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MANLIGA SAMTAL OCH VÄNSKAPSRELATIONER 
 

Cajsa Fägersjö1 
 

Syftet med denna studie var att beskriva hur manliga samtal och 
vänskapsrelationer ser ut med fokus på innehåll och funktion. En 
kvalitativ intervjuundersökning med fyra män genomfördes utifrån en 
reflexiv intervjuteknik. Materialet analyserades därefter med hjälp av 
tematisk analysmetod. Den nuvarande forskningen inom det 
undersökta området är begränsad. Forskning som finns utgörs till stor 
del av jämförande studier mellan de manliga och kvinnliga samtalen 
och vänskapsrelationerna. De manliga samtalens innehåll och funktion 
skiftade mycket beroende på vilket sammanhang det handlade om, hur 
länge personen känt personen de samtalade med, om samtalet 
utspelade sig i grupp eller enskilt. Vänskapsrelationernas innehåll och 
funktion skiftade beroende på vem männen umgicks med och 
huruvida det var ett litet eller stort kompisgäng de umgicks i. Åtta 
huvudteman framkom ur intervjuerna dessa var följande; Gruppens 
betydelse för vänskapsrelationerna och aktiviteterna, Trygghet, Makt, 
konkurrens och status, Manlig identitet, Djupa eller ytliga samtal, 
Genustypiska samtal - så kallat ”killsnack”, Behov av att samtala om 
– reflekterande samtal, Samtal som en social mekanism. Det 
framträdde en mångsidig och dynamisk bild av hur samtalen och 
vänskapsrelationerna såg ut och vad de hade för funktion.   

 
Vad samtalar män om egentligen och hur ser deras vänskapsrelationer ut? Det finns 
många föreställningar inom detta område och mycket handlar om att man ser frågan i 
ljuset av vad som skiljer sig mellan manliga samtalen och vänskapsrelationerna och de 
kvinnliga samtalen och vänskapsrelationerna. Jag vill i denna studie försöka beskriva de 
manliga samtalen och vänskapsrelationerna. Det var svårt att finna studier som endast 
handlade om manliga samtal och eller vänskapsrelationer. Flertalet av de studier som 
finns inom området är gamla och svårapplicerade på dagens unga vuxna män.  Det 
flesta av dessa studier som gjorts om manliga samtal och vänskapsrelationer har 
dessutom tyngdpunkten på den jämförande delen mellan kvinnligt och manligt. Att helt 
utesluta den jämförande aspekten i denna studie blir dock svårt, eftersom tidigare 
forskning till stor del är jämförande. Genus och manlig identitet kommer jag 
översiktligt att beröra i det inledande kapitlet. Detta för att definiera begrepp som ofta 
spelar stor roll när man ska beskriva något utifrån ett manligt perspektiv. Viktigt att 
poängtera är dock att fokus för denna uppsats inte ligger på att beskriva genusstrukturer 
eller den manliga identiteten utan att beskriva hur de manliga samtalen och 
vänskapsrelationen ser ut för de män jag intervjuat.   
 
Den stereotypa bilden av de manliga samtalen säger att det är sport, jobb, pengar överst 
på diskussionsagendan (Nordenstam, 1998) och att män inte har så många nära vänner 
som de kan prata känslor och andra mer privata samtalsämnen med (Oxley, Dzindolet 
och Miller, 2002). Hur väl stämmer denna bild in i verkligenheten? Är den just en 
                                                
1 Jag vill tacka min handledare Chris Magnusson vid Psykologiska institutionen samt de intervjudeltagare 
som deltog i studien. 
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stereotyp bild eller kanske rent av en myt? En stor fråga i sammanhanget är om det 
överhuvudtaget finns något som heter manliga samtal och vänskapsrelationer eller om 
det är en för nyanserad och förenklad illustration. Kan det vara så att det egentligen 
handlar om samtal och vänskaprelationer för människan och att dessa kan se olika ut 
beroende på vem vi är och i vilken kultur vi lever och verkar? Med denna studie vill jag 
beskriva de manliga samtalen och vänskapsrelationerna utifrån intervjuer med unga 
vuxna män. Detta för att kunna ge en bild av hur de manliga samtalen och 
vänskapsrelationerna ser ut och upplevs i verkligheten. 
 
Genus  
 
Begreppet genus betyder socialt konstruerat kön och kan betraktas som en social 
struktur som finns i vårt samhälle. Genus handlar om mönster i vårt sociala system och 
de dagliga sysselsättningarna eller yrkesutövningar som styrs av detta system. Sedan 
1800-talet har den västerländska kulturens tankar om dikotomier mellan könen fått spela 
en väsentlig roll. Tron om att kvinnan och mannen hade egenskaper som stod 
motsatsförhållande till varandra var stor. Kvinnans lägre ställning i samhället på den 
tiden kommer utav att kvinnan ansågs ha ett mindre utvecklat intellekt än mannen och 
därför inte ansågs vara berättigad att gå på universitetet eller rösta. Andra dikotomier 
som målades upp mellan man och kvinnan var att kvinnan var omvårdande, 
lättpåverkad, känslosam medan mannen var det motsatta. Antagandet om dikotomiernas 
egenskaper anses så viktig att det var det första som empiriskt forskades på inom 
området med genusanknytning. Connell (2003) ställer frågan om varför det är så svårt 
att acceptera att mannen och kvinnan har likheter? Han menar att stor del av 
förklaringen ligger i den kulturella bakgrunden. Den västerländska kulturen har en stark 
grund i dikotomiska genussymboliken vilket påverkar hur vi ser på det manliga och 
kvinnliga. Andra argument i frågan handlar om att konventionella psykologiska tester 
ibland anklagas för att vara för ytliga för att lämpa sig att mäta de bakomliggande 
genusmönstren. Connell (2003) menar att det kanske är så att de faktiska skillnaderna 
mellan mäns och kvinnors psyken finns dolda på ett djupare plan av personligheten, 
kanske till och med i det omedvetna. Flertalet av de psykologiska kvantitativa testerna 
mäter endast de direkta synliga sidorna av vårt beteende, till exempel genom 
självskattning (Connell, 2003). Björk (1996) menar att det är omöjligt att kunna mäta en 
fullvuxen individs fallenheter och sedan tillskriva biologin förklaringen till denna 
förmåga. Det samhälle som människan växer upp i och fostras i påverkar hur personen 
utvecklas som individ. Att födas som man innebär att man fostras till att inte lära sig 
prata relationer, lyssna och behaga andra (vilket kvinnor gör). Att säga att mannen är 
född med vissa egenskaper som en del forskare hävdar, menar Björk är felaktigt. 
 
Manlig identitet 
 
Sedan 1960-talet har kvinnostudier, feministisk forskning och genusforskning 
utvecklats i snabb takt. Vi har i dag större kunskap om kvinnans situation och om 
genus, vilket har kommit att ske på bekostnad av forskningen kring det manliga. För att 
kunna sätta kvinnors historiska utveckling i en kontext är det av stor vikt att veta mer 
om det manliga. Det finns dessutom en nödvändighet i att undersöka hur föreställningar 
om det manliga konstrueras och påverkar män i deras vardag. Manlighet bör ses både 
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som ett begrepp och ett beteende och dessa två bör åtskiljas i definitionen (Gaunt, 
1999). 

 
”Manlighet som abstraktion är en fråga om stereotyper för ett mansideal. Vad är 
kännetecknande för den idealiske mannen: hur ser hans kropp ut, vad handlar 
han, hur talar han, hur blir han socialiserad? Manlighet är i praktiken en fråga 
om hur manligheten tar sig uttryck och fungerar i vardagslivet: hur regleras 
förhållandet mellan män, vem kontrollerar det manliga beteendet, hur förändras 
beteendemönstren? Vem är en ”manlig” man och vem är det inte?” (Gaunt, 1999, 
sid. 19). 

 
Det är svårt att definiera egenskapen manlighet eftersom det är en beteckning som en 
betraktare använder sig av för att rubricera en annan människas ord och handling. Man 
skulle därför snarare vilja tala om manlighet som en relation eller en tolkning snarare än 
att tala om ett definierbart fenomen (Gaunt, 1999). Idag kan vi tala om en maskulinitet i 
plural form, vilket hade varit ovanligt på sextio, sjuttiotalet menar Buchbinder (1994). 
Maskuliniteten kan idag ses som mångfacetterad och uppdelad till skillnad från tidigare 
när den sågs som något universellt och naturligt, en man var då en man och så var det 
med det (Buchbinder, 1994). Begreppet manlighet och dess betydelse som jag utgår från 
i denna studie är att manlighet bör ses som en kontinuerlig process. Manlighet 
vidmakthålls, skapas och reproduceras i de sociala relationer vi har mellan och inom 
könen. Manlighet blir därmed en konsekvens av något vi gör. Det går inte att tala om en 
manlighet, det handlar istället om kulturella föreställningar som inte är statiska över 
vare sig tid eller mellan diverse grupper i samhället. Manlighet är något som är 
situationsbetingat. Det kan vara mer legitimt att tala om ”manligheter” snarare än en 
manlighet. Denna definition av manlighet som Nordberg (1999) gör är även den 
definition som jag utgår från i denna studie. Tilläggas bör dessutom att manlighet 
används synonymt med begreppet maskulinitet, beroende på hur författare och forskare 
valt att uttrycka det. 
 
Det talas om en kris för maskuliniteten där män inte längre är lika säkra på sig själva 
som män. En förklaring till denna kris menar Buchbinder (1994) har att göra med att 
homo och bisexuella män har fått en starkare profil i det vardagliga samhällets samspel 
och samtal. Detta har bidragit till att en fragmentering av maskuliniteten har uppstått. 
Idag är det inte längre lika enkelt att definiera heterosexuella män som maskulina och 
homosexuella män som icke maskulina.2 Manschauvinism såsom att vara aggressiv och 
hypermanlig är inte heller idag lika entydigt med en heterosexuell man som det en gång 
i tiden var (Buchbinder, 1994). Även Coates (2003) talar om en maskulinitetskris i 
dagens samhälle. Hon menar att media har blossat upp en bild av att maskuliniteten 
befinner sig i ett krisläge. Denna kris består i att den gamla vedertagna bilden av 
mansrollen håller på att försvinna och att den traditionella identiteten som män har som 
man inte längre är lika klar och tydlig som förut. Stor del av denna förändring är en 
konsekvens av feministiska rörelsers påverkan och de förändringar som den sociala 
förändringen av kvinnors rättigheter och jämlikhet inneburit (Coates, 2003). I en 
doktorsavhandling om mansrörelsen på 1970- och tidigt 1980-tal undersöker Hill (2007) 
en rad aspekter som har med mannens identitet och position i samhället att göra. Hill 
                                                
2 I diskussionen om manlig identitet beskrivs homosexualitet som en aspekt för hur den formas. Detta 
ligger dock utanför ramen för denna studie. 
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(2007) tar upp hur en maskulinisering och stereotypisering späddes på när mansrollen 
beskrevs som känslokall, begränsande och fastlåst. Den traditionella mansrollen 
fastställdes upprepade gånger med vissa specifika egenskaper, vilket till slut gjorde 
dessa egenskaper maskulint kodade. Maskulinitet förknippades därmed med något 
negativt eftersom de egenskaper som man lyfte fram inte var positivt relaterade. Män 
visade en avund mot kvinnors sätt att bygga nära relationer och visa omsorg. Detta 
bidrog till att manlighet inte kopplades samman med egenskaper som normalt sätt 
förknippas med kvinnlighet (Hill, 2007). 
 

”Genom maskuliniseringen av olika egenskaper, överdrev och stereotypiserade 
mansrörelsen skillnaderna mellan könen. Män och kvinnor framställdes som 
fullkomligt olika och totalt åtskilda, med normer och ideal som helt skilde sig från 
varandra” (Hill, 2007, sid. 109). 

 
I den tidigare mansrörelsen förespråkades ett maskulinitetsideal som snarare var 
mänskligt än manligt. Människor skulle utifrån sin individuella förmåga och egenskaper 
få utvecklas, snarare än utifrån något som var karakteristiskt kvinnligt eller manligt. Ett 
nytt mansideal kom i den tidiga mansrörelsen att bli hegemoniskt3. Detta ideal var 
förknippat med egenskaper som till exempel att vara känslosam, öppen, jämställd och 
fridjord. Under 1980-talet kom detta hegemoniska ideal att återigen förändras, det sades 
vara motsatsen till den traditionella mansrollen (Hill, 2007). 
 
