alltid varit en sån som trycker ned saker ganska mycket vilket kanske inte är så     

jättebra men så att av den anledningen så, det är ju huvudsakligen av den anledningen som jag kanske inte 

delar med mig av lika mycket av allt som händer.” 

 

43-44. R2: “Hmm (paus) (suck) men hyfsat öppna eeehm är vi ändå ’ ehm men kanske speciellt när det  

liksom händer specifika saker tragedier eller sådana saker.”  
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Vid frågan om öppenhet och delande av känslor till familjen visade sig tre manliga 

respondenter relativt bekväma med öppenhet och delande av exempelvis känslor. De sista två 

visade större försiktighet vid delande av detta slag. På det sättet fanns det en liknande 

spridning i svaren mellan männen och kvinnorna angående deras öppenhet i denna fråga med 

en aning mer uttryckt varsamhet hos de kvinnliga respondenterna.  

 
51-56. R8: “Ja men ganska öppna skulle jag säga, de mesta kommer fram i sinom tid sådär (...) har man en 

tung period så kanske man inte har stöd av familjen just i stunden, när de är som [paus] man berättar om de 

är..mer när man har landat i saker och ting.”  

 

84-85. R10: “Men jag tror att jag alltid..eller ofta kommer mina känslor alltid fram efter ett tag men inte..det är 

inte så att jag alltid delar alla mina känslor direkt, tror jag.” 

Ungefär hälften av samtliga respondenter visade på en försiktig inställning till delande och 

öppenhet angående känslor i sina familjer. Hochschild beskriver i relation till känsloregler i 

sin bok hur dessa förekommer på olika sätt, med olika innehåll och i olika mängd och detta 

beror på den situation eller den grupp som personen i fråga befinner sig i (2012, s.57–58). 

Utifrån detta går det att dra en jämförelse till de respondenter som uttryckte sig vara 

försiktiga med visande av känslor i familjen och anta att dessa upplever sig ha en större 

mängd eller striktare känsloregler i sina familjer att anpassa sig efter.  

5.2 Familjemedlemmars betydelse vid negativa känslor   

När de kvinnliga respondenterna fick frågan angående vem de oftast vänder sig till i sin 

familj när de mår dåligt eller känner sig nere visade fyra av fem att de föredrog en kvinnlig 

familjemedlem så som en syster, en mamma eller en farmor. Den sista respondenten 

berättade att hon kunde dela med sig till vem som helst och att det för henne kan bero på 

ämne, vilket även andra nämnde. Men generellt var det till hennes pappa hon delade när det 

kom till känslor. 

64–66. R3: “[paus] Hm de beror nog också lite på vad de är jag vill prata om liksom. Men jag skulle säga att 

jag pratar väldigt mycket känslor med min pappa. Vi är väldigt lika där och sen då pratar jag inte alls mycket 

med min mamma för hon är ganska kall [skratt].”  

Anledningen till varför majoriteten valde att dela med sig till kvinnliga familjemedlemmar 

varierade. Exempelvis en respondent uttryckte att anledningen var att dennes farmor var 

utbildad inom ett ämne som gör delande lättare. Medan en annan beskrev sig ha en närmare 
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relation till sin mamma och syster än till sin pappa vilket resulterade i att det var de hon 

föredrog vända sig till.  

59. I: “Finns det någon specifik i familjen som du oftare vänder dig till i så fall.” 

60. R4: “Ehmm både nog min mamma och min syster tror jag.” 

De manliga respondenterna fick samma fråga angående vem de helst vände sig till om de mår 

dåligt, är ledsen eller känner sig nere. Där var det två av fem som, precis som de kvinnliga 

respondenterna, valde att vända sig till en individ av det kvinnliga könet i familjen medan två 

andra i första hand vände sig till sina pappor. Dock fortsatte den ena respondenten, som 

tidigare nämnt sin pappa, med att berätta hur han ser att det med största sannolikhet blir hans 

syster han kommer vända sig till i framtiden, snarare än sin pappa. Den sista av de manliga 

respondenterna ansåg sig kunna vända sig till båda sina föräldrar om behovet fanns. 

 
48. R6: “Ja jag är mammas kille så jag hade vänt mig till mamma.”  

122–123. R9: “Det känns som att vi äntligen börjar komma in i samma ålderskategori så att i framtiden    

skulle jag säga syrran men historiskt skulle jag snarare säga min pappa.” 

 

När det gäller samtliga respondenter i denna studie, oavsett kön, framkom det att majoriteten 

hellre valde att vända sig till sina kvinnliga familjemedlemmar för uppbackning.  

Dessa tankar om att kvinnor upplever en större trygghet hos andra kvinnor vilar Simone de 

Beauvoirs synsätt på kvinnor som grupp i samhället (2010, s.664). Hennes analys om 

kvinnors användande av den bakre regionen kan tänkas stämma in på det faktum att 

kvinnorna i denna studie, som uttrycker en känsla av intimitet och trygghet i sina relationer 

till varandra, kan känna att de befinner sig i en så pass trygg och bekväm miljö att det kan 

räknas som den bakre regionen (Goffman, 2014, s.102). Detta trots att de är omgivna av 

andra, en publik.  

 

En av de kvinnliga respondenterna beskrev vid frågan om delande till familjen att kvinnor 

generellt sett kan vara lättare att dela med: 

 
65–66. R5: “Smågrejer tycker jag ofta ibland att det kan vara lättare för en kvinna att förstå än för en man,  

ibland.” 

67–68. I: “När de är ämnen som har med kvinnor att göra eller tänker du att de generellt är lättare för kvinnor 

att förstå?” 

(...) 
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71-72. R5: “Men det svåra är ju, när man får frågan så börjar man ju tänka varför man..varför är det så? Det 

är nog bara generellt tror jag.” 

 

Även denna aspekt går i samma banor som Hochschilds konstateranden i The Managed Heart 

angående hur kvinnor har, eller åtminstone har ett rykte för att ha, lättare att uttrycka och dela 

med sig av sina känslor (Hochschild, 2012, s.20, s.163). Dels eftersom kvinnor ses som 

tonsättare när det kommer till känslouttryck i olika sociala situationer och dels eftersom de 

historiskt sett haft känsloarbete som sin största tillgång som erbjuds andra i utbyte mot 

materiella resurser. 

5.3 Delande vid svåra situationer till familj 

Under intervjuerna ställdes två frågor om scenarion, dessa finns i intervjuguiden bifogad i 

bilaga två. Där fick respondenterna välja bland fem svarsalternativ. Vid första frågan, 

angående delande vid en jobbig händelse i familjen, återgav fyra av fem kvinnor att de inte 

skulle valt att dela med sig av allt utan skulle valt att inte gå in på detaljer medan en sa sig 

vara bekväm med delande om allt. På följande frågor angående huruvida man delade med sig 

av sorg och ledsamhet med familjen och hur bekvämt detta var, beskrev två att de kände sig 

bekväma. De andra tre beskrev sig inte vara så bekväma. 

 
214–217. R3: “Men jag tror ändå att mina föräldrar..att jag har ett litet lager där (...) jag tror jag har lite sådär 

att jag inte vill att dom ska se mig som en, vet inte typ svag person. Jag tror ofta att jag inte berättar just om de 

är sorg eller nått för dom.” 
 