Manligt språk och manliga samtal  
 
Finns det något som kan kallas mansspråk? Det råder delade meningar om att så är 
fallet. Erson (1997) menar att språk inte är något som en viss grupp eller ett visst kön 
kan ta till sitt eget, sätta ramar för och sen hålla borta från andra. Med andra ord menar 
Erson att det inte finns något som heter manspråk eller kvinnospråk. Språket får sin 
betydelse i samspelet mellan de som samtalar med varandra. Nordenstam (1992) menar 
dock att de manliga samtalen skiljer sig från de kvinnliga. Lite mer ingående om vad 
som ingår i samtalen kan illustreras i att den manliga och kvinnliga 
kommunikationsstilen skiljer sig åt mellan vilka samtalsämnen som tas upp i samtalen. 
Män talar bland annat om sina arbeten och sport, medan kvinnor talar mer om 
personliga relationer. Vilka samtalsämnen som är i fokus för män respektive kvinnor 
har även Haas och Sherman (1982) undersökt i en amerikansk studie med hjälp av ett 
självskattningsformulär. Syftet med studien var att undersöka vilka samtalsämnen som 
var mest förekommande i de olika roller som individerna hade, till exempel som 
kompis, syskon eller förälder. Resultatet visade att de samtalsämnen som var mest 
förkommande för ena könet var det även för det andra. Ytterligare ett resultat var att 
betydelsen av vem de pratade med var avgörande för vad för samtalsämnen som togs 
upp, med andra ord var den roll individen intog av störst betydelse för samtalsämnet i 
en konversation. Det fanns dock vissa könsskillnader för vilka samtalsämnen som 
diskuterades, men inte när det kom till de samtalsämnen som både män och kvinnor 
kryssat i att de ofta pratade om (Haas & Sherman, 1982). I en studie gjord på 1920- talet 
visar det sig att samtalsämnena för männen i stor grad handlade om jobb, pengar, sport 
                                                
3 Begreppet hegemoni syftar till en överordning och ett slags herravälde styrt av i detta fall mannen 
(Connell, 1995). 
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och nöjen (Landis & Burtt, 1924). Att män och kvinnor antas lära sig att på olika sätt 
genomföra saker med ordens hjälp, så att säga göra olika saker med orden menar även 
Nordenstam (1998). Männen lär sig att med orden som hjälpmedel hävda sin position i 
den hierarkiska sociala ordningen. De lär sig även att dra till sig åhörare och att 
underhålla med orden som verktyg. Män samtalar med andra män om saker och 
händelser till skillnad mot kvinnor som samtalar om personer och relationer 
(Nordenstam, 1998). 
 

Makt och status i samtal4. 
 
Män har en tendens att strukturera samtalen mellan varandra på ett hierarkiskt sätt 
(Nordenstam, 1992). Männen brukar språket på ett sätt för att få behålla status i den 
hierarkiska sociala ordningen och för att få frihet. Detta kan illustreras genom att män 
talar om sina färdigheter, berättar historier eller roliga berättelser, men också genom att 
göra sig själva till mittpunkt för konversationen. Detta sätt som män talar på tränas upp 
redan i barndomen. De unga pojkarna lär sig tidigt att använda språket som en metod 
för att skapa och upprätthålla uppmärksamheten i de sociala sammanhang i vilka de 
befinner sig i. Mäns språkbruk beskrivs ofta som rationellt och logiskt, det innehåller 
även faktauppgifter och information (Ohnstad, 1995). Humor kan fylla många 
funktioner för oss människor, dels så använder vi humorn för att socialt sätt ha roligt 
tillsammans men humor kan också förknippas med makt och status. Detta blir speciellt 
tydligt när man studerar humor utifrån ett genusperspektiv menar Ohlsson (1999). Det 
finns i vår kultur en föreställning om att män har humor men inte kvinnor, detta kan i 
sin tur skapa förväntningar på personen som ska tala och ”vara rolig”. Ett antal faktorer 
spelar in på huruvida en person använder sig av skämt i samtalen med andra människor. 
Dels- så finns det kulturellt satta koder som begränsar eller tillåter en individ att 
använda humor, men även den status och roll personen i fråga har i sammanhanget är 
avgörande (Ohlsson, 1999). 
 
Manliga vänskapsrelationer 
 
En vanlig föreställning som finns i ett flertal samhällen är att män inte på samma 
effektiva sätt som kvinnor kan ha relationer. Detta tillstor del på grund av att mannen 
ofta ses som mindre kompetent när det kommer till mer känsloinriktade egenskaper som 
empati, självförståelse och känslighet. Mannen anses istället vara duktigare på att tävla, 
klättra på karriärstegen och att få det han vill ha och dessa egenskaper bidrar till att 
relationer inte prioriteras eller underhålls på ett framgångsrikt sätt (Whitehead, 2002). 
 
Den stereotypa bilden av att män bortprioriterar den känslomässiga biten i sina 
vänskapsrelationer för att istället till exempel sporta tillsamman med sina vänner menar 
Walker (1994) är snarare en kulturell ideologi än det är ett observerat genusbeteende. 
Enligt hennes studie om manliga (och kvinnliga) vänskapsrelationer kommer hon fram 
till att vi använder oss av denna kulturella ideologi för att skildra våra 
vänskapsrelationer och för att klargöra våra beteenden. När män (och kvinnor) i studien 
svarade på övergripande frågor om vänskap så visar det sig att män (och kvinnor) ser på 
                                                
4 Begreppet makt med koppling till genus innebär att en grupp trycker ner en annan grupp för att få ett 
övertag. Enligt Foucault är makten i samhället utspridd och utövas på ett otydligt sätt. Makten används 
framförallt via vårt sätt att prata, skriva och konstruera föreställningar (Connell, 2003). 
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sina vänskapsrelationer utifrån kulturellt specificerade tankar. Dessa tankar återger den 
stereotypa bilden av hur vänskapsrelationerna ser ut. När sedan 
undersökningsdeltagarna ska svara på mer specifika frågor om vänskap visar det sig att 
variationen i samkönade vänskapsrelationer är större än vad den stereotypa bilden och 
forskningen inom sociologi anser. När män ska återge sina vänskapsrelationer handlar 
det mycket om att framhäva den kulturellt satta bild av vad som är manligt, till exempel 
att män gör saker tillsammans med sina vänner och att kvinnor har tonvikt på 
ömsesidiga känslor i relationen med sina väninnor. Detta stämmer inte överens med den 
bild som forskaren får fram genom att undersöka vänskapsrelationerna mer noggrant. 
Män har mycket större känsloutbyte än vad litteraturen inom området återger. Hur 
mycket det fokuserar på känslor har till stor del att göra med vilken klass de tillhör. 
Walker (1994) menar att mycket av den forskning om vänskap som gjort påvisar att 
vänskap skulle se olika ut för män och kvinnor. Vilket stämmer överens med de flesta 
stereotypa bilder om hur manliga och kvinnliga vänskapsrelationer ser ut. 
 
Aktuell forskning om manliga samtal 

 
Vad de manliga samtalen går ut på försöker Coates (2003) undersöka i sin bok ”Men 
talk”. Hon ställer sig frågan i inledningen om det är så att man ska tro på den stereotypa 
bilden av manliga samtal det vill säga att män för det första nästan inte talar med 
varandra alls och för det andra att när de samtalar är det om samtalsämnen som sport, 
bilar och fester. Genom att undersöka manliga samtal i praktiken så försöker Coates 
(2003) hitta svaren på sina frågor. De allra flesta sätt på vilket män försöker visa en 
slags ömsesidig förståelse för varandra är tabu, de finns nämligen en stor rädsla bland 
män att framstå som kvinnliga eller homosexuella. När män möter andra män som 
vänner behöver de en strategi för att upprätthålla denna vänskapsrelation. Män är i 
behov av att visa varandra ömsesidig förståelse och respekt och de behöver ett sätt att 
göra detta på som inte är förknippat med ett typiskt kvinnlig sätt. Det är här som 
språkstrategier som förolämpning och tabu kan användas som metod för att vinna denna 
solidaritet (Coates, 2003). 
 
Hur manliga berättelser i samtal män emellan används för att skapa och bevara den 
manliga identiteten försöker Coates (2003) undersöka i sin studie. Berättelser hör till 
vardagslivet och det tas ofta för givet hur de ser ut. Dessa berättelser är därför av stor 
vikt då man vill se hur den hegemonisk maskulinitet reproduceras, men också hur den 
kan ifrågasättas och utmanas. Män tenderar att framställa sig själva som 
prestationsinriktade, konkurrerande och behärskade. Trots att många män i studien 
säger sig utforska sin kvinnliga sida så finns det en rädsla för att förknippas med typiska 
kvinnliga uttryck som att till exempel vara känslosam. En krock mellan att finna sin 
kvinnliga sida och att inte bli förknippad med den uppstår. Det tydligaste kännetecknet i 
studien om manliga samtal av Coates (2003) är den riktning som samtalen har till den 
hegemoniska normen av vad som anses som maskulint i vår kultur. I flertalet samtal 
som forskaren undersökt så visar det sig att männen samtalar på ett sätt som håller sig 
inom ramen för vad som anses manligt. Denna norm bygger på att männen vill verka 
tuffa, heterosexuella, besitta makt och auktoritet och att vara tävlingsinriktade. Det kan 
tyckas att männen begränsas i sitt sätt att tala och utrycka sig när de måste överväga vad 
de kan och inte kan prata om för att verka manliga enligt den norm som finns. Coates 
(2003) vill i detta sammanhang tala om en förvrängning som skapas av begränsningen 
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till den hegemoniska maskuliniteten. De samtal som Coates (2003) analyserat visar i 
hög grad att män i de flesta grupper är begränsade av denna hegemoniska maskulinitet 
(Coates, 2003). Att män inte tycks prata om känslor anses som den mest 
anmärkningsvärda konsekvensen av begränsningen som den hegemoniska 
maskuliniteten innefattar i de samtal som Coates (2003) samlat in och analyserat. 
Männen måste på grund av denna begränsning på ett skickligt sätt lära sig att ta på sig 
en mask och hålla uppe en fasad för att inte verka sårbara. Det finns dock män i studien 
som utmanar den traditionella hegemoniska norm som finns genom att till exempel 
prata om sig själva på ett mer privat sätt och verka sårbara. Detta sker dock vanligast i 
ett samtal mellan bara två män. En förklaring till att män inte pratar känslor med andra 
män är att de historiskt sätt hellre pratat med kvinnor om dessa samtalsämnen. Den så 
kallade maskulinitetens kris tycks handla om att männen börjat inse att det saknas något 
i de samtal de har män emellan (Coates, 2003). Att män på bekostnad av den 
känslomässiga delen av samtal fokuserat sina samtal på mer återgivande information har 
inneburit framgång i den offentliga arenan, där information värderas högt. Några äldre 
akademiskt utbildade deltagare i studien visade på en insikt om detta fenomen. En del 
deltagare i studien var till och med hoppfulla om att detta kunde förändras.  Denna 
förändring kunde ske genom att man uppmuntrade unga pojkar att samtala om sina 
relationer och om sig själva i de kompisgäng de umgicks i med andra pojkar (Coates, 
2003). 
 
Coates (2003) skriver att de kvinnliga berättelserna som förmedlas kvinnor emellan 
fokuseras på relationer och människor medan männens berättelser handlar om 
händelser. Männens samtal karaktäriseras även av att vara återhållsamma med 
information om känslor medan kvinnliga samtal handlar mycket om att gå djupare in på 
saker om sig själv. Dessa slutsatser bör dock ses i ljuset av att det finns undantag när det 
kommer till vad och hur män respektive kvinnor samtalar med sina samkönade vänner 
om. Inte alla män och kvinnor som ingick i studien följde detta mönster som målats 
upp.  
 

Humor och makt i samtalen. 
 
Det faktum att kvinnor och män använder orden på olika sätt kan komma till uttryck 
genom humor i samtalen. I en studie av Hay (2000) som undersökt hur kvinnor och män 
relaterar till humor i samtal med andra människor framkommer det att män har en större 
benägenhet att använda sig av humor som en samtalsstrategi i samtal med andra män, 
dock är inte skillnaden särskilt stor. Det faktum att humor var ett vanligt inslag i 
samtalen män emellan berodde på den maktfaktor som humorn medförde. Dessutom var 
humor som makt något som männen till stor del använde i samtalen med kvinnor. 
Humor som en maktfaktor tycks vara något som män i lite högre grad använder sig av, 
men det är inte särskilt stor skillnad från hur mycket kvinnor använder sig av det. Män 
tycks använda humor i sina samtal med andra män för att förstärka likheter och dra 
nytta av gemensamma erfarenheter i lite större grad än kvinnor. Män i grupp tenderar att 
använda sig av retsamma skämt för att öka kamratanda, detta gäller även för kvinnor i 
grupp men inte i riktigt lika hög grad. Kvinnor och män utövar ungefär lika mycket 
humor för att reta varandra, men det är framförallt i samkönade grupper som det 
förekommer. En tydlig skillnad mellan män och kvinnor när det kom till varför man 
använde sig av humor var dock att män oftare använde humor i syfte att hantera en 
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problematisk situation. Forskaren till studien avslutar sin studie med att säga att det vore 
värdefullt med vidare kvalitativ forskning inom genusmönster när det kommer till 
humor (Hay, 2000).  
 
Aktuell forskning om manliga vänskapsrelationer 
 
I en studie gjord av Oxley, Dzindolet och Miller  (2002) har man undersökt och testat en 
forskare vid namnet Tannens (1990) studie. Tannens studie tar upp påståenden om att 
män inte diskuterar lika mycket privata och intima samtalsämnen som kvinnor och att 
män har färre nära vänner än kvinnor och att kvinnor och män på olika sätt reagerade på 
vänners problem. En survey studie genomfördes för att testa dessa påståenden som 
Tannen lagt fram. Studien kom fram till att resultatet om att män pratar mindre privata 
och intima samtalsämnen med varandra stämde överens med det resultat de fått fram. 
Dock så stämde inte det andra och tredje resultatet om att män har färre nära vänner än 
kvinnor och att de skulle reagerar annorlunda på vänners problem än kvinnor (Oxley, 
Dzindolet, & Miller, 2002). Hur de manliga vänskapsrelationerna ser ut har även Grief 
(2006) undersökt i en studie. Syftet med studien var att undersöka hur män uppfattade 
sina vänskapsrelationer med andra män. Denna undersökning gjordes inom disciplinen 
psykologi, familjeterapi och hade som uppgift att beskriva hur manliga 
vänskapsrelationer ser ut för att bättre förstå männens familjerelationer. 
Undersökningen visade att vänskap för männen som ingick i studien byggde på lojalitet, 
tillit och trovärdighet. Vänskapen var också tvungen att bestå av ärlighet och att de 
kunde anförtro sig. En vän skulle man enligt männen kunna ”hänga” och skämta med, 
det vill säga umgås och ha roligt med. Undersökningen visade även att vänskap var en 
viktig del av livet för männen (Grief, 2006). 
 
Denna studie är av vikt då manliga samtal och vänskapsrelationer inte fått så stort 
utrymme i forskningen hittills. De flesta studier som gjorts inom området jämför 
manliga och kvinnliga samtal och vänskapsrelationer. Det som tenderar att hända då 
man jämför det kvinnliga och manliga är att de sätts i motsatsförhållande till varandra 
där det ena sättet att samtala och vara med sina vänner på anses bättre eller sämre än det 
andra.  Det finns en hel del böcker skrivet inom området samtal och vänskapsrelationer. 
Dock är dessa till stor del referat och återberättelser från äldre forskning inom området 
och tyngdpunkten ligger på jämförelsen mellan det manliga och kvinnliga eller så är de 
populärvetenskapliga böcker. En djupare förståelse för komponenterna i just de manliga 
samtalen och vänskapsrelationerna kan via studier som denna uppnås. Varför jag valt att 
bara studera män i denna studie beror på att jag tycker det finns en forskningslucka om 
mäns vänskapsrelationer och samtal. Jag fick inspiration till denna undersökning genom 
en liknande studie, där kvinnors samtal och vänskapsrelationer undersöktes. Jag har valt 
att studera unga vuxna män i denna studie då jag finner den ålderskategorin extra 
intressant inom ämnesområdet. Vänskapsrelationer har ofta en viktig funktion i denna 
ålder och samtalen kan komma att bli ett verktyg för att kommunicera med sina vänner. 
En avgränsning vad gäller ålder bör dessutom göras för att inte göra studien allt för 
omfattande. 
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Syfte 
 
Syftet med denna studie var att undersöka komponenterna i det manliga samtalet och 
manliga vänskapsrelationer med fokus på innehåll och funktion5. Jag vill med empirins 
hjälp beskriva och öka förståelsen för hur de manliga samtalen och 
vänskapsrelationerna kan se ut. Studien syftar till att undersöka unga vuxna mäns samtal 
och vänskapsrelationer. Med unga vuxna män syftar jag i denna studie till män mellan 
24 till 35 år. 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Intervjudeltagarna utgjordes av fyra män. Ålderskategorin bestod av unga vuxna.  
Urvalet skedde via ett bekvämlighetsurval där bekantas bekanta tillfrågades. Alla 
deltagare var för närvarande bosatta i Stockholm. En av männen var singel och de andra 
var sambos eller hade flickvän. Ingen av intervjudeltagarna hade barn. Alla männen 
definierade sig som heterosexuella. Två av männen studerade för närvarade vid 
högskolan medan de andra två var färdigutbildade akademiker. De var alla fyra födda i 
Sverige. 
 
Datainsamlingsmetod 
 
Den datainsamlingsmetod som användes i studien var enskilda djupintervjuer. 
Intervjuerna genomfördes utifrån en reflexiv ansats. Den reflexiva intervjutekniken 
lämpar sig bra i denna studie då den ger utrymme för eftertanke och samtal kring ämnet. 
Den reflexiva intervjuteknikens främsta verktyg är ett ständigt pågående reflekterande 
förhållningssätt gentemot den information som inhämtats. Jag som intervjuare kan 
antingen acceptera det som intervjupersonerna säger eller så kan jag välja att reflektera 
över det som männen säger. Tydlighet är ytterligare ett viktigt inslag i denna teknik, 
som går ut på att den som intervjuar måste vara uppmärksam på sin egen förförståelse 
och tydligt redogöra för hur den kan påverka de tolkningar som görs. De reflektioner 
som Thomsson (2002) anser är viktiga sker både i förberedelserna och i analysen. Det 
krävs ett aktivt deltagande från intervjuarens sida i den reflexiva intervjun och man bör 
vara påläst om det ämne som man ämnar undersöka. Olika faktorer som kan påverka 
intervjun reflekteras över i denna metod, allt från intervjudeltagaren och platsens 
påverkan på intervjun till intervjuarens påverkan. Den reflexiva intervjun vill skapa ett 
möte och samtal mellan intervjudeltagaren och forskaren. Det blir därför av stor vikt för 
forskaren att kunna tyda och förstå den innebörd av budskap som genom samtalet 
förmedlats. Själva begreppet reflexion har också ytterligare innebörd när det kommer 
till undersökningens olika nivåer, nämligen att dessa nivåer reflekteras i varandra. En 
kontinuerlig rörelse mellan det som berättats via intervjuerna, tolkningar som 
intervjuaren gjorts, kritisering av de tolkningar som gjort, tankar över språket, 

                                                
5 Med innehåll i samtalen menar jag i denna studie vilka samtalsämnen som männen pratar om. Med 
funktion i samtalen menar jag vilken funktion och vilket syfte samtalen har för männen. Med 
vänskapsrelationernas innehåll syftar jag till hur vänskapsrelationerna ser ut i form av vilka vänner de har. 
Vänskapsrelationernas funktion innebär vilken syfte vänskapsrelationerna har för männen.  
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maktaspekter och teoretiska hypoteser. Samspelet mellan dessa olika nivåer som sker 
genom undersökningen gör reflektionens framgång som störst (Thomsson, 2002). 
Den reflexiva intervjun innebär att forskaren eller intervjuaren under samtalets gång 
lägger märke till vad som är väsentligt att intervjudeltagaren utvecklar eller förklarar. 
De tolkningar som görs bör också noga tänkas igenom och reflekteras över. Viktigt är 
även att intervjudeltagaren och intervjuaren förstår varandra rätt så att inte missförstånd 
uppstår. Missförstånd kan handla om att intervjudeltagaren missförstår intervjuarens 
fråga eller att intervjuaren missförstår intervjudeltagarens svar. En reflektion kring detta 
bör ske som beaktar språkbruk både från intervjudeltagarens och intervjuarens sida.  
Maktaspektens roll i intervjusituationen bör också tas i beaktande, råder det en 
maktobalans mellan intervjuaren och intervjudeltagaren så kan detta i allra högsta grad 
påverka intervjuns resultat. Antalet intervjudeltagare behöver inte nödvändigtvis 
fastställas i förväg. Så länge man i den reflexiva intervjun anser sig ha tillräckligt med 
fruktbart material som kan svara på ens syfte och eventuella frågeställningar så räcker 
det. Behövs intervjuerna kompletteras med antingen fler intervjuer eller fler frågor för 
att förståelse inte är uppnådd, så genomför man bara fler intervjuer tills kravet är 
tillfredställt (Thomsson, 2002). 
 
Jag försökte att konsekvent följa Thomssons (2002) riktlinjer och läste på om ämnet 
innan jag genomförde intervjuerna. Det kändes viktigt att intervjupersonerna kände sig 
bekväma och att även de fick ut någonting av intervjuerna för egen del. Därför inleddes 
varje intervju med en kort allmän pratstund som inte spelades in på band där vi bland 
annat pratade om deras förväntningar och funderingar kring intervjusituationen. Jag 
förklarade för intervjudeltagarna att de inte behövde känna någon prestation och att det 
inte fanns några rätta eller felaktiga svar. Den information som intervjudeltagarna gav 
var värdefull i forskningssyfte oavsett vad de pratade om inom det begränsade området. 
Intervjuguiden bestod endast av de aktuella delområden som ämnades undersökas, dessa 
visades för intervjupersonerna i samband med intervjuernas början för att sedan finnas 
där som underlag till områden att tala om, även nära angränsande delområden kunde 
dyka upp under intervjuns gång. Frågor till de olika delområdena användes endast som 
stöd utifall intervjun stannande av eller tog en annan riktning än vad som var tänkt (se 
bilaga). Intervjuerna var cirka 60 minuter långa och de genomfördes på plaster efter 
intervjudeltagarnas önskemål, vilket innebar hemmiljö eller arbetsplats. Intervjuerna 
spelades in på bandspelare och transkriberades ordagrant. Citaten i resultatdelen har till 
viss del omarbetats från tal till skriftspråk för läsvänligheten skull och för 
intervjudeltagarnas anonymitet. 
 
Etiska frågor 
 
I samband med bokning av intervjutid med intervjudeltagarna redogjorde jag för 
tillvägagångssätt och intervjuns syfte och ändamål. Intervjudeltagarna blev informerade 
om att intervjun skulle spelas in på band och de fick ge sitt samtycke till detta. 
Intervjudeltagarna informerades även om frivilligheten att delta i studien och att de när 
de så önskade kunde avbryta sin medverkan, samt att det material som de skulle bidra 
med skulle komma att behandlas konfidentiellt. 
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Analys 
 
Intervjuerna har analyserats i enlighet med en induktiv tematisk analys (Hayes, 2000). 
Den induktiva tematiska analysen bygger på att de intervjumaterial som forskaren får 
fram via till exempel intervjuer bestämmer de teman som ska utgöra resultatet. Detta till 
skillnad från den deduktiva tematiska analysen där teman bestäms i förväg (Langemar, 
2006). I denna studie har som sagt den induktiva analysmetoden legat till grund för 
resultatet, dock med vissa inslag av den deduktiva metoden. Teman att diskutera kring 
redovisades vid intervjutillfällena (se bilaga). Dessa var dock inte riktlinjer utan snarare 
som en hjälp för att komma i gång att prata. De teman som redovisas i bilagan ”var inte 
tvungna” att ligga till grund för resultatets teman. Langemar (2006) menar att en 
kombination av den induktiva och deduktiva analysmetoden är vanligt förekommande 
inom kvalitativ forskning och i många fall även att föredra då det kan öka analysens 
validitet (Langemar, 2006). Denna analysmetod lämpade sig väl eftersom studien hade 
till syfte att beskriva manliga samtal och vänskapsrelationer. Först transkriberades 
intervjuerna ordagrant, för att i nästa stadium läsas igenom flera gånger för att få en klar 
uppfattning om materialets innehåll och en övergripande bild av innehållet. Därefter 
kodades materialet med hjälp av nyckelord, för att därefter sorteras in under olika 
teman. De delar av materialet och de nyckelord som behandlade likvärdiga områden 
kom att sorteras in under ett och samma övergripande tema. Varje tema fick sedan en 
titel och en beskrivning av vad temat innehöll och vilka olika fenomen som 
inkluderades i respektive tema. Därefter tolkades texten och det producerades en 
sammanfattning av materialet som ingick i varje tema för att läsaren skulle få en tydlig 
bild av temats innehåll och mening. Sist i analysfasen valdes ett antal citat ut ur 
intervjuerna för att förtydliga och exemplifiera respektive temas innehåll och innebörd. 
De teman som valts ut återfinns som huvudrubriker i resultatdelen nedan.  
 

Resultat 
 
Resultatdelen består av det material som inhämtades via intervjuerna. Åtta huvudteman 
har vuxit fram ur intervjuerna inom ämnet samtal och vänskapsrelationer; Gruppens 
betydelse för vänskapsrelationerna och aktiviteterna, Trygghet, Makt, konkurrens och 
status, Manlig identitet, Djupa eller ytliga samtal, Genustypiska samtal - så kallat 
”killsnack”, Behov av att samtala om – reflekterande samtal, Samtal som en social 
mekanism. Dessa teman har kategoriserats in under antingen innehåll eller funktion 
under rubrikerna vänskapsrelationer eller samtal. Ytterligare har dessa teman 
underrubriker beroende på dess innehåll. Först redovisas innehåll och funktion för 
vänskapsrelationerna och därefter samtalens innehåll och funktion. 
 