På samma första fråga angav tre av fem av de manliga respondenterna att de skulle ha delat 

med sig av allt som hade hänt medan en uttryckte sig möjligtvis kunna dela med sig av allt, 

om han själv kände för det. Den sista respondenten skulle gått dit och delat men inte i detalj. 

På efterföljande fråga, hur bekväma de känner sig med att dela med sig och visa sorg och 

ledsamhet inför familjen ansåg bara en av respondenterna att det inte var något problem alls. 

Resterande respondenter ansåg det inte vara ett så stort problem men poängterade ändå att det 

var jobbigt och läskigt att dela med sig av känslor på det viset. På det stora hela upplevde de 

manliga respondenterna en större bekvämlighet och var mer benägna att prata med sin familj 

om sorg och ledsamhet samt jobbiga händelser. 
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De som i scenariot upplevde att de skulle gå men dela med sig mindre alternativt inte dela 

alls kan tolkas som att de anser sig befinna sig på en främre region på denna middag 

(Goffman, 2014, s.101–102). Där spelandet och upprätthållandet av en roll krävs till skillnad 

från en bakre region där ett sådant skådespel eller maskerande inte är nödvändigt. 

Interagerande med sin familj kan då, beroende på hur bekväma de känner sig, ses som något 

som spelas upp inför en publik. Därmed finns det ett behov att anpassa sig efter situationen. 

Man blir alltså påverkad av sin publik då de alltid skapar ett syfte för det som framförs. 

Därför kan det vara problematiskt att visa och dela med sig av sorg och ledsamhet, eftersom 

det bidrar till en förändrad syn på skådespelaren. Då vissa uttryckte sig värna om bilden ens 

familjen har av en så hade de därför en kritisk inställning till visandet av dessa känslor. Man 

skulle även kunna tolka detta resultat som en följd av de känsloregler som förekommer i 

familjerna, på samma sätt som resultaten gällande öppenhet och delande i familjen 

(Hochschild, 2012, s.57–58). 

5.4 Öppenhet och delande till vänner 

Fyra av de kvinnliga respondenterna sa sig vara väldigt öppna med sina nära vänner och flera 

angav öppenhet som ett viktigt kriterium i en bra vänskap. Två respondenter ansåg sig vara 

helt bekväma och öppna medan två andra ansåg sig ha en bekvämlighet men uttryckte att 

situationen var avgörande för hur mycket som känns bekvämt att dela. Den respondent som 

ansåg sig vara minst öppen berättade hur hon var relativt öppen med att dela vissa saker men 

att dela information om exempelvis sin familj undveks. 

 

Alla manliga respondenter kände att de kan vara öppna med de närmaste vännerna och kan 

prata om allt. Däremot ju mindre nära de står personen i fråga desto mer återhållsamt blir det. 

När det gällde bekvämlighet att dela med sig av privat och personlig information var tre 

respondenter bekväma med att dela med sig till sina närmsta vänner och återigen mindre 

bekväma med de mindre nära vännerna. Precis som R9 nämner här: 

 
254–255. R9: “Ja men det är lite samma där så kanske typ två tre närmaste vännerna då är det liksom inga 

problem alls egentligen liksom så och sen ju längre bort på den stegen man går desto knepigare känns det.” 

 

På ämnet bekvämlighet nämndes det av de sista två manliga respondenterna ingenting om hur 

situationsbaserat eller relationsbaserat detta var eller inte var. Just när det gällde delande av 

privat och personlig information upplevde sig en av respondenterna vara mer försiktig.  
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En relativt lika uppdelning mellan könen angående öppenhet i vänskap fanns, där en av de 

kvinnliga respondenterna upplevde sig ha en lite mer försiktig inställning gällande ämnet i 

fråga. På följdfrågan angående bekvämlighet fanns en större variation i respondenternas svar, 

däremot var variationen lika spridd i båda grupperna vilket bidrog till att inga tydliga 

skillnader identifierades. 

 

De flesta respondenter hade inte problem med att dela med sig av diverse saker med sina 

vänner. Däremot förekom det en viss gräns gällande hur mycket privat och personlig 

information som kändes bekvämt att dela. Detta kan, precis som vid öppenhet och delande i 

familjen, kopplas till underförstådda känsloregler (Hochschild, 2012, s.57–58). Reglerna gör 

att man kan uppleva hur vissa känslor inte bör visas inför en vän eller en grupp vänner. I sin 

tur leder dessa bestämda känsloregler i så fall till att man kan undantränga vissa saker, då de 

kan styra i vilken utsträckning det är okej att uttrycka en viss känsla.  

 

I jämförelse med öppenhet och delande i familjen upplevdes delande i vänskapsrelationer 

som lättare. Hochschild förklarar i sin bok det faktum att desto djupare band man har till en 

person, desto mer känsloarbete utförs och desto mindre medveten är man om det faktiska 

känsloarbete som utförs (2012, s.68–69). Hon tar upp familjen som ett exempel på detta, 

familjen är något många ser som en plats där man kommer ifrån press från jobbet och andra 

skyldigheter. Däremot menar hon att man, även om detta i sig kan vara sant, i familjen också 

har många emotionella skyldigheter att rätta sig efter vilket bidrar till det omedvetna 

känsloarbete som familjerelationer kräver. Detta omärkbara känsloarbete som 

familjerelationer förutsätter att man anpassar sig efter skulle kunna vara en anledning till hur 

respondenterna i denna studie upplevde en större bekvämlighet vid att öppna upp sig i 

vänskapsgrupper. Eftersom banden i de flesta fall inte är lika djupa som inom familjen och 

därmed finns inte lika många skyldigheter.  

 

Man kan också se det som att en individ intar olika roller beroende på hur nära vännen i fråga 

är. De personer man umgås med blir en sorts publik och ju närmre man är desto mindre 

behöver man anta en roll som ständigt måste vistas på den främre regionen (Goffman, 2014, 

s.97). Umgås man med vänner som anses vara nära kan en roll bli mindre beständig och man 

kan således befinna sig på den bakre regionen med sina vänner utan behov av att upprätthålla 
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en fasad (Goffman, 2014, s.101–102). Medan när det gäller mindre nära vänner blir det mer 

att man tar anammar en roll och inte visar hela sig själv i sitt framträdande.  

 

En aspekt värd nämna är det faktum att majoriteten av respondenterna uttryckte sig ha flest 

nära vänner av samma kön som en själv samt två kvinnliga respondenter beskrev uttryckligen 

att de upplevde sitt eget kön som lättare att prata med. När det kom till könsuppdelningen 

utifrån respondenternas vänskapskretsar fanns en majoritet på sju av tio som hade flest 

kvinnliga vänner varav fem av dessa själva var kvinnor. En kvinnlig respondent uttryckte, i 

frågan om positiva aspekter med att vara öppna om saker i vänskapsrelationer: 

142–144. R3: “Eh alltså jag tror att dom positiva är väl men att man förstår varandra på ett annat sätt liksom, 

man får ett annat djup till varandra. Och de tror jag att tjejer överlag är väldigt bra på, att man fattar varandra 

helt och hållet liksom” 

Detta skulle även kunna ses som intressant i relation till det synsätt presenterat av Simone de 

Beauvoir om kvinnor på bakre regionen (2010, s.664). Utöver det faktum som tidigare 

diskuterades angående hur kvinnorna i denna studie var mer benägna att vända sig till andra 

kvinnor, kan frågan om respondenternas könsuppdelning i vänskapsgrupperna också kopplas 

till användningen av den bakre regionen i samhället som en slags mötesplats för kvinnor. 