Samtal och vänskapsrelationer går i mångt och mycket in i varandra och kan vara svåra 
att göra en distinkt skillnad på i vissa fall. Samtal till exempel sker ju som en del i 
vänskapsrelationerna. Medan vänskapsrelationerna till exempel i vissa fall förstärks 
med hjälp av samtalen. Jag har dock försökt göra en uppdelning mellan samtalen och 
vänskapsrelationerna för att tydligt redovisa på dess innehåll och funktion för de fyra 
män som deltog i studien. I fråga om samtalens och vänskapsrelationernas funktioner 
och innehåll tenderar även de att i stor utsträckning gå in i varandra. En hel del 
funktioner med vänskapsrelationerna, såsom att lära känna sina vänner närmare och 
djupare eller att umgås och ha kul tillsammans, är likvärdiga med funktionerna för 
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samtalen. I båda fallen inkluderas att en relation byggs upp eller underhålls och att 
samtalen är en del i den processen. Beroende på vilket ”typ” av kompisgäng det handlar 
om använder männen sig av lite olika strategier för att lära känna varandra och bygga 
upp relationen, det kan antingen vara samtalet som står i fokus eller aktiviteten eller en 
kombination av båda två. Innehållet i samtalen påverkas av vänskapsrelationen och vice 
versa. 
 
Manliga vänskapsrelationer  
- Innehåll 
 
De manliga vänskapsrelationernas innehåll består i att de både umgås i större eller 
mindre kompisgäng eller med en eller ett fåtal vänner. Männen har alla en eller ett fåtal 
nära vänner som de umgås med. Kompisgängen kan vara flera och de kan ha olika 
karaktärsdrag. Vissa kompisgäng säger sig männen i större grad kunna vara sig själva i 
än i andra. Aktiviteterna som männen utför med sina vänner ser olika ut beroende på 
vem de umgås med och om de umgås i kompisgäng eller med ett fåtal nära vänner.  
 
Gruppens betydelse för vänskapsrelationerna och aktiviteterna 
 
Vilken typ av kompisgäng som männen befinner sig i påverkar aktiviteten markant. Är 
det i ett gäng där det viktiga är att umgås så kan det handla om att bowla eller spela 
biljard eller bara fika, då ingår ofta samtal som en del i den sociala aktiviteten. Det kan 
också handla om kompisgäng där inte samtal är fokus utan där man sportar ihop, kolla 
på tv eller bara umgås med varandra. De relationer där vänskapen tar form i ett lite 
större kompisgäng är vanligt förekommande. Att umgås i olika typer av kompisgäng där 
relationerna ser olika ut tycks vanligt. Det kan vara som två olika världar beskriver en 
av männen, där det ena kompisgänget har en viss jargong medan det andra har en helt 
annan. Kompisgänget kan ha varit vänner under en längre tid eller så kan det handla om 
nyförvärvade vänner. Vilken relation männen har till ett visst kompisgäng kan därför 
handla om hur länge de känt varandra och hur lika de anser sig vara. Relationerna kan 
som sagt se olika ut beroende på vilket gäng det handlar om, en person kan umgås med 
ett ytligt kompisgäng där en hårdare attityd tillämpas ena dagen för att nästa dag hänga 
med sitt andra kompisgäng som är mjukare och pratar helt andra samtalsämnen. 
 
En av männen umgås i två olika typer av kompisgäng och här kan man tydligt se att 
aktiviteten skiljer sig åt.  
 

”Den stora skillnaden är att jag kollar nästan aldrig på film med mina kompisar, 
men med min brors kompisar är det nästan alltid film, öl, kolla på en 
hockeymatch… Det är ju som jag nämnde tidigare med min brorsas kompisar där 
är det ju mer, de gör alltid någonting, de kan inte sitta såhär och bara fika och 
prata, ja de kan väl det men det är en väldigt kort stund, sen måste de alltid göra 
något.” 

 
Vem männen umgås med är avgörande för vilken aktivitet som utförs. Vissa vänner 
fikar männen med, medan andra vänner sportar de med. Dessa aktiviteter styrs mycket 
av vilken typ av relation som männen har. Då aktivitet står i fokus för den sociala 
aktiviteten kan det vara sport inblandat, de utför någon sportaktivitet tillsammans såsom 
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skidåkning, hockey eller golf. Aktivitet kan också handla om kulturella evenemang eller 
liknande. 
 
En av männen säger att hans bekantskaper ofta blir djupa till sin karaktär. Han menar 
också att när han träffar sina kompisar så är det inte en aktivitet som är i centrum utan 
snarare samtalet. Hans vänner betyder mycket för honom och när de ses så är det 
viktigast att de får umgås och uppdatera varandra om hur de mår och så vidare. 
 

”Brukar nog inte göra så där jättemycket… För mig är ju själva syftet 
pratandet… om jag vill träffa mina vänner så vill jag gärna träffa dem och veta 
hur de mår eller berätta hur jag mår och sådär.” 

 
- Funktion 
 
Trygghet 
 
Männen beskriver och utgår från lite olika trygghetsbehov. En av männen talar om 
vikten av att känna en grundtrygghet i sig själva. Denna trygghet är också viktig för att 
inte känna sig för beroende av andra människor. Han talar om att han vill att alla 
människor ska känna sig speciella och älskade i hans ögon, därför är det svårt om han 
grundar vänskapsrelationerna på trygghet eftersom det skapar ett typ av beroende. 
Tryggheten i sig själv tycks vara en mognadsprocess som inte var lika tydlig när 
männen var yngre och som de hade fått ”jobba med” för att uppnå. En av männen har 
reflekterat mycket kring området trygghet och att känna trygghet i vänskapsrelationer. 
Han har kommit fram till att det är trygghet i sig själv som är viktigast. 
 

”…jag förstår att tryggheten finns inom mig själv och i mitt eget sinne och att 
de… någon kommer dö före mig säkerligen, precis som med mina föräldrar och 
alla människor som jag tycker om, jag kan inte gå runt och vara beroende av 
andra människor…” 

 
En annan typ av trygghet är trygghet i vänskapsrelationerna. Syfte med 
vänskapsrelationerna kan bestå i att känna en grupptillhörighet i den kompisgrupp som 
de umgås i. Grupptillhörigheten blir viktig som en trygghetsfaktor men också utåt sätt 
för att visa att man är del i en gemenskap och att visa att man har vänner.  
 

”Det är väl ändå fördelen med att ha vänner höll jag på att säga, att man har en 
trygghet, vad man än behöver. Vill man ha stöd eller låna någonting konkret som 
att låna ett verktyg. Det är där den verkliga tryggheten finns. När man både varit 
anställd och företagare ett tag så inser man att det inte finns så mycket trygghet i 
att vara anställd… Den verkliga tryggheten ligger ju i de privata relationerna.” 

 
Lojalitet som en trygghetsfaktor. 

 
Definitionen av lojalitet kan se lite olika ut. Beroende på hur männen definierar 
begreppet så får det naturligtvis också olika innebörder och betydelse. I stort sätt så ses 
lojalitet som ett begrepp som handlar om att man väljer sida och är lojal mot den ena 
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parten och inte mot den andra. En av männen uttrycker sig såhär när han ska beskriva 
vad lojalitet innebär; 
 

”Hjälpa personen kanske… Man kan hålla med en person i olika frågor. Det 
kanske är så att om det skulle vara en person som man inte kände så kanske man 
skulle på andra sidan, vara helt objektiv. Men med de man känner kanske man 
automatiskt står på hans eller hennes sida… Det finns väl också när man 
diskuterar om den personen med en annan person så kanske man inte säger vissa 
saker till den som man inte känner så väl, den ena kanske man berättar mycket för 
och den andra inte alls.” 

 
En av männen menar att lojalitet är viktigt för honom då det handlar om att ställa upp 
för varandra. Olikheten i hur intervjupersonen ser på lojalitet som något positivt eller 
negativt leder till hur de handskas med begreppet. Lojalitet kan vara viktigt som en 
trygghetsfaktor i kompisgängen, att man kan lita på sina vänner, att de ställer upp och 
finns där när man som mest behöver dem. Lojalitet kan också verka hämmande då man 
känner att man inte vill välja sida och premiera en persons lycka över den andras. 
Begreppet kan i den sistnämnda situationen bli komplicerat och sätta ens egna principer 
på prov. Lojalitet kan i detta sammanhang handla om ens egen osäkerhet inför att gå 
emot sin egen vän och att lojalitet därmed handlar mer om att man inte vågar följa sin 
egen tanke och handling och riskera tryggheten i relationen. 
 
En tredje åsikt om lojalitet är att lojalitet i grund och botten handlar om en persons egen 
osäkerhet och att man inte vågar gå emot sin kompis för att man är rädd för att förlora 
honom. Begreppet lojalitet betyder för honom att man prioriterar en människa före en 
annan och detta innebär att man väljer en individs lycka före en annans vilket han har 
svårt att tycka är ok.  
 
Makt, konkurrens och status 
 
Att sträva efter makt och status i kompisgängen tycks höra ihop mycket med 
konkurrens och benägenheten att jämföra sig med varandra inom kompisgänget. Det 
finns en föreställning om att män skulle tycka det är viktigt med status men ingen av 
männen känner själva att de strävar efter de statusbärande komponenterna. En av 
männen säger att han tror att många män drivs av makt och status men att han själv inte 
tycker det är viktigt, då skulle han inte ha valt det yrke som han har. I fråga om 
konkurrens så anser han snarare att han vill samarbeta än att konkurrera med till 
exempel sina arbetskollegor. En av männen uttryckte sig så här; 
 

”Makt och status, ja viktigt tror jag för många… män. Om det är mera viktigt för 
män än för kvinnor det vet jag inte, men jag kan få den uppfattningen att det 
kanske är så att det är lite mer viktigt för män med makt och status, visa vad man 
har för typ av visitkort och sådana grejer du vet.” 

 
När jag frågar om han kan uppleva det i hans kompisgäng så säger han; 
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”Nej det tycker jag inte, inte generellt sett så tycker jag inte det, ingen utav dem 
är speciellt drivna av makt och status, då skulle man inte ha valt det här yrket. 
Jag har ju en del kompisar här och de är inte så.” 

 
Det som anses vara statusbärande i kompisgängen och i samhället är till exempel att 
tjäna mycket pengar, ha ett bra jobb och vart man bor. Kunskap och att vara insatt i 
olika ämnen verkar också vara betydelsefullt för att få status i kompisgängen. Detta är 
en statussträvan som en del av männen i större grad kan identifiera sig med. Även att 
prata och ha makt över ordet kan vara en faktor som spelar in på statussträvan i 
kompisgängen. Strävan efter att nå en viss status i kompisgänget liknas vid en hierarki 
byggs upp där något är bättre och mer eftersträvansvärt. Denna hierarki och tävlan efter 
vem som till exempel kan mest inom ett visst område kan upplevas som jobbig och 
påfrestande. Vilket kompisgäng som männen umgås i är beroende för hur maktaspekten 
kan utspela sig. I kompisgängen som tenderar att vara mer ytliga verkar pengar och jobb 
vara av stor betydelse samt att synas, höras och att vara rolig. En av männen talar om en 
slags ”cockfight” som handlar om att man mäter sig i varandras ögon om vem som är 
”bäst”. Det förekommer också en konkurrens om ordet, vem som talar mest och tar 
kommandot och bestämmer vad kompisgänget ska göra när de träffas. I kompisgäng 
som tycks ha en relation av det djupare slaget verkar kunskap och att vara insatt i vissa 
ämnen vara av större betydelse för makt och statusaspekten än pengar och statusprylar.  
 

Att positionera sig i gruppen. 
 