5.5 Delande vid svåra situationer till vänner  

Den andra scenariofrågan utgick från samma svarsalternativ som den om familjen och 

undersökte hur de skulle agera om de hade fått reda på något jobbigt och personligt innan 

man skulle träffa sina vänner. Två kvinnliga respondenter hade valt berätta vad som hänt, 

vare sig det var att gå dit och berätta allt eller stanna hemma och berätta allt. Två andra 

trodde att de hade berättat men det var situationsbaserat hur mycket eller lite medan den sista 

hade berättat lite till de närmaste vännerna men inga detaljer, däremot med nyare vänner hade 

hon hittat på en ursäkt. 

 

Fyra av de manliga respondenterna hade berättat för sina vänner men hur mycket eller lite 

samt om detta skulle ske på plats eller ej, berodde på situationen och på vännernas reaktioner. 

Den sista beskrev sig vara en person som har svårt att berätta lite, antingen delar han allt eller 

ingenting därför var det svårt att välja ett alternativ. 
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I följdfrågan till scenariot fick respondenterna beskriva hur bekväma de kände sig med 

delande av just sorg och ledsamhet med sina vänner. Två av de kvinnliga respondenterna 

kände sig bekväma med att dela med sig av sorg och ledsamhet. En annan föredrog att inte 

dela med sig så mycket då hon inte upplevde tröst i sympati från andra. Gällande de två sista 

delade den första med en bästa vän men skulle inte känna sig så bekväm med att dela med 

andra nära vänner, den andra gav inget svar på detta ämne utöver det faktum att hon i 

scenariot ovan valde att dela med sig av vad som hänt. 

 

Även hos de manliga respondenterna fanns en spridning gällande svaren, två tyckte det var 

svårt att prata om sorg och ledsamhet i större grupper men skulle kunna prata med en person 

eller mindre grupper. Två andra kände sig bekväma och trodde de skulle kunna öppna upp 

sig. Den sista kände att det var beroende på vad det handlar om, det är inte jobbigt att visa 

men ibland vill man inte dela med sig.  

 
323–326. R9: “Men det beror väl verkligen helt på som sagt dels kompisar men också vad det egentligen gäller 

för något men jag tror att jag tycker det är mycket lättare att prata med en person jag tycker det är svårare eller 

känner inte mig så bekväm om det är flera personer liksom en grupp.” 

 

Majoriteten av respondenterna beskrev uttryckligen en mindre grupp av de absolut närmsta 

vännerna som något som resulterar i en bekvämlig miljö att dela sorg och ledsamhet inom. 

Dessa känslor uttryckte flera respondenter under studiens gång vara något av det svåraste att 

visa öppet. Resultatet i sig tyder på hur dessa små intima grupper bidrog till en miljö som 

värnade om öppenhet och delande till följd av sin trygga miljö, vilket på ett flertal aspekter 

stämmer överens med Gary Alan Fines definiering Tiny Publics (2012, s.2). Begreppet 

refererar till så kallade tillflyktsorter i en värld full av organisationer de beskriver som stora 

och kyliga. Dessa tillflyktsorter är mindre grupper som ger individerna en plats med 

uppmärksamhet och intimitet som bidrar till deras skapande av identitet. En förutsättning för 

detta är hur dessa tiny publics har en soft community som är öppen för olikheter och ger 

människor tillåtelse att vara olika. Upplever respondenterna att de i sina vänskapsrelationer 

befinner sig i en sådan så kan det vara en orsak till att delande av svåra situationer ses som 

relativt bekvämt. 

 

Många av respondenterna, både män och kvinnor, uttryckte att situationsbaserade 

omständigheter vägde tungt i att avgöra hur bekväma de var med delande av detta slag. Fler 
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kvinnor visade sig vara säkra på att de hade delat med sig av allt samtidigt två av de kvinnliga 

respondenterna i följdfrågan beskrev sig vara minst bekväma av alla med att dela med sig. 

Ingen tydlig skiljaktighet i resultaten mellan könen kunde urskiljas från svaren på dessa 

frågor.  

 

Därutöver, på samma spår som svaren gällande situationen i relation till familjen, är det 

möjligt att varsamheten som upplevs av respondenterna i detta scenario har att göra med 

deras uppfattning av situationen. Huruvida de ser en sådan situation som beskrivs som något 

som kräver ett skådespeleri och upprätthållande av en roll eller om de känner sig bekväma 

nog att se interaktionen som något som sker på den bakre regionen (Goffman, 2014, s.23; 

s.97). 

5.6 Känslor man inte får känna 

På frågorna angående känslor som inte får eller bör kännas i familj eller vänskaper 

konstaterade hälften av respondenterna att alla känslor är välkomna i båda kategorierna. Två 

av de kvinnliga respondenterna, tillsammans med en manlig respondent, uttryckte att 

ledsamma känslor tillsammans med gråt är något som kan vara tabubelagt att visa i vissa 

grupper och situationer. Gråt som inte är befogat blir något som säger emot känsloreglerna 

inom gruppen. Till exempel R9 nämner gråt efter att ha “kuggat” som en typ av gråt som inte 

är riktigt befogat och som snarare skulle upplevas som konstigt av vännerna istället för att bli 

en omsorgssituation.  

 
440–441. R9: “(…) men jag tror inte att någon skulle tycka att det skulle vara superkonstigt av mina nära 

vänner så att det hoppas jag inte men ah kanske om man gråter efter att ha kuggat ah nä jag vet inte..” 

 

Vidare nämnde vissa respondenter situationer när något specifikt och allvarligt har hänt och 

att gråta då är mycket mer befogat och accepterat. Att undvika gråt i situationer där det skulle 

strida mot känsloreglerna resulterar i att individen i fråga använder sig av ytagerande. Enligt 

Hochschild är det i största grad män som upplever sig behöva “ceremoniskt tillstånd” för att 

uttrycka vissa känslor, speciellt gråt (2012, s.68). Detta stämmer i det aspekten inte överens 

med respondenternas erfarenheter och uppfattningar i denna studie där två av de tre 

respondenter som ansåg gråt som tabubelagt var kvinnor.  
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5.7 Känsloreglering och ett positivare yttre 

Intervjun tog även upp ämnet reglering av känslor och att visa ett positivare yttre än det man 

egentligen känner i interaktioner. Frågorna lydde som följande:  

 
Kan du ibland visa ett positivt yttre när du egentligen är ledsen och nedstämd inom dig? 

 

Känner du ett behov/önskan av att reglera dina upplevda känslor i dina nära relationer? I så fall, i vilka? Tex 

anpassa. 

 

Samtliga kvinnliga respondenter uttryckte att de visat ett positivt yttre i situationer de känt sig 

nedstämda eller ledsna. I samband med detta beskrev sig en vara uppväxt i en miljö där hon 

lärt sig skjuta bort många känslor vilket påverkat hennes användande av ett positivare yttre. 

Tre respondenter uppgav en anledning till att de visar ett positivt yttre var för att inte tynga 

ner eller förstöra för andra människor runt omkring dem. 

 

På frågan om reglering berättade även alla kvinnliga respondenter här att det händer att de 

reglerar upplevda känslor men det sker mer sällan än vad de upplever sig visa positivare yttre. 