Det talas om positioner och att tilldela sig själv och andra olika roller i gruppen. 
Positionerna kan handla om att man letar eller strävar efter att nå en viss position i 
kompisgänget, till exempel som den som kan mest inom ett aktuellt visst område eller 
den som är roligast i gruppen. Det kan också handla om att tilldela de andra positioner i 
gruppen, att till exempel tilldela en kompis en viss roll. Positionerna och rollerna tycks 
till viss del sätta de normer och värderingar som gruppen har tillsammans. Vissa 
positioner och roller tycks vara bättre än andra i vissa kompisgäng, medan andra 
kompisgäng inte tycks gradera positionerna eller rollerna där något är bättre eller sämre 
än det andra utan där kompisarna och dess roller befinner sig på en och samma nivå. En 
av männen beskriver denna ”positionering” som ett slags självhävdelsebehov, han 
beskriver att när det till exempel kommer in en tredje person i en diskussion så kan 
följande hända; 

 
”...när det kommer in en tredje så har vi någon gemensam nämnare som det 
bildas en status kring. Va ska jag ta… politik, det är ju det här med makt, jag har 
tänkt på det som ett självhävdelsebehov att vi ofta pratar om saker och ting inte 
för sakens skull utan för att positionera oss typ i vår vänskap…” 

 
I strävan efter att bli bekräftad och sedd så använder sig personen av olika metoder för 
att trycka ner andra för att inte själv bli det. Att tillhöra en grupp kan verka som ett 
självhävdelsebehov och i ett självbekräftande syfte. Denna bekräftelse kan handla om 
att känna uppskattning för det som man gör och för den man är och detta kan leda till att 
man måste hävda sig och spela ut de andra för inte själv tryckas ner.  
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Manlig identitet 
 

Identitet snarare än manlig identitet. 
 
Den manliga identiteten tycks vara svårdefinierad och inget som männen försöker 
eftersträva att kunna definiera i livet. Manlig identitet kan ses som något som vår kultur 
skapat och som många försöker leva upp till. Den ”klassiska” manliga idealbilden 
menar en av männen är förlegad. Den bilden var enligt en av männen att mannen skulle 
komma hem från jobbet till dukat bord och att det var mannen som tjänade in pengar till 
hushållet. Denna bild kan som sagt inte männen känna igen sig i. Det verkar snarare 
handla om en identitet än en manlig identitet i deras beskrivning. Denna manliga 
identitet tycks männen ha svårt att identifiera sig med. En av männen beskriver det så 
här; 
 

”Manlig identitet är ju ett intressant begrepp, nu vet jag ju inte riktigt vad 
kvinnlig identitet, bara identitet överhuvudtaget, jag är inte säker på att det finns 
någonting som är typiskt manlig identitet eller kvinnlig identitet, man har ju en 
identitet som människa liksom, hur man upplever sig själv, eller speglar sig i sin 
omgivning på något sätt.” 

 
Den manliga identiteten är till viss del något som kulturen och media skapat och 
försöker upprätthålla. Det anses av en av männen vara ett modernt begrepp som uppstått 
i vårt samhälle.  
 

”Sen det här med manlig och kvinnlig identitet det tror jag mer är ett kulturellt 
begrepp, det är något som har uppstått.” 

 
Att försöka hitta sig själv och sin identitet utan att försöka påverkas av den stereotypa 
föreställningen som finns i samhället kring hur en ”riktig” man ska vara är något som 
verkar eftersträvansvärt för männen. Ett sökande efter en egen identitet som inte 
nödvändigtvis måste innebära en manlig identitet verkar viktigt för männen. Denna 
identitet ska byggas på den egna individuella utvecklingen och av de personliga 
karaktärsdrag som vuxit fram genom erfarenhet och mognad under livets gång. En av 
männen anser att det handlar om personlig mognad och han pratar om manlig identitet 
som något som vuxit fram. Han menar att hans identitet inte formats av en mall för hur 
den borde eller ska se ut enligt samhällets normer och värderingar, utan att han 
framförallt är människa. 

 
”För mig har det kanske varit en mognadsfråga liksom, det har tagit ett tag att 
hitta vem man är, sin manliga identitet… det är svårt att se en manlig identitet 
som en bild, det är den där klassiska bilden, men den kanske inte finns kvar så 
mycket längre… jag känner ingen mall som jag måste vara för att vara man på 
något sätt, jag är ju man därför att jag är jag.” 
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Manliga samtal 
- Innehåll 
 
Djupa eller ytliga samtal 
 
Med vänner som männen nyss lärt känna eller kollegor på jobbet som de inte jobbat 
med så länge förekommer det att de håller sig på ett mer ytligt plan i de diskussioner 
som förs. I vissa lägen upplevs det som att männen måste överväga vad de säger. Detta 
kan handla om att det är en person som de nyss träffat eller börjat lära känna. En av 
männen beskriver det som att man måste lära känna en person innan man kan prata lite 
djupare och få kontakt med dem. Sen efter ett tag när man lärt känna personen då 
kanske man kan gå in på lite djupare samtal, men man kan inte ”hoppa över ett steg”. 
Samtalens karaktär beror också mycket på vilken typ av vänskapsrelationen männen har 
med den som han samtalar med. Är det en nära vän så talas det lättare om djupare 
samtalsämnen såsom känslor, relationer eller hur man mår. Alla männen har en eller ett 
fåtal nära vänner som de anser sig kunna prata om ”allt” med. 
 

Djupa samtal med en eller några få utvalda. 
 

Den nära vänskapskretsen där männen kan samtala om privata och djupare ämnen tycks 
vara relativt begränsad, flertalet av männen har en eller ett fåtal nära vänner som de 
anser sig kunna prata om allt med. Inför dessa vänner kan männen vara öppna och 
känna sig bekväma att prata om i stort sätt allt från relationer och känslor till lite mer 
ytliga vardagsdiskussioner. Dessa lite närmare vänner har männen ofta känt en något 
längre tid och dessa vänner är ofta mer öppna för olika samtalsämnen och pratar själva 
om till exempel hur de mår eller hur de har det i sin relation.  
 

”Alltså jag har faktiskt inte så många jag kan prata känslor med, men det är en 
kompis och så min brorsa som jag brukar snacka med… Så antingen pratar jag 
med honom eller en kompis… det är med honom jag får mest utbyte av för han 
blir intresserad av mina relationer, bryr sig…” 

 
”...jag har ganska få manliga kompisar som man kan snacka om vad som helst i 
princip med… men däremot har jag i alla fall en kamrat som jag tycker jag kan 
snacka med på det sättet, djupsnack.” 

 
Att båda är på ett likvärdigt plan när det kommer till de lite djupare samtalsämnen som 
känslor, livsfilosofi, framtidsplaner och så vidare är viktigt för att relationen ska bli av 
det djupare slaget. Lättast att tala om djupare samtalsämnen har männen när de umgås 
med några få vänner som de känner bra. I de djupare samtalen tog mer privata 
samtalsämnen upp. Djupa och privata samtalsämnen karaktäriseras av att beröra mer 
allvarliga och betydelsefulla ämnen i livet såsom till exempel, kärlek, relationer, känslor 
och framtidsplaner. En av männen säger att det är viktigt att han kan lita på och att han 
tycker om den personen han öppnar sig för och pratar privata samtalsämnen med. 
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Gruppstorlekens betydelse för samtalets karaktär - ytliga samtal. 
 
Att tala privata och djupa samtalsämnen i ett större kompisgäng tycks vara svårt för de 
flesta männen. Svårt att koncentrera sig och svårt att känna sig bekväma verkar vara 
orsaker till det. I de större kompisgängen tenderar samtalsämnena att bli mer ytliga och 
allmänna. Detta beror dock mycket på i vilket kompisgäng som männen befinner sig i. 
Vissa kompisgäng har lättare för att tala djupare i större gäng än andra. Ytliga 
samtalsämnen beskrivs som sport, nöjen, vardagssnack om vad som händer, vad man 
handlat för kläder och så vidare.  
 
Det kan också handla om att läsa av hur djupt man kan gå in på ett ämne av det 
känsligare eller privatare området. Detta kan medföra att samtalet håller sig på en djup 
nivå som ändå är lite ytlig. En av männen upplever en slags rädsla för att göra sina 
vänner obekväma genom att ta upp ett lite för allvarligt samtalsämne. Det framstår som 
att mannen känner av hur djupt han kan gå innan han når den gräns där vännen verkade 
obekväm i diskussionen. Han upplever följande när han umgås i sitt kompisgäng; 

 
”Man håller tillbaka lite sådär på vad man kanske egentligen tycker och känner 
och det kan ju vara någonting som jag gör, det kan ju ligga hos mig. Men mera så 
upplever jag det att man kan liksom prata om det på ett mera ytligt plan… att man 
skummar mera på den känslomässiga ytan mer än att man dyker djupare neråt.” 

 
Träffas man i kompisgänget så påverkas samtalet garanterat menar en av männen. Han 
säger att han drar sig för att prata privata samtalsämnen i den större gruppen. Han vet 
inte riktigt vad det är han blir rädd för. Han menar att det kanske handlar om att man får 
mer uppmärksamhet när man är två och två. Eller så kan det handla om att man blir 
besvärad av att få en jobbig fråga när det är många som lyssnar. En av männen säger att 
det är stor skillnad om han pratar i grupp eller med någon eller några få vänner. Handlar 
det om privata saker vill han prata med en eller fåtal vänner om det. 

 
”…det finns vissa saker som jag inte pratar om i grupp, som känns väldigt 
privata, så känner jag det i alla fall.” 

 
Genustypiska samtal - så kallat ”killsnack” 
 
”Killsnack” verkar inte vara ett helt oproblematiskt begrepp för männen. De stereotypa 
”killsnacket” kan handla om att prata om tjejer, sport, pengar och att skämta ganska 
grovt. Det finns också en föreställning om att ”killsnack” inte skulle handla om känslor, 
det verkar dock finnas olika åsikter om det, vissa anser att det är en myt och att alla har 
ett behov av att få pratat om känslor, medan vissa menar att i vissa kompisgäng så är 
känslor i stort sett helt bannlyst. På frågan om det finns något som heter killsnack svarar 
en av männen såhär; 
 

”Ja det gör det väl kanske, jag ser det som att det är en typisk manlig attityd, ett 
sätt att snacka precis som jag skulle kunna uppleva att tjejer har ett sätt att 
snacka på. Fast egentligen så tror jag inte det finns någon typ, jag tror att alla 
människor har ett behov av att få prata om det som de är intresserade av…”  
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Uttryck som ”hockeykillar”, ”grabbsnack” och ”omklädesrumsnack” beskrivs. Dessa 
”killsnack” innebär att man pratar typiska manliga samtalsämnen som till exempel sport 
och tjejer. Å ena sidan målas denna bild upp hur dessa ”killsnack” kan se ut, men å 
andra sidan upplever en del av männen att detta mer eller mindre är en myt som de inte 
själva kan identifiera sig med. En av männen menar att ”killsnack” handlar om samtal 
män emellan, vad det sen handlar om är olika beroende på situation och under vilken 
omständighet som samtalet sker. Vart samtalet utspelar sig och med vilka till exempel. 
 

”Ja, alltså det är ju en väldigt konstig definition så där men… Jag vet inte, jag 
kan tänka mig att det är när killar snackar om tjejer kanske, eller typ sport, 
sådant, det heter väl killsnack när det är manligt relaterade samtalsämnen, kan 
jag tänka mig.  

 
Mannen som står för detta citat anser dock att ”killsnack” låter lite nedvärderande. 
”Killsnack” på det sättet blir en förenklad bild av att män pratar ytligt snack. Mannen 
menar att vilken typ av samtal som förekommer istället beror på sammanhanget. 

 
Den ”ideala mansbilden” och att känna sig omanlig. 

 
Det tycks finnas en föreställning när man enligt samhället och de äldre könsrollerna inte 
är manlig nog. Om man till exempel pratar för mycket känslor så kan det komma en 
omedveten ringklocka om att samtalet blir för ”icke manligt”. Det finns en del dåliga 
mansideal som media sprider som säger att män inte får gråta, att män ska vara hårda 
och starka. Viljan att framstå som smart kan ses som en intellektuell tävlan inom 
kompisgänget, där kunskap och intellekt ses som något manligt och eftersträvansvärt. 
En av männen beskriver hur det finns ett slags machotänkande bland hans kompisar och 
i hans generation. Pratar han för mycket känslor så får han omedvetet en känsla av att 
han måste sluta göra det innan det blir för mycket ”sådant snack”. Han hoppas och tror 
att den yngre generationen inte behöver känna sig omanliga när de pratar känslor eller 
andra djupare samtalsämnen. En av männen talar om att han blir trött av det ideal som 
via media och samhället speglar hur man som man ska vara, han uttrycker sig enligt 
följande; 
 

”…en sak kanske är att man känner att det är mycket fejk. Finns inte mycket 
realism och verklighet bakom. Så kanske man känner också att man är trött på de 
vanliga bilderna, på något sätt blir man ju trött av att inte vara sig själv. Jag har 
blivit mer mogen, kanske mer självsäker, då känns det bara som ett slags koncept 
som man ska köpa.” 