Två respondenter beskrev det som att de spelade ner känslor i vissa situationer, däremot 

skilde det sig när respondenterna kände att de behövde göra detta. Motsatta åsikter 

tillkännagavs av två respondenter gällande vilka de reglerar känslor inför, där en uppgav att 

det sker med vänner medan den andre konstaterade att det för henne, i de fall det skedde, var 

inom familjerelationer. Alla respondenter uttryckte på båda frågorna att det enbart är känslor 

som upplevs som negativa som kan behöva regleras eller döljas med ett positivare yttre. 

 

434. R1. “Jag har blivit lärd att såhära att känslor går.. det kan du bara liksom det är inte jätteviktigt så absolut 

så tror jag att jag är otroligt duktig på att skjuta sånt bort eller skjuta sånt så att jag inte ens bryr mig tillslut.” 

256–257. R4: “Ja alltså om jag nu visar känslorna så tror jag att jag ändå hade ehm men kanske hade spelat 

ned dem lite.  

(...) 

272. R4: Men just ledsamhet tror jag inte att jag visar lika mycket.” 

 

Hos de manliga respondenterna var det två respondenter som uttryckte att de har eller brukar 

visa ett positivare yttre. En annan upplevde att det har försökts någon gång men inte lyckats, 

att inte visa känslor för honom upplevdes som svårt. Hos de andra två beskrev den första hur 
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han lätt släpper saker när han är tillsammans med andra och att känslorna på det sättet ändras 

och upplevs lättare. Den sista menade att han hellre undviker att befinna sig i situationer där 

man behöver göra det och istället föredrar att förflytta sig från situationen än att ändra sitt 

yttre. 

 

Angående ämnet reglering av känslor hos männen var det här, precis som hos kvinnorna, 

något som inte ansågs lika förekommande som att visa ett positivare yttre. En uppgavs sig 

inte känna något behov att reglera sina känslor, en annan svarade att det sker väldigt sällan 

och en tredje ansåg sig mer kunna justera sin retorik än att ändra eller dölja de känslor som 

upplevs. Detta medvetna sätt att uttrycka sig på med sitt språk menade han sker främst i 

vänskapsrelationer och detta görs snarare då han själv föredrar det än att det är situationen 

eller samhället som påverkar handlingarna. Utöver detta uttryckte en av männen att det kan 

ske en automatisk reglering av känslor när han umgås med vänner. Denna automatiska 

reglering skulle man snarare kunna se mer som att respondenten i situationer med andra har 

lätt att släppa det som upplevs jobbigt eller tungt än som ett aktivt eller medvetet reglerande 

av sina känslor. Den sista respondenten uttryckte, lika som vid frågan om positivare yttre, att 

han hellre går ifrån situationer än spela känslor som inte stämmer överens med det han 

känner. 

 
387–390. R8: “De har man försökt nån gång men jag är känd för att va sjukt dålig på de så att nej [skratt] De 

syns ganska tydligt när jag är på dåligt humör skulle jag säga, men kan försöka kan man göra. (...) Nej men ilska 

försöker jag rikta åt rätt håll i alla fall, så kan jag säga. Annars så försöker jag nog inte allt för mycket.” 

 

Strategierna att visa ett mer positivt yttre istället för de upplevda känslorna samt reglera sina 

känslor går att jämföra med det Hochschild definierar som yt-och djupagering (Hochschild, 

2012, s.37). Där ytagerande innebär ett justerande av ens yttre uttryck och djupagerande är en 

ett internt sätt att försöka anpassa sina upplevda känslor. Utifrån detta tankesätt ser man hur 

ytagerande är betydligt mer förekommande av respondenterna än djupagerande. 

 

Hochschild tar fortsättningsvis i sin bok upp hur kvinnor är mer uppmanade att bortse från 

sina egentliga upplevda känslor och utföra känsloarbete genom djupagerande än vad män är 

(2012, s.56–57). Detta antagande skulle i sig därmed kunna förklara det faktum att det till 

frågan om känsloreglering uttrycktes mer igenkännande av de kvinnliga respondenterna än de 

manliga gällande denna sorts känsloarbete. 
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En större representation angående reglering och användning av positivare yttre fanns hos de 

kvinnliga respondenterna på båda frågorna men tydligast skillnader från männen förekom på 

frågan om visande av ett positivare yttre. Ett mönster som framkom under analysen var det 

faktum att sex av de tio respondenterna uttryckte under intervjuernas gång en oro eller en 

önskan att undvika tynga ner andra med negativa aspekter av deras liv. Dessa svar uppkom i 

relation till både familj och vänskaper och uppmärksammades även hos två av de manliga 

respondenterna. Majoriteten av dessa svar gavs som respons till frågor angående de två 

frågorna nämnda ovan samt de två scenarion angående delande av jobbig information i 

vänskaper och familj. De kvinnliga respondenterna var överrepresenterade i denna aspekt och 

utgjorde fyra av de sex respondenterna. Med andra ord beskrev fyra av de fem kvinnliga 

respondenterna tankar i samma banor gällande andra människors förväntade reaktioner och 

eventuella påverkan hur de själva valde visa eller uttrycka sina känslor. Samtidigt uttryckte 

en av de manliga respondenterna, R10, att reglerande av känslor för honom inte kändes 

uppriktigt och han inte vill känna att han är en sorts skådespelare i sitt agerande. 

 
350–353. R5: “Absolut kan jag göra  

I: Vet du liksom varför du känner att du vill eller behöver det? 

R5: Eh ibland kan de handla om situationen, just för de andras skull, att nu håller jag uppe det här för att inte 

förstöra för de andra.” 

 

266–267. R10: “Aa de kan absolut hända att jag inte känner för att visa känslorna just då och då går jag undan 

istället [ot] tills de lugnat ner sig lite. Och sen kanske jag känner mig redo att ta [ot] 

Men vanligtvis skulle jag inte såhär..jag tror de har lite att göra med såhär uppriktighet, att de inte skulle 

kännas uppriktigt att låtsas att man har en annan känsla, då blir de som man blir nån sorts skådespelare inför 

mina vänner, typ så. Och de vill jag inte va.” 

 

Detta resultat följer de antaganden som gjorts i The Managed Heart utifrån ett flertal tidigare 

studier, vars resultat visat hur kvinnor, mer än män, anpassar sig mer efter andras behov i sitt 

känsloarbete snarare än utifrån sitt eget (Hochschild, 2012 s.165). Kvinnor känner då ett 

större tryck utifrån att anpassa sina känslor och sitt agerande än inifrån, vilket stämmer 

överens med det faktum att fyra av fem kvinnor i studien uttryckte att deras reglering av 

känslor var kopplat till en önskan att inte besvära eller negativt påverka andra. 
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6. Slutdiskussion 
I det sista avsnittet diskuteras slutsatser som resultatet samt analysen har lett till. En 

sammanfattning av resultatet från studien, där de upptäckta likheter och skillnader hos könen 

samt dess bakomliggande anledningar presenteras, inleder avsnittet. Resultatet ställs även 

mot de tidigare avsnitten tidigare forskning, teori och metod för att visa en fullständig bild av 

resultatets relevans i relation till ansatsen, det teoretiska ramverket fältet i helhet. Till sist 

avslutas studien med ett avsnitt som diskuterar eventuell framtida forskning.  