 
- Funktion 
 
Behov av att samtala om – reflekterande samtal 
 
Männen har dels vänner som de har mycket gemensamt med och som de kan prata om 
allt de har behov av att prata om. De har också vänner där de anpassar samtalet mer 
efter vad vännen/vännerna generellt sett pratar om/har behov av att prata om. Det finns 
också behov av att bara få prata av sig om i stort sätt vad som helst. Att få prata om det 
som intresserar en mest verkar viktigt, det kan handla om musik, humanistiskt inriktade 
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ämnen, jobbrelaterade samtalsämnen, framtidsplaner eller känslor och livsfilosofiska 
ämnen. Om männen umgås i ett kompisgäng som är lite ytligare så kan behovet vara att 
bara få ”snacka lite skit” och skratta. Behovet av vad de vill prata om är med andra ord 
förknippat till situation och vem man prata med, sedan styr männen gärna in 
samtalsämnet på något som de själva är intresserad av om de är olika på den punkten. 
En av männen säger så här;  
 

”Det kan väl vara så också att det kanske kan bero på situationen. Och vem man 
är med, så kan det då i en specifik situation så man ju ha ett större behov av att 
prata om någonting specifikt, och det som jag är mer intresserad av till exempel 
musik.” 
 

Männen säger sig ha ett behov av att prata om känslor, vissa mer eller mindre. Vissa av 
männen pratar ofta eller nästa alltid om djupare samtalsämnen när de umgås med sina 
vänner medan andra pratar om det när det kommer upp. Vem männen talar med kan 
styra behovet av vad de vill prata om, är det en nära vän så finns det ett behov att få 
prata djupare samtalsämnen.  

 
”Mina bekantskaper tenderar ofta att bli djupa för att jag är en djup person, nej 
men inte så, men för att jag har ett behov av att prata om känslor, som alla 
människor har ett behov av att prata om det som intresserar dem, för att man vill 
få ut något av saker.” 

 
Vissa män hävdar att det är skönt att få prata av sig om saker man behöver ventilera till 
sina vänner, samtidigt som det för vissa verkar finnas saker som de inte berättar för 
någon utan håller för sig själv. 
 

”…känslor kan jag ju säga att jag tycker att jag har ett behov av att prata om för 
att det är skönt, om man nu känner någonting så är det skönt att släppa ut det 
liksom.” 
 
”…om man kommer tillbaka till känslor så tror jag alla människor egentligen har 
behov utav det, bara det att man gör det på olika sätt eller gör det inte alls.” 

 
Dock så finns det en tendens att vissa av männen anpassar samtalsämnet efter vem de 
pratar med och vad den personen/personerna är intresserade/har behov av att prata om. 
En annan av uttrycker sig på följande sätt; 

 
”…det finns ju absolut vissa av mina vänner som jag pratar om sånt här mindre 
om… jag försöker verkligen vara medveten om det och försöker anpassa mig till 
den människan jag sitter framför och att förstå att det är inte helt konstruktivt att 
börja prata om de djupa sakerna just nu utan man får anpassa sig…” 
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I enstaka fall uttrycks en vilja att kunna prata med en utomstående när det handlar om 
vissa samtalsämnen som de har behov av att prata om. Behovet av vad männen vill 
prata om kan också vara kopplat till vad de har behov av att samtalet ska leda till. Finns 
det ett behov av att prata om till exempel hur man mår så kan det också finnas en 
önskan om att man efter samtalet har lärt sig något. Då kan männen bära med sig ny 
kunskap eller en ny insikt. Denna insikt eller kunskapen kan dock komma efter en tid, 
då diskussionen fått smältas. Helst ska ju båda parter känna att de lärt sig något. En av 
männen uttrycker sig följande; 

 
”Ja alltså enkelt uttryckt så i ett samtal så vill jag ju att jag ska gå därifrån som 
en lyckligare människa och jag vill ju absolut att den personen som lämnar mig 
ska kunna ta med sig någonting...” 

 
Samtal som ett verktyg för att förstå sig själv och sin omgivning bättre tycks vara 
vanligt förekommande bland männen och kan ses som ett behov hos männen. De säger 
sig ha ett behov av att förstå sina egna handlingar och reaktioner bättre för att därmed 
förstå varför de gör på vissa sätt. Männen vill också gärna förstå sina vänner bättre. Det 
kan handla om att förstå bättre hur vännen tänker och reagerar i olika situationer. 
Samtalen kan handla om att lyssna när vännen talar, de kan också fungera som gratis 
terapi där personen får hjälp, råd och stöd från en kompis i en fråga som kan vara lite 
svår att lösa på egen hand. 
 
Samtal som en social mekanism  
 
Vänskapsrelationerna kan handla om att ”bara” umgås och ha roligt. Tyngdpunkten 
ligger då på att männen har ett socialt behov av att umgås med andra människor. Utan 
vänner skulle det vara ensamt, människan är en social varelse som gillar att hänga i 
flock påpekar en av männen. Då samtalen står i fokus i den sociala relationen tycks 
vännerna vara vana vid att samtala om de flesta samtalsämnen och inte dra sig för att 
komma in på djupare samtalsämnen som till exempel känslor, relationer och 
framtidsplaner. Fika och laga mat i kombination med att samtala tycks vanligt 
förkommande. Vad samtalen står för beskriver en av männen så här: 
 

”Det är väl tvådelat tror jag, dels så är det rena faktagrejer, att få reda på saker, 
vad som händer. Och sen tror jag också de är en slag relationsbyggare, kanske 
lite som man vid kaffeautomaten, frågar hur det är …” 

 
Medan en annan av männen säger såhär; 
 

”Det är väl ett sätt att umgås på olika sätt, ofta när jag är med min brorsas 
kompisar då är det mer att man umgås för att fördriva tiden liksom.” 

 
Samtalen kan även fylla en funktion i att befästa roller och normer i gruppen. Samtalen 
kan kretsa kring ett visst ämne och det kan vara viktigt för vissa individer i gruppen 
eller kompisrelationen att prata om sin kunskap och ståndpunkt i ämnet och jämföra sig 
med de andra. Det kan då finnas olika rådande statusbärande faktorer kring ämnet som 
speglar av sig i samtalet. Vem som kunde mest, vem som hade rätt i förhållande till vad 
som var statusbärande i gruppen. Normen sätter regler för samtalsämnet och de olika 
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personernas roller byggs upp eller reproducerades genom samtalsämnets karaktär och 
riktning. 

 
Humor i samtalen. 

  
Humor kan upplevas som en viktig och positiv beståndsdel i kompisrelationernas 
sociala interaktion. Med humorns hjälp kan männen både avväpna i lite tunga 
situationer och lätta uppstämningen eller så kan det verka som en konversationsöppnare 
när männen möter nya människor. Men humorn kan också finnas där i maktsyfte, att en 
person vill med humorn till hjälp trycka ner en annan för att själv verka bättre. När 
männen skapar nya kontakter och relationer kan humor vara en framgångsrik strategi. 
Humor kan användas i ett inledande stadie för att sedan öppna upp för fortsatt 
konversation. Det kan även finnas där som ett socialt språk för att ha roligt och skratta 
tillsammans med andra människor. Att skämta och skratta ihop kan också handla om att 
umgås och bekräfta varandra. Om humorn lättar upp stämningen så tycks den påverka 
relationerna på ett positivt sätt. På frågan om humor är en viktig del i samtalen svarar en 
av männen; 
 

”Humor är alltid viktigt oavsett om det är ens tjej, eller vilken kompis det än är, 
tycker jag.” 

 
På frågan hur den ser ut svarar han; 
 

” Ja det kan väl vara lite olika beroende på sammanhang, man kan ju skoja om, 
när man sitter som killar, precis som tjejer gör så kan man ju skoja om hur tjejer 
är eller man skojar mycket om sex eller vad det nu kan vara. Som väl alla gör mer 
eller mindre antar jag… sen är det väl, ja man kan väl använda humor på något 
sätt för att avväpna en situation som blir allvarlig eller knäpp på något sätt.” 

 
Humor kan upplevas som något negativt och påfrestande i kompisrelationer. Det 
handlar då om att humorn verkar i syfte att hacka på varandra och skämta på andras 
bekostnad. Detta förekommer i olika typer av gäng, både de som är mer ytliga och de 
som är djupa i sitt sätt att samtala med varandra. Själva kärnan i denna typ av 
humorstrategi verkar handla om att männen är osäkra och vill passa in i kompisgänget 
och upplevas som roliga och fyndiga. Med humorns hjälp kan männen tilldela varandra 
roller i gruppen som eventuellt inte upplevs som bekväma. Humor blir därmed ett vapen 
för att skydda sig själv mot eventuella påhopp. Man så att säga klankar ner på någon 
annan innan man själv blir angripen. Om humorn finns där som ett medel för att 
konkurrera mot varandra så tycks den påverka relationerna på ett negativt sätt. 
 
En av männen beskriver fenomenet makt, konkurrens och humor i kompisgänget som 
att man skojar på andras bekostnad, man trycker ner varandra med humorn som 
hjälpmedel för att själv verka rolig eller bättre. En annan av männen pratar också om 
makt och humor som ett maktverktyg för själv verka bättre och roligare och inte själv 
bli den som blir påhoppad. Han umgås i två olika gäng där detta fenomen finns i ett av 
gängen. 
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”… framförallt i min brorsas kompiskrets, det är en slags tävlan liksom om vem 
som är roligast, vem som pratar mest och vem som får uppmärksamhet, vissa vill 
väl ha det för att känna sig bra liksom, medan andra inte behöver det, jag känner 
liksom inget behov av det… ” 
 
Samtal som en social aktivitet. 

 
Samtal kan ske som en social aktivitet, där fokus för träffen med vännen och vännerna 
ligger på själva dialogen. De kan handla om allt från djupa känslomässiga diskussioner 
till vardagssnack om vad de sett på tv eller användas som tidsfördriv. Vidare kan 
samtalen ses som en social aktivitet för majoriteten av männen. De träffade ofta sina 
vänner för att prata om diverse samtalsämnen, allt ifrån hur de mådde och vad de hade 
på gång, till problem eller vardagssnack. När de umgås kan det handla om att laga mat 
ihop, fika eller gå på stan. Samtalet var en naturlig del i sättet att umgås i många av 
aktiviteterna. En av männen som la stor vikt vid samtal med sina vänner beskrev att han 
inte var en aktivitetsmänniska över lag utan att det var samtal som det var fokus på när 
han träffade sina vänner. 
 

”Ja för mig är ju själva syftet pratandet… om jag vill träffa mina vänner, så vill 
jag gärna träffa dem och veta hur de mår eller berätta hur jag mår och så där.” 

 
Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka de manliga samtalens och 
vänskapsrelationernas innehåll och funktion. Intervjudeltagarna har med sina skildringar 
bistått med värdefull information som har ökat förståelsen och kunskapen inom 
området. En rad olika faktorer spelade in i hur samtalen män emellan såg ut och vilken 
funktion de fyllde. Gruppens betydelse för vänskapsrelationerna och aktiviteterna, 
Trygghet, Makt, konkurrens och status, Manlig identitet, Djupa eller ytliga samtal, 
Genustypiska samtal - så kallat ”killsnack”, Behov av att samtala om – reflekterande 
samtal, Samtal som en social mekanism var de åtta huvudteman som kom fram i 
resultatet. Resultatet visar att samtalen män emellan tycks påverkas mycket av vem det 
är som männen samtalar med och om det är samtal i en grupp eller med en eller ett fåtal 
vänner. Några enhetliga samtalsämnen männen emellan var inte tydliga, utan istället 
tycks det som att männen pratar om olika ämnen med olika vänner och i olika 
situationer. Vänskapsrelationerna tenderade att vara djupa med några få vänner och alla 
männen umgicks med olika kompisgäng. Ett stort behov av att tala om djupare 
samtalsämnen med sina nära vänner fanns, detta kunde handla om allt från hur de 
mådde till deras relationer. Männen tycks då och då känna sig fångade i en manlig norm 
som de inte känner sig hemma i eller inte kan identifiera sig med. En större variation 
kan tydas både för hur samtalen ser ut, vad de har för funktion och hur 
vänskapsrelationerna är utformade och vad de har för funktion än vad de flesta tidigare 
studier inom området hävdar. 
 
Upplevelser från intervjuerna 
 
Generellt så upplevdes inte männen som särskilt nervösa, utan snarare lugna och 
tillfreds med intervjusituationen. De tyckte att det var roligt och spännande att få prata 
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om något som de flesta inte analyserade och pratade om särskilt mycket, det vill säga 
deras egna samtal och vänskapsrelationer. De flesta intervjudeltagare pratade öppet 
kring ämnet och behövde inte direkt några frågor som hjälp på traven. I vissa frågor, 
speciellt om manlig identitet så upplevde jag att vissa av männen hade svårt att ta tydlig 
ställning till vad de tyckte och de hade svårt för att förklara vad de menade. Min 
tolkning är att det berodde på att de inte hade tänkt så mycket på dessa frågor om innan 
och därför blev osäkra. Men i fråga om manlig identitet kan det också ha handlat om att 
de faktisk kände sig ambivalenta och inte riktigt kunde förklara hur den såg ut för att det 
är ett komplext område för männen.  
 
De flesta av männen hade dock funderat kring de ämnen som jag tog upp, dock kanske 
inte alla av dem tidigare satt ord på hur det såg ut. Vissa av männen hade tänkt mycket 
kring manlighet samtal och vänskapsrelationer, med andra inte hade gjort det i lika stor 
utsträckning. De flesta av männen umgicks i gäng som var relativt reflekterande och 
medvetna kring hur de var och varför. De umgicks även också i gäng där vännerna inte 
upplevdes som reflekterande utan benämndes som mer ”ytliga” vänner.  Funderingar 
kring hur mycket männen fick ut av att umgås med de olika kompisgäng de hade dök 
upp. Vissa sa att dess olikheter kompletterade varandra, ibland fick de vara ytliga och 
ibland djupa. Olika kompisgäng var olika till sättet och hade olika intressen och 
värderingar. Det fanns ett stort behov av att samtala om känslor, livets djupare och stora 
frågor för vissa av männen. Många av männen illustrerade sina svar och resonemang 
med exempel för att jag skulle förstå vad de menade. 
 
Manliga samtal och vänskapsrelationer  
 

Manliga vänskapsrelationer. 
 
Genomgående för alla män var att deras vänskapsrelationer bestod i att de umgicks i 
större och mindre kompisgäng. De flesta av männen hade dessutom relativt få vänner 
som de hade en nära och djupare relation med. Syftet med vänskapsrelationerna såg lite 
olika ut, det kunde handla om allt från att umgås och ha roligt tillsammans till att ha 
vänner för att kunna prata med och lära sig saker av. Aktiviteterna som utfördes i 
kompisgängen var som sagt mycket varierande, vissa fikade mycket medan andra 
kollade på tv eller sportade tillsammans. Grief (2006) kom fram till i sin undersökning 
att vänskapsrelationer män emellan kan innehålla både aktiviteter och mellanmänsklig 
kontakt. Männen i hans studie ville ha vänner som de både kunde ”hänga” och skämta 
med. Detta kan kopplas till denna studies resultat, men med tillägget att männen i denna 
studie också anser det viktigt med djupare mellanmänsklig kontakt. Männen hade behov 
både av ytliga bekantskaper att ”bara” umgås och av nära och mer djupa 
vänskapsrelationer. En mångtydig och dynamisk bild av vänskapsrelationerna har i 
denna studie uppmärksammats. Att män skulle bortprioritera den känslomässiga delen i 
sina vänskapsrelationer med andra män menar Walker (1994) är en stereotyp bild som 
är kulturellt skapad. Behovet av en djupare vänskapsrelation bekräftar detta i min 
studie. 
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Trygghet. 
 
Trygghet var för männen något viktigt och grundläggande i vänskapsrelationerna. En av 
männen upplevde dock att trygghet snarare handlade om en trygghet i sig själv. 
Tryggheten byggdes upp under en tid med vännerna och lojalitet var nära kopplat till 
begreppet. Lojalitet bestod i för de flesta av männen att de ville känna att deras vänner 
fanns där för dem om de behövde något och att de var mer lojala mot dem än mot en 
mer avlägsen kompis. Grief (2006) kom i sin studie fram till att lojalitet och att kunna 
lita på sina vänner var viktigt för de män som deltog i undersökning. En av männen i 
denna studie upplevde dock lojalitet som ett mer problematiskt begrepp än de andra. 
Lojalitet för honom stod för något negativt och att det i grund och botten handlade om 
en osäkerhet hos individen, både den som ville att man skulle vara lojal och den som 
ville vara lojal.  
 
Grupptillhörigheten som en trygghetsfaktor anser jag verkade viktigt för männen. De 
ville umgås med vänner som de tyckte om och litade på. Denna trygghet anser jag kan 
stå för mer än vad männen själva uppger. Denna slutsats drar jag utifrån att männen 
talade om sina nära vänner som några som betydde mycket för dem och som de kunde 
vara sig själva med. Vänskapsrelationer var av stor vikt även för de män som deltog i 
Griefs (2006) studie. Att männen i denna studie mer eller mindre hade ett begränsat 
antal nära vänner menar jag också kan tyda på att de inte släpper in så många i det 
privata för att de behöver kunna känna sig trygga med sina vänner för att kunna göra 
det.  
 

Makt, konkurrens och status. 
 
Männen upplever konkurrens inom vissa av de kompisgäng de umgås i. Konkurrensen, 
makten och statusen handlar i dessa lägen om att vara bättre än de andra och jämföra sig 
med sina kompisar. Att positionera sig själva och varandra i gruppen kan även det ses 
som ett maktverktyg för männen. Det kan handla om att positionera någon efter vad den 
kan inom vissa områden eller hur stor plats den tar i gruppen. Att som Nordenstam 
(1998) säga att män lär sig använda orden på olika sätt bland annat som ett hjälpmedel 
för att hävda sin position i den hierarkiska ordningen stämmer delvis in på männens 
upplevelser kring hur makt, status och konkurrens tar sig utryck i samtalen vänner 
emellan. Dock tycks detta variera mycket och var olika från kompisgäng till 
kompisgäng. Humor kunde ses som ett maktverktyg för att nå dit man ville eller få 
bekräftelse i gruppen. Sättet på vilket detta kunde ta sig uttryck var när männen tävlade 
om olika saker inom gruppen. Till exempelvis vem som kunde mest inom ett område 
eller vem som var roligast. Männen pikade varandra eller fällde roliga kommentarer på 
någon annans bekostnad. Enligt Hay (2000) så använder sig män av humor i syfte att 
öka kamratandan och förstärka likheter i gruppen. Detta var dock inget som männen 
påstod var anledningen till att humor användes i dessa lägen. De tyckte snarare att det 
upplevdes som jobbigt och besvärande och vissa tog illa vid sig av skämten. Det är ju 
svårt att uttala sig om de bakomliggande orsakerna till varför humor används som ett 
maktmedel i gruppen, men männen pratar om osäkerhet hos den som måste skämta och 
få bekräftelse. När män ska umgås med andra män som de har en vänskapsrelation med 
menar Coates (2003) att de är i behov av en speciell strategi för att upprätthålla denna 
vänskap. När de vill visa respekt och ömsesidig förståelse för varandra så vill män göra 
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det på ett sätt som inte kan förknippas med ett omanligt sätt. Att framstå som omanlig 
var något som i stort sätt alla män i denna studie tog upp som ett problematiskt 
fenomen. Det kunde handla om att de umgicks i kompisgäng där det var viktigt att 
framstå som män och inte sticka ut från den manliga normen. Till exempel att inte prata 
för mycket känslor. Enligt Connell (1995) är det den hegemoniska 
maskulinitetsföreställningen (att en man ska vara en manlig man) som genom 
underordning och marginalisering skapar en bild av att en man är omanlig då han är 
eller gör något som är utanför ramen för vad som anses manligt. De grupper av män 
som vill bevara sin överordning kritiserar det omanliga beteendet för att upprätthålla sitt 
eget manliga beteende. Coates (2003) menar att humor kan agera som en strategi för att 
förhålla sig till problematiken med omanlighet och då till exempel den förolämpande 
sortens humor. Detta kan agera som en tänkbar förklaring till varför humor i form av 
”gliringar” och skämt på andras bekostnad används i kompisgängen. Jag anser att viljan 
att positionera sig och andra i gruppen kan handla om en osäkerhet hos männen. Det vill 
säga en osäkerhet som kan kopplas till att männen vill känna sig bekräftade av sina 
vänner och att de är rädda för att bli utstötta från gruppen. Att vilja hävda sig själv och 
sin kunskap som männen pratar om är också ett tecken på att de vill verka bra och 
smarta i deras vänners ögon. 
 

Manlig identitet. 
 
Den manliga idealbilden som finns i vårt samhälle är kulturellt skapad menar 
majoriteten männen. Idealbilden kan enligt dessa män handla om att man som man inte 
får gråta, att man inte får prata för mycket känslor med sina killkompisar eller att en 
man ska vara stor och stark. Många av männen känner inte igen sig i den bilden utan har 
försökt hitta sin egen identitet. Detta kan kopplas till att männen pratar om personlig 
mognad som skett genom att de blivit äldre och inte längre känner att de vill eller orkar 
leva upp till den rådande idealbilden som finns i samhället. Männen säger sig inte ha 
någon direkt manlig identitet. Jag tror dock att den manliga idealbilden finns med dem 
mer eller mindre som en omedveten norm vilken de försöker leva upp till. Männen 
säger sig ha en identitet, att den inte på något sätt skulle vara formad av den manliga 
normen tror jag kan vara svårt. Att de däremot inte vill att deras identitet ska upplevas 
som direkt manlig är ju en annan sak. Buchbinder (1994) och Nordberg (1999) talar om 
att det är mer verklighetsförankrat att tala om en manlighet i pluralform, det vill säga 
”manligheter”. Detta tycker jag mer passar in i männens bild av manlighet. Det tycks 
nämligen inte finnas en manlighet för männen utan de har skapat mer eller mindre sin 
egen manlighet.  
 
Hill (2007) talar om det maskulinitetsideal som förespråkades av den tidigare 
mansrörelsen i Sverige. Där beskrivs manligheten snarare som mänsklig än manlig, 
detta är något som flera av männen i denna studie tar upp. Snarare än at tala om sig 
själva som män och manliga samtal och vänskapsrelationer så talar de om mänskliga 
samtal och vänskapsrelationer. 
 
Vissa av männen upplever en slags dubbelhet i den manliga normen, för å ena sidan så 
förväntas de vara starka och inte prata känslor men å andra sidan finns det ett 
samhällsideal som vuxit fram att de ska leva jämställt med kvinnor och bli mer mjukare 
och känslomässiga män. Walker (1994) och Coates (2003) tar upp detta fenomen och 
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pratar till och med om en kris som uppstått där mansrollen håller på att försvinna eller i 
alla fall omdefinieras. Detta fenomen är något som jag upplever att männen känner av 
och reflekterar över. De har svårt att identifiera sig med den mansbild som säger att de 
ska vara stora och starka och inte prata känslor. De tycker att mycket av idealbilden om 
hur en man ska vara i dagens samhälle är för likriktad. En del av männen verkar dock ha 
svårt att formulera eller beskriva den manliga identitet som de anser sig ha. Jag vill 
påstå att den manliga identiteten är svårdefinierad och komplicerad att veta hur man ska 
förhålla sig till. Gaunt (1999) menar att manliga egenskaper är svåra att fastställa 
eftersom det är en benämning som åskådaren använder sig av för att sätta rubrik på en 
annan individs ord och handling. Den manlighet Gaunt (1999) talar om som inte något 
bestämt och fastställt utan som något som ligger i betraktarens öga anser jag kunna 
stämma in på dagens bild av manlighet. 
 

Manliga samtal. 
 
Vem man pratar med är av stor vikt för hur samtalen män emellan ser ut, så även om 
samtalet äger rum i en grupp eller mellan två eller ett fåtal personer. Samtalen kunde 
handla om allt från djupa samtalsämnen om relationer till mer ytliga och vardagliga 
samtal. Männen tycks ha olika kompisar till olika saker. Med vissa pratar männen om 
djupare frågor, medan andra kan de vara mer ytliga med. Samtalsämnena och 
funktionen med samtalen varierade beroende av huruvida de talade med en nära vän 
eller en mer ytligt bekant. Det var lättare att tala med nära vänner som de känt länge och 
litade på om lite djupare och privata samtalsämnen. När männen umgicks i en större 
grupp av kompisar så var det inte lika lätt för alla att sitta och prata djupa och privata 
samtal. I gruppsammanhang togs mer allmänna samtalsämnen upp. Flera av männen sa 
sig bli obekväma när de pratade om privata och känslosamma samtalsämnen inför en 
stor kompisgrupp. Detta kan kopplas till att prata om känslor med andra män 
traditionellt sätt inte är förknippat med något som män gör.  
 
Männens samtal ser med andra ord ganska varierande ut med tanke på vilka situation 
och vilka samtalsämnen som figurerar, beroende på gruppstorlek och vilka som deltar i 
samtalet. Att som Nordenstam (1992) säga att män som grupp talar om sina arbeten, 
sport och inte så mycket personliga relationer tycks därmed inte stämma in på dessa 
fyra män. I studien gjord av Haas och Sherman (1982) ansågs den avgörande betydelsen 
för samtalsämnet ligga i vem männen pratade med. Detta är något som korrelerar med 
resultatet från denna studie.  
 