6.1 Sammanfattning 

Denna studies syfte är att ta redo på vilka könsskillnader rörande uttryck av känslor som finns 

hos universitetsstudenter i deras interaktioner inom nära familje- och vänskapsrelationer samt 

vilka bakomliggande anledningar det är som påverkar dessa skillnader. Genom analysen av 

resultatet som hämtats utifrån intervjuerna framkom följande: 
 

Majoriteten av samtliga respondenter visade sig vara försiktiga när det gällde att öppna upp 

sig helt till sina familjemedlemmar. Därifrån drog vi en slutsats att de respondenter som var 

försiktiga kan ha fler eller starkare känsloregler i familjerna som bestämmer tonen och 

innehållet i deras delande inom i familjen (Hochschild, 2012, s.57–58).  

 

Både en majoritet av de kvinnliga respondenterna och en majoritet av respondenterna 

generellt visade sig föredra att vända sig till kvinnliga familjemedlemmar vid negativa 

känslor till exempel när de mår dåligt. Detta faktum visade på likheter med det som Simone 

de Beauvoir uttalade sig om redan år 1949 (2010, s.664). Angående hur kvinnor i sällskap 

med andra kvinnor upplever sig finna sig i en tryggare miljö som kan liknas med Goffmans 

bakre region (2014, s.101–102). En kvinnlig respondent uttryckte även att kvinnor generellt 

är lättare att prata med och detta uttalande stämmer överens med tankarna som uttryckts av 

Hochschild, att kvinnor historiskt sett varit den emotionella stödpelaren som alla i familjen 

vänder sig till (2012, s.20).  

 

Kvinnor visade sig också ha en tendens att inte dela med sig av allt utan undvek detaljerade 

beskrivningar i sitt delande av sorg och ledsamhet i familjen således upplevdes detta inte som 

bekvämt. Majoriteten av de manliga respondenterna trodde sig kunna dela med sig av allt i 

familjen. Det är möjligt att hur mer eller mindre bekväm man är i familjen kan bero på 
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huruvida man infinner sig på den bakre eller främre regionen i detta samband samt hur 

mycket man upplever ett behov av att spela en roll eller inte (Goffman, 2014, s.23, s.97). Att 

de kvinnliga respondenterna upplevde ett större behov av att inte dela allt kan därmed tyda på 

ett upprätthållande av en roll på främre regionen. Däremot vid delande inom 

vänskapsrelationerna framkom inga tydliga tendenser hos varken män eller kvinnor att dra 

några slutsatser från gällande på vilken region interaktionerna inom relationerna utspelade 

sig. 

 

I vänskapsrelationer visade det sig att majoriteten av kvinnorna var öppna med sina nära 

vänner och alla manliga respondenter var öppna. Alltså visade nio av tio att de upplevde sig 

kunna vara öppna med sina närmsta vänner. Desto djupare band desto mer omedvetna 

känsloregleringar gör man enligt Hochschild, detta i sig kan då vara en anledning till detta 

resultat (2012, s.68–69). Folk har generellt ett djupare band till familjen och har därför 

möjligtvis lättare för att vara öppna i vänskapsrelationer än i familjen då mindre känsloarbete 

i så fall krävs. 

 

Flera respondenter uttryckte att ju närmre vänner man var desto mer kunde man dela med sig, 

i dessa tankar kan ett behov av att spela en roll än en gång vara relevant. Vid mindre nära 

vänskaper kan man tänka att det finns en större benägenhet att upprätthålla en roll vilket gör 

delande svårare. På samma sätt som respondenterna uppgav att det var lättare att dela med 

närmre vänner så uttryckte de i frågan om delande med vänner i svåra situationer att desto 

mindre grupp man befinner sig i, desto mer bekvämt ansågs det att dela med sig. Med detta 

drogs en parallell till begreppen tiny publics och soft communities av Gary Alan Fine som 

värnar om bekväma miljöer i små grupper (2012, s.2). Inget tydliga skiljaktigheter gick 

däremot att utse då båda könen var spridda i sina svar angående dessa frågor.  

 

Några respondenter nämnde känslor som de ansåg var tabubelagda i samhället men det var 

endast en minoritet av respondenterna. Gråt nämndes som tabubelagt av tre respondenter, 

detta resultat hittas det nödvändigtvis inget stöd av i det teoretiska ramverket snarare 

motsäger det till viss del det som Hochschild nämner (2012, s.68). Hon beskriver gråt som 

tabubelagt för män i samhället men inte för kvinnor, däremot var det två som var kvinnor av 

de tre som tog upp gråt som tabubelagt i denna studie. 
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Alla respondenter uttryckte att det var vanligare för dem att visa ett positivare yttre än att 

använda det som beskrevs som känsloreglering. Detta kopplades till begrepp från Hochschild 

och konstaterade att det finns en större benägenhet hos respondenterna för ytagerande mer än 

djupagerande (2012, s.35). Både ytagerande och djupagerande användes mer av kvinnorna än 

männen. Det framkom också att majoriteten av de kvinnliga respondenterna uttryckte att 

anledningen bakom visandet av ett positivare yttre, eller ytagerande, var för att skydda andra. 

Detta kan stödjas av Hochschild som skriver att kvinnor oftare än män anpassar sina känslor 

utifrån andras behov (Hochschild, 2012 s.165).  

6.2 Resultat utifrån tidigare forskning 

Ett flertal både likheter och motsägelser hittades i denna studie i relation till den tidigare 

forskningen, de mest framhävda slutsatserna var följande: 

De kvinnliga respondenterna visade sig exempelvis i denna studie ha en tendens att hellre 

vända sig till sina kvinnliga familjemedlemmar i de situationer när de var ledsna eller kände 

sig nere och behövde prata om sina känslor. Vilket i sig kan kopplas till studien från Marrill-

Palmer Quarterly som talar om hur det finns en högre nivå av social närhet hos mammor 

(Manczak, 2016). Detta baseras på att innehållet i konversationerna mellan mamma och 

dotter var känslomässigt rikare vilket vi däremot inte kan bekräfta i denna studie utifrån det 

material som samlats in. Däremot kan denna studie bidra med eventuella anledningar bakom 

att döttrarna i den tidigare forskningen menat att kvinnor upplevs lättare att prata med. Detta 

då kvinnor, av respondenterna i denna studie, ansetts ha en bättre förståelse än män samt att 

det finns en större igenkänningsfaktor. Männen i familjen kan anses vara mer raka, detta 

konstaterades exempelvis av en kvinnlig respondent då hon berättar att hon hade närmst 

relation till sin mamma:  

 
74-75. R5:“Min pappa och min bror är mer raka och kanske inte si..ligger och funderar lika mycket som vi 

gör.” 
 

Artikeln av O’Kearney & Dadds (2004) tar i sin tur upp hur kvinnorna i deras studie visade 

på en överlägsenhet när det kommer till verbala uttrycksförmågor vilket kan förklara varför 

det anses finnas en större social närhet mellan dotter och mamma än dotter och pappa.  

 

I en annan studie från tidigare forskning konstaterades att kvinnors vänskapsrelationer 

fokuserar mer på närhet och intimitet medan män föredrar större vänskapsgrupper (Vigil, 
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2007). Detta faktum stämmer däremot inte överens med resultaten i denna studie där både de 

manliga och de kvinnliga respondenterna uttryckte både öppenhet, känslodelande och 

generell närhet som viktiga aspekt i deras vänskaper. Utöver detta rapporterades heller inga 

tydliga uttalanden om att föredra större vänskapsgrupper. Dessutom uppgav två manliga 

respondenter att ju mindre grupper desto bättre gällde i relation till att dela med sig till 

vänner. Detta kan anknytas till en slutsats från studien av Way (2011) vars resultat uttryckte 

andra tankar än de hos Vigil (2007). Way påstår att intimitet inte är något som saknas helt hos 

män utan rättare sagt är något som upplevdes intensivt under ungdomen och tonåren men 

försvann någonstans i utvecklingen från pojke till man. Utifrån detta skulle man kunna tänka 

att männen i denna studie, som ännu är unga och befinner sig i tjugoårsålder ännu inte nått 

det stadie där de växer ifrån denna kollektiva känsla av samhörighet och intimitet i deras 

vänskaper. 

 

I Handbook of communication and Emotion (Andersen & Guerrero, 1996) undersöktes mäns 

och kvinnors känslor med hjälp av den så kallade circumplex modellen. I studien framkom 

resultat som konstaterade hur kvinnor i allmänhet hade en bättre förmåga att både dela med 

sig av samt identifiera känslor. Delar av detta resultat återkom även i studien som denna 

uppsats avhandlar där delande av känslor främst skedde i interaktion med kvinnor. Samt att 

två respondenter, en i relation till familjen och en till vänner, uppgav att de ansåg kvinnor 

som lättare att prata med och få förståelse från.  
 

142–144. R3: “Eh alltså jag tror att dom positiva är väl men att man förstår varandra på ett annat sätt liksom, 

man får ett annat djup till varandra. Och de tror jag att tjejer överlag är väldigt bra på, att man fattar varandra 

helt och hållet liksom” 
 

Två konstateranden i studien av Andersen & Guerrero (1996) stämde däremot inte överens 

med resultatet från denna studie. Det faktum att kvinnor hade en större tendens att uttrycka 

både glädje och sorg än män, samt att båda könen lättare öppnade upp sig vid sorg inför 

personer av det motsatta könet i vänskapsrelationer. Inga tendenser, åt något håll, gällande 

könens benägenhet att visa sorg och ledsamhet framkom däremot vid vårat resultat. I relation 

till delande till det motsatta könet uttryckte snarare fyra av fem kvinnor samt tre manliga 

respondenter, en majoritet av respondenterna, att deras vänskapsgrupper bestod av individer 

av samma kön som dem själva. I relation till detta resultat är det relevant att även nämna 

studien från 1998 (Barrett, et.al,). Denna visade på liknande tendenser som hos Andersen & 
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Guerrero (1996) och påvisade resultat där även deras respondenter hellre delade med sig till 

någon av det motsatta könet. Till sist är det även relevant att nämna studien av Aries (1976) 

som, precis som ovan nämnda studier, undersökt mäns och kvinnors delande i grupp. Denna 

visade på likheter med de övriga studierna gällande männens tendenser att dela med sig i 

blandade grupper där det motsatta könet förekom. Däremot upplevde kvinnorna en större 

bekvämlighet i grupper bestående av deras egen kön. Detta återkommer i vår studie, dels i att 

det vid studerande av vänskapsgrupper kom fram att samtliga kvinnliga respondenter 

uttryckte sig ha vänskapsgrupper bestående enbart av sitt eget kön medans det hos männen 

var mer blandade resultat. Samt dels att fyra av fem kvinnor uttryckte att de hellre delade 

med sig till kvinnor, som kan kopplas till Simone de Beauvoirs tankar om kvinnliga grupper 

på bakre regionen, kan även i sin tur ses som relevant i relation till Aries (1976). Det faktum 

att intervjuerna i vår studie utfördes av två kvinnor skulle också, om resultaten från de 

tidigare studierna stämmer, kunnat påverka de manliga respondenterna och fått dem att känna 

sig mer bekväma med att utföra intervjuerna än kvinnorna. Samtidigt som, om resultatet från 

vår studie istället stämmer, snarare skulle leda till att de kvinnliga respondenterna kände sig 

mer bekväma under intervjuernas gång, i båda fallen kan en eventuell påverkan av 

intervjuarens kön inte uteslutas.  

 

Hochschild diskuterar i sin bok konsekvenserna med att kvinnor är så pass bra på 

känsloarbete, hon menar att detta väl utförda känsloarbete utifrån ger ett intryck av att 

individen i fråga snarare är lättare påverkad av känslor och därmed mer känslig (Hochschild, 

2012, s.164-165). Hon menar att detta är anledningen till att det finns en bild av kvinnor som 

känsligare trots att det nödvändigtvis inte är sant. Att kvinnor egentligen endast har ett större 

ansvar från sin omgivning att upprätthålla en sorts roll som den känslomässiga och utför detta 

på ett övertygande sätt genom reglerande av sina känslor utifrån vad situationen kräver. 

Utifrån detta kan man då fundera på ett av resultaten hos bland annat O´Kearney & Dadds 

(2004) och Oransky & Marecek (2009) som belyste hur killar och tjejer visade sig ha olika 

regler de förväntas förhålla sig till. Dessa tankar av Hochschild skulle även kunna kopplas till 

artikeln av De Boise & Hearn (2017) som i sin kritiska undersökning av studier inom detta 

fält tar upp vikten av att skilja på upplevelse av känslor och att ge uttryck för en känsla när 

man jämför män och kvinnor. Detta eftersom enbart fler uttryck av känslor från tjejer inte 

automatiskt ska tolkas som att de upplever fler eller mer intensiva känslor. Hur kvinnorna i 

vår studie uttryckte en större vana att använda ytagerande, då de kände ett behov från det 

sociala samspelet och samhället, kan vara ett exempel på detta. 
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Utifrån resultatet som Elke Bruckners och Karin Knaups studie från 1993 visade, att 

skillnader i vänskapsrelationer var större mellan personers hemland än mellan de olika könen, 

har möjligheten att det finns andra omkringliggande omständigheter diskuterats under 

genomförandet av denna analys. Dessa kan i själva verket haft en större påverkan på 

resultatet än respondenternas kön. För att utforska detta studerades även andra aspekter kring 

respondenterna för att se huruvida några synliga eller påtagliga mönster fanns relaterat till de 

svar som framkommit. År 2017 publicerades en studie som diskuterade hur konflikter hos 

familjen, med fokus på föräldrar, har konsekvenser för ett barns utveckling när det kommer 

till både känslor och beteende (Haimove). På det sättet skulle man alltså kunna tänka att 

skeenden under respondenternas primära socialisation, som sker när barn är små, har effekt 

på individen senare i livet (Berger & Luckmann, 1966, s.151–153). Utifrån detta lades fokus 

på undersökande av bland annat respondenternas familjedynamik och klimatet i kärnfamiljen 

i relation till svaren på frågorna. Under den primära socialisationen får barnet ett medvetande 

samt verktyg som hjälper individen förstå hur man ska bete sig och vad som menas med att 

vara en del av samhället (1966, s.151–153). Det barnet tar med sig från den primära 

socialiseringen är läran om att ta sig an roller, läran om olika känslor samt läran om attityder 

som är verktyg för att kunna identifiera sig själv och andra. Om då familjedynamiken och 

relationerna i familjen ser ut på ett visst sätt är det inte omöjligt att det finns en koppling till 

hur man sedan agerar i sina vänskapsrelationer. För att titta närmre på detta så användes 

frågan om visande av positivare yttre som exempel. 

 

Vid frågorna angående visandet av positivare yttre fanns det en tydlig skillnad i svaren hos 

könen. Alla kvinnliga respondenter uttryckte att de kunde visa ett positivt yttre trots att deras 

familjekonstellationer och familjedynamik skilde sig mycket. Exempelvis tog R1 upp det 

faktum att i hennes familj blev hon uppväxt med att man inte pratade så mycket om känslor. 

Svar från R4 tydde på liknande omständigheter där de i hennes familj inte heller pratade så 

mycket om känslor. R5 tog däremot upp att de i familjen både pratar om och öppet delar 

känslor med varandra, vilket de ser som ett av huvudsyftena med familjen i sig. Med detta 

sagt fanns inga tydliga likheter hos de kvinnliga respondenterna kring öppenhet och delande 

av känslor i familjen som skulle kunna ses som en anledning till deras svar på frågan om 

positivare yttre. Uppmärksamhet riktades även mot respondenternas familjekonstellationer, 

där det inte kunde hittas några mönster, varken när det gällde gifta eller skilda föräldrar eller 

skillnader i syskonskaran, vare sig antal syskon eller kön på syskon. Detta resultat visade inte 
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på någon tydlig orsakskedja kring familjedynamiken och familjekonstellationen kopplat till 

positivare yttre vilket betyder att dessa aspekter, i den utsträckning det varit möjligt att 

utforska i denna studie, inte tyder sig vara relaterat till skillnaderna hos respondenternas svar 

i denna fråga. 

6.3 Resultat utifrån teori 

Att delar av Hochschilds resultat i sin bok inte stämmer överens med resultatet i denna studie, 

exempelvis angående mäns behov av ceremoniellt tillstånd för gråt, kan vara en följd av flera 

olika anledningar. Bland annat det faktum att Hochschilds antaganden är gjorda under en 

annan tid där generationsskillnader och utveckling kan ligga bakom de skilda resultaten. Det 

kan också bero på vart studien är genomförd geografiskt då olika samhällsnormer kan vara en 

påverkande faktor. Det kan även vara en slump, att just de fem manliga respondenter som 

deltagit i denna studie som individer känner sig mer bekväma med dessa känslor än den 

generella befolkningen. Man kan även fråga sig om män som är bekväma med känslor 

generellt är mer benägna att ställa upp i studier som handlar om känslor? Samtidigt som vissa 

aspekter från Hochschild, så som det ovan, inte riktigt syntes i vår studie så återfanns ett 

flertal andra tendenser relaterade till bland annat könsskillnader och känsloarbete, från 

Hochschild, i vår studie. Samtidigt varierade både förekomsten och innehållet av 

känsloreglerna, som upplevdes följas av respondenterna, utifrån situation och grupp.  

 

Samma kritik kan riktas mot Goffmans dramaturgiska perspektiv som även den utformades 

utifrån ett samhälle som såg annorlunda ut än det vi lever i idag. Många av principerna som 

presenteras upplevs som lika relevant idag medan en del aspekt avslöjar det faktum att 

samhället med tiden har ändrats. Vidare gick det, utifrån det material som analyserats, att se 

hur respondenterna kan anta olika roller beroende på vilken publik det ska framföras inför. 

Skillnaderna i vilken roll respondenterna antog berodde på om det var inför familj eller inför 

vänner man skulle uppträda. Även respondenternas olika interaktioner och relationer på 

främre-bakre regioner synliggjordes. 

6.4 Resultat utifrån metod 

Användandet av en fenomenologisk ansats har bidragit till en strävan av forskarna att anta ett 

fördomsfritt förhållningssätt till det insamlade materialet när det gällande bland annat 

eventuella relevanta teoretiska utgångspunkter, tills dess att bearbetningen av materialet 
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utförts. Detta förhållningssätt värnar om en objektivitet hos forskarna som minskar 

möjligheten att vinkla bearbetningen och urvalet av material utifrån teori. 

 

Urvalsgruppen till denna studie var begränsad, både utifrån studiens tidsram och omfång 

vilket bidragit till att generella slutsatser för urvalsgruppen varit svåra att dra. Möjligheten 

finns då att dessa ovannämnda respondenter, som tidigare nämnts, kan råka vara individer 

som är antingen mer eller mindre bekväma med att visa och diskutera känslor än resterande 

befolkning. Att i framtida forskning därmed, förutsatt att möjlighet till mindre restriktiv 

tidsram erbjuds, använda sig utav en större urvalsgrupp för att kunna dra mer generella 

slutsatser kan vara fördelaktig. 

 

Användandet av en kvalitativ, snarare än kvantitativ, insamlingsmetod gav större åtkomst till 

att utforska respondenternas subjektiva tolkningar och åsikter samt ge svar som tillät att vara 

reflexiva och utvecklande vid upplevt behov. Intervju som insamlingsmetod gav oss det 

empiriska material som efterfrågades inför genomförandet av denna studie. Dock i en 

framtida forskning, i en tid som förhoppningsvis inte präglas av en världspandemi, kan 

intervjuer utförda ansikte mot ansikte öppna upp för en bekvämare miljö för både respondent 

och forskare och mer rum för att vara reflexiva. Detta eftersom man undviker eventuella 

avbrott och svårigheter som tillkommer vid användning av digitala hjälpmedel.  

6.5 Avslutning 

Resultatet visade på könsskillnader när det kom till ytagerande, då kvinnor hade en större 

tendens att uppvisa ett positivare yttre, samt att djupagerande och känsloreglering var mer 

använt av de kvinnliga respondenterna. Vid delande inom familjen visade männen en aningen 

större bekvämlighet att dela med sig då en viss tydligare försiktighet uttrycktes av kvinnorna. 

Detta gällde både vid frågor om känslodelande generellt och om delande av ledsamhet och 

sorg. Även det faktum att kvinnorna i större utsträckning specifikt beskrev sitt eget kön som 

lättare att dela med sig till, både inom familjen och även inom vänskaper. Orsakerna bakom 

de skillnader som upptäcktes var exempelvis de kvinnliga respondenternas åsikt att kvinnor 

var lättare att prata med gällande känslor och att kvinnorna i större utsträckning upplevde en 

press från andra att uppvisa “rätt” sorts känslor som inte påverkar sin omgivning negativt. 

Om vi antar att Hochschild hade rätt angående hur kvinnor känner ett större ansvar från 

samhället att justera sina känslouttryck, på samma sätt som våra respondenter beskrev, så 

betyder det därför att kvinnor till större del än män snarare uttrycker mer känslor än upplever 



 40 

dem. Det är således möjligt att den enda egentliga skillnaden som finns är den i hur öppet 

samhället är till uttryck av känslor snarare än skillnader i faktiska upplevda känslor hos 

grupperna. 

 

Vi valde att utgå från en bred mängd tidigare forskning inom fältet, dels gällande slutsatser 

samt publicerings år. Detta för att ha en så grundlig bild av fältet som möjligt. Vissa 

intressanta likheter upptäcktes även mellan könen samt tänkvärda skillnader i relation till det 

teoretiska ramverket. Här väcktes frågan angående hur applicerbara dessa egentligen är på 

resultat inhämtade i vårt nuvarande samhälle då skillnader i könsroller, normer, 

samhällsstruktur och relationskonstellationer, i jämförelse med hur samhället såg ut när dessa 

teorier grundades, inte går att bortse ifrån.  

 

I framtida forskning på detta ämne skulle därmed ett fokus på att fastställa vad som skiljer 

konkreta upplevda känslor från de uttryck av känslor som visas av könen vara av intresse. För 

att se vad som är riktiga skillnader i känsloupplevelser och vad som är en produkt av de 

samhällsnormer, känsloregler och ytagerande människor känner sig skyldiga att följa. I ett 

större forskningsarbete kan även tyngd läggas på att undersöka andra eventuella 

bakomliggande orsaker till skillnaderna i denna studie och de skillnader som påvisats i 

tidigare forskning, såsom en grundligare undersökning av familjeförhållanden, uppväxt och 

sociala relationer, då dessa i denna studie enbart varit möjligt att utforska på ett mer ytligt 

plan. 
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8. Bilagor  

Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej! Hoppas allt är bra! Jag och Stina/Evelina håller just nu på att skriva vår C uppsats i 

Socialpsykologi. Vi tänker kolla på hur känslor i interaktion ser ut hos tjejer och killar i deras 

nära familj-och vänskapsrelationer. Vi letar just nu efter informanter att intervjua till arbetet 

och undrade om du skulle ha möjlighet att ställa upp? Intervjun tar ca 45 min och kan utföras 

på zoom alternativt i person, beroende på vad som passar bäst.  

 

Eftersom vi känner varandra /känner till varandra så skulle det fungera bäst om Evelina/Stina 

intervjuade dig för att undvika tolkningar och liknande av oss vid intervjuerna. Intervjuerna 

går mest ut på hur ens relationer ser ut och hur känsloutbyten görs, alltså inte så känsliga 

ämnen som kommer att tas upp, och man kan ju absolut passa på att en fråga något om man 

vill det! Skulle va jättekul om du kan/vill ställa upp! 

Bilaga 2: Intervjuguide 

- Ålder 

- Kön 

- Berätta hur din familjekonstellation ser ut? (ex mamma, pappa, syster/ensamstående 

förälder/pappa och 3 brorsor osv) 

 

I familjen  

1. Hur är din familj utspridd geografiskt? Bor ni i samma stad/land? 

2. Hur umgås du med din familj? (Vad gör ni när ni ses? Endast speciella 

tillfällen/hänger som vanligt hemma/gör aktiviteter/veckomiddagar) 

3. Hur håller ni kontakten? Hur ofta? (sms, rings på telefon, via skype, instagram etc) 

4. Hur nära/icke nära skulle du säga att din familj är varandra? 

5. Hur öppna är ni med varandra? 

6. Skiljer sig hur era relationer ser ut från hur de var när ni var yngre? 

7. A) Om du mår dåligt/känner dig nere, delar du med dig av detta till din familj? 

B) Finns det någon/några specifika individer i familjen som du oftare vänder dig till? 

(mamma/pappa/syskon/kusin) 

C) Skiljer det sig vem du vänder dig till utifrån ämne?  

D) Hur bekväm känner du dig med att dela med dig av dessa känslor till din familj? 
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8. A) När ni kommunicerar/pratar, vad är vanligast att de diskuterar? (om ej svar, ex sker 

detta kring diskussioner om delade intressen, genom utförande av aktiviteter, prat om 

värderingar/åsikter/känslor, prat om er vardag) 

B) Om era åsikter/tankar skiljer sig kring de nämnt i frågan ovanstående, hur öppna 

när ni kring detta? 

9. När de kommer till dina föräldrar, vill du berätta lite om hur deras relation ser ut, 

gentemot varandra? 

B) Minns du hur deras interaktion till varandra såg ut när du var liten?  

C) Tror du att detta haft en påverkan på hur du interagerar med familj idag? 

 

I vänskapsrelationer 

1. Vilken av följande alternativ skulle du säga stämmer mest in på dig?  

[Visa exempel för informant så de själv kan kryssa för de som stämmer] 

A) Håller sig främst till en handfull nära vänner 

B) Har några nära vänner och många bekantskaper/mindre nära vänner 

C) Har många vänner som jag ser som nära 

D) Har många vänner som jag är relativt/ganska nära med 

E) Föredrar många olika vänner över få djupare vänskaper 

(Utveckla/motivera svar) 

 

2. Hur öppna skulle du säga ni är med varande?  

B) Hur bekväm känner du dig med att dela med dig att privat/personlig information i 

dessa vänskaper? 

C) Vad ser du för fördelar/nackdelar med hur öppen/icke öppna ni är? 

 

3. När du och dina vänner umgås, hur spenderar ni vanligast tiden? (om ej svar, ex 

pratar, spelar spel, sportar, ser på film/tv etc) 

 

4. Lista några viktiga kriterier som du värderar högt i vänskapsrelationer (om ej svar, ex 

delande av aktivitet/intresse/historia) 

 

5. Hur ser uppdelningen utifrån kön ut i dina vänskapsrelationer? Majoriteten 

tjejer/killar? 50/50? 
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Exempel scenario 

Vi tänker ev ha ett eller två scenarion som frågor i frågeschemat som går in på bekvämlighet 

att dela med sig i familj vs vänskaper.  

1. Du har precis fått reda på något jobbigt som du själv anser är personligt och ska iväg och 

träffa kompisar, Du: 

A) Hittar på en ursäkt att inte komma 

B) Berättar det som har hänt och att du därför inte kommer gå 

C) Går dit och låtsas som att ingenting har hänt 

D) Går dit och berättar att du går igenom nått men går inte in på detalj 

E) Går dit och delar med dig med dina vänner om vad som har hänt 

 

B) Hur bekväm känner du dig med att visa sorg eller ledsamhet inför dina vänner? 

 

2.  Du har precis fått reda på något jobbigt som du själv anser är personligt och ska äta 

middag med familjen. Du: 

A) Hittar på en ursäkt och deltar inte på middagen 

B) Du berättar vad som hänt och att du därför inte kommer att delta 

C) Du är med på middagen och låtsas som att ingenting har hänt 

D) Du deltar på middagen och berättar att något har hänt men inte i detalj 

E) Du deltar på middagen och delar med dig av vad som har hänt  

 

B) Hur bekväm känner du dig med att visa sorg eller ledsamhet inför din familj? 

 

3. Är det viktigt för dig att i relationer kunna prata om känslor?  

 

Avslutande frågor 

Vi vill ha avslutande frågor som går in lite mer specifikt på masker/roller/känsloreglering, ex 

som följande  

1. Känner du ett behov/önskan av att reglera dina upplevda känslor i dina nära 

relationer? I så fall, i vilka? Tex anpassa 

B) Varför känner du ett sånt behov/önskan? 

2. Känner du ett behov av att förbereda dig inför interaktion i nära relation? (om ej svar, 

tex behöver du vara på ett visst humör, ha en särskild tid på dig, etc, inför mötet? ) 

3. Finns det några känslor du inte får/bör känna när du umgås med familjen? 
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B) Finns det några känslor du inte får/bör känna när du umgås med vänner? 

C) Om det finns tillfällen där du inte kan prata om vad du känner, hur hanterar du det? 

4. Pratar du regelbundet om dina känslor, hur du mår till exempel? Varför? Varför inte?  

5. Om du eller någon av dina vänner känner er ledsen eller nedstämd, är detta känslor ni 

delar med er av till varandra? 

B) Vad gäller med samma situation när de kommer till din familj? 

C) Om du skulle börja gråta inför dina vänner utav ledsamhet/sorg/nedstämdhet, hur 

tror du att de skulle reagera och agera? 

6. Kan du ibland visa ett positivt yttre när du egentligen är ledsen och nedstämd inom 

dig? 

7. Finns det något du tänkt på under intervjun som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