Att som Coates (2003) hävda att män inte pratar om känslor på grund av att de 
begränsas av den hegemoniska maskuliniteten som råder i samhället tror jag hon har en 
poäng i. Männen behöver hålla uppe en fasad för att inte verka sårbara och de män som 
i Coates (2003) studie utmanar den traditionella hegemoniska normen av hur en man 
ska vara gör det ofta i situationer där samtalet tar plats mellan bara två män. Männen i 
denna undersökning har alla djupa samtal med sina vänner högt på diskussionsagendan. 
Dock sker dessa samtal ofta med nära vänner och med en eller ett fåtal vänners närvaro. 
Jag anser att alla män i denna studie hade mer eller mindre ett behov att få prata om 
djupa samtalsämnen med sina nära vänner. Dessa djupa samtal handlade ofta om 
känslor, relationer och framtid. Detta kan ses som att de utmanar den traditionella 
manlighetsnormen men också att den manliga normen eventuellt håller på att förändras. 
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Att männen berättar för mig om sina behov att få prata om känslor med sina vänner 
betyder dock inte att de skyltar med det öppet i sina kompisgäng, det kan jag inte uttala 
mig om i fall de gör eller inte. Vissa av männen i denna studie kunde jag uppleva 
behövde hålla uppe en fasad när de umgicks i vissa kompisgäng eller med vissa vänner. 
Ett flertal av männen ”kände av” i vilka sammanhang de tyckte det kändes lämpligt att 
prata om djupare samtalsämnen. Detta tyder på någon typ av försiktighet och 
begränsning anser jag. 
 
Funktionen med samtalen kan vara att nå en djupare kontakt med vännen eller vännerna 
eller att behålla den nära relations som eventuellt redan byggts upp. Att bekräfta 
varandra i vänskapen kan även ses som ett syfte med samtalen för männen. Ohnstad 
(1995) menar att män gärna talar om vad de är bra på och att de inte har problem med 
att sätta sig själva i fokus för samtalen med andra. Författaren menar att pojkar lär sig i 
tidig ålder att använda språket som en kraft för att få sina behov tillfredställda. Om detta 
skulle stå för ett typiskt ”killsnack” så var detta inget som jag upplevde i de intervjuer 
jag gjort. Till viss del ville männen tala om samtalsämnen som intresserade dem, men 
de var också vanligt att de anpassade sig till vad gruppen eller vännen ville prata om. I 
vissa gäng pratade männen om en viss typ av saker och med andra om något helt annat. 
Det kändes som att männen själva kanske hade velat prata om andra saker med vissa 
vänner men att de anpassade sig och ”höll inne” med det som de helst ville prata om. 
Detta tror jag kan bero på att de ville verka manliga i de typiska manliga kompisgängen 
där de oftast pratades om samtalsämnen som till stor del låg utanför deras 
intresseområden. Denna rädsla för att känna att man inte passar in och uppfattas som 
omanlig skriver Coates (2003) om i sin studie. Hon menar att då män försöker utforska 
sin lite mer kvinnliga sida finns det samtidigt en rädsla för att förknippas med de 
kvinnliga i allt för stor grad. Coates (2003) menar att en krock kan uppstå vilken gör att 
män ofta försöker hålla sig inom den manliga normens ram. Jag anser att det går att dra 
paralleller till att det fanns en avvägning i vad männen ansåg sig kunna säga till sina 
vänner. Vissa av männen upplevde en slags balansgång om vad de kunde säga och hur 
djupt de kunde gå inom ett mer känslomässigt samtalsområde. Jag upplevde även hos 
vissa av männen en rädsla för att framställa sig själva på ett allt för känslosamt sätt. 
Detta tolkade jag som att vissa av männen var färgade av den kulturella mansbilden 
men inte ville visa det för mig eller att de inte själva var medvetna om att de var 
påverkade.   

 
Samtal som en social mekanism. 

 
Samtalen män emellan hade en rad funktioner som jag valt att kalla sociala mekanismer. 
Dessa mekanismer bestod i att männen ville ha vänskapsrelationer där de kunde 
samtala. Samtalen stod ofta i fokus när männen träffade sina vänner, även en 
kombination med aktiviteter som att fika, laga mat och bara prata var vanligt 
förekommande. Att samtala med sina vänner kan också handla om ett sätt att umgås på, 
rent socialt. Det kan vara ett sätt att fördriva tiden som en av männen uttryckte det. 
 
Den stereotypa bilden av att män ”gör” och kvinnor ”pratar” när de umgås med 
varandra menar Walker (1994) är en kulturell teori snarare än ett genusbeteende som 
man genom observation kommit fram till. Männen i denna studie använde sig av en rad 
aktiviteter för att umgås med varandra och samtal var som sagt en stor del av dessa 
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aktiviteter. Männen i denna studie har precis som männen i Walkers (1994) studie ett 
behov av att prata om känslor. En reflektion jag gjort utifrån det som männen har 
berättat är att de flesta av dem tycktes reflektera mycket kring sig själva och sina 
vänner. De var alla mer eller mindre medvetna om varför de samtalade och umgicks 
med sina vänner på vissa sätt. Denna reflektion anser jag tyder på en nyfikenhet till 
varför de gör och är på ett visst sätt. 
 
Avslutande tankar 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att männen i denna studie samtalar och umgås med 
sina vänner på ett varierande och mångfasetterat sätt. Gruppkonstellationen och vilken 
vän de samtalar och umgås med påverkar samtalets och vänskapsrelationens innehåll 
och funktion. Männen säger sig ha behov av att samtala om djupare samtalsämnen, de 
flesta gör det dock endast med ett fåtal vänner. Samtal, både djupa och ytliga är ofta i 
fokus när de träffar sina vänner. Aktiviteter som sport, fika eller gå på stan och handla 
var också vanligt att de gjorde med sina vänner. Den manliga identitetsbild som männen 
beskriver finns som en norm i samhället. De flesta av männen känner i stort sätt inte att 
de påverkas av eller vill leva upp till den bilden. De anser att den är för smal och 
entydig. Makt och trygghet var också återkommande teman i intervjuerna. Att 
positionera sig och varandra i gruppen förekom i kompisgängen, där kunde humor 
fungera som ett verktyg. Trygghet var viktigt för flertalet av männen, både när det kom 
till att samtala om känslosamma ämnen och att känna sig trygga i sina 
vänskapsrelationer. 
 
Jag anser att föreställningen, uppfattningen och normen om hur män pratar och hur 
deras vänskapsrelationer ser ut är för entydig. Variationen är i stort sätt lika stor som 
antalet män. Jag vill inte påstå att det finns något enhetligt som manliga samtal och 
vänskapsrelationer. Det jag försöker belysa är att så länge det finns en kulturellt skapad 
norm som säger hur en man ska vara så kommer det finnas män som följer och 
reproducerar den normen i praktiken. Så länge det finns män som följer den kulturella 
normen så kan tyckas att det borde finnas något som i alla fall kulturellt sett heter 
manliga samtal och vänskapsrelationer. Det finns med andra ord inte något manligt i 
samtalen eller vänskapsrelationerna som är medfött eller genetiskt. Min ståndpunkt är 
att ett manligt sätt att prata och umgås på, reproduceras via olika sociala och kulturella 
processer. Detta visar intervjupersonerna på genom att de hellre talar om mänskliga 
samtal och vänskapsrelationer.  
 
Viktigt är att variationen män emellan belyses i större grad. Om mångfalden av hur män 
samtalar och umgås med sina vänner åskådliggörs så behöver kanske män i framtiden 
inte känna sig obekväma eller till och med rädda för att verka omanliga. Begreppet 
omanlig kanske till och med i så fall slutar att existera. Jag har i denna uppsats försökt 
beskriva hur samtal och vänskapsrelationer kan se ut för fyra unga vuxna män. Att det 
sedan finns en hel del fler unga vuxna män med annorlunda syn på hur deras samtal och 
vänskapsrelationer ser ut är jag fullt medveten om. Jag vill hävda att variationen är 
större än vi tror. Jag är övertygad om att ifall fler män skulle våga vara sig själva och 
om det inte ansågs som ”onormalt” och konstigt att sticka ut från den traditionella 
normen av hur en ”riktig man” ska vara så skulle normen se annorlunda ut. Trots att 
bilden av hur en ”riktig man” ska vara sakta men säkert håller på att suddas ut eller 
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förändras så finns den kvar som en begränsning och ett rättesnöre som förtrycker de 
som inte känner att de passar in.  
 
Validitet 
 
Utförandet av intervjuer kräver noggrannhet och tydlighet från intervjuaren och 
forskarens sida. För att en studie ska anses som trovärdig är det viktigt att forskaren har 
ett seriöst förhållningssätt till sin forskning. Det är därför viktigt med öppenhet och att 
tydligt redovisa de eventuella brister som finns i studien (Trost, 2005). Att uppnå en så 
god validitet i studien som möjligt var självklart min intension genom hela 
arbetsprocessen. Med validitet menar jag i detta sammanhang studiens kvalitet, dess 
trovärdighet och meningsfullhet. 

 
Förförståelse. 

 
Min förförståelse måste jag förhålla mig till på ett reflexivt sätt och kritiskt ifrågasätta. 
Den förförståelse jag bär med mig använder jag nämligen både som referens och 
tolkningsram när jag analyserar. Om jag inte hade någon förförståelse alls eller försökte 
bortse från den skulle det vara svårt eller omöjligt att tolka. Jag har läst genusvetenskap 
och är intresserad av hur genus påverkas oss. Jag tror att vi formas till stor del genom 
den omgivning vi befinner oss i och att kön till stor del är socialt konstruerat. Enligt min 
åsikt är genus något som sitter djupt förankrat i vår kulturella identitet och att det är en 
process som långsamt går att förändra. Vi föds till man eller kvinna och därefter 
reproduceras vi in i två olika fack. Genom vår omgivning och kultur påminns vi om hur 
en man respektive en kvinna ”ska” bete sig och tänka. Att förändra dessa invanda och 
socialiserade mönster tar lång tid eftersom de sitter så pass djupt rotade i vår 
samhällsstruktur. 
 
Under denna rubrik kan det även vara väsentligt att tala om perspektivmedvetenhet. 
Detta begrepp är nära kopplat till förförståelse och innebär att det ämne som studeras 
alltid studeras från en viss position. En medvetenhet kring interaktionen mellan 
positionen och forskningsprocessen får inte glömmas bort. Den position vi har leder 
också till att det blir svårt att tala om ett helhetsperspektiv. Vi kommer nämligen alltid 
att välja ut vissa delar av ämnet som vi studerar. Detta betyder att det existerar en 
förförståelse som uppger vilka villkoren och vilka gränserna är för den nya kunskapen. 
Det är genom ett reflexivt förhållningssätt som vi kan tillägna oss 
perspektivmedvetenhet (Langemar, 2006).  
 
Ämnet är kantat av en rad föreställningar och stereotypa bilder om hur manliga samtal 
och vänskapsrelationer ser ut och kan ta sig uttryck. Till exempel att män har svårt att 
tala om känslor med andra män och att män mest utför aktiviteter med sina vänner 
såsom sport. Detta bidrar naturligtvis till att både respondenternas berättelser och min 
tolkning till viss del (oundvikligen) är färgad av dessa sociala föreställningsbilder som 
finns i vårt samhälle och i vår kultur. Beroende på vilket perspektiv en person har på 
människan och dess beteenden så kan den tolka saker och ting på olika sätt. Om man 
anser att människan enbart är en biologisk varelse där i stort sett allt är genetiskt och 
biologiskt så påverkar det en människas sätt att se på sin omvärld. Om man däremot 
istället anser att människan är en social varelse där vi påverkas och betingas av vår 
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omgivning så ses omvärlden på ett annat sätt. Med detta vill jag säga att jag gör min 
tolkning till viss del utifrån det perspektiv jag har och tror på, i detta fall ett 
genusperspektiv där människan är socialt konstruerad. Medan en annan person kanske 
skulle ha tolkat intervjuerna på ett annat sätt. Min perspektivmedvetenhet blir här att 
försöka vara medveten om min förförståelse och aktiv reflektera över varför jag tolkar 
saker på ett visst sätt och hur det påverkar min studie i en viss riktning. Detta bör dock 
inte ses som nödvändigtvis något negativt, utan förförståelse och perspektiv så skulle vi 
vara blanka varelser som inte upplevt något eller påverkats av något. Den kvalitativa 
undersökningsmetoden bygger på att tolka och att reflektera över processen, sig själv 
och sin omvärld. 
 

Påverkan. 
 
Att jag genomfört denna studie själv kan ses både som positivt och negativt. Genom att 
inte ha haft någon att ”bolla idéer” med som varit insatt i ämnet kan ses som negativt. 
Det positiva med att vara fler som genomför studien är att personerna kan vara bra på 
olika saker i forskningsprocessen och därmed komplettera varandra.  Positivt med att 
vara ensam forskare är att det är jag själv som genomför och transkriberar alla 
intervjuer, vilket därmed inte påverkar stil och tolkning utifrån vem som genomför 
intervjun.  
 
Att jag själv är kvinna kan ha påverkas intervjudeltagarnas samtal och svar. Eventuellt 
skulle männen ha svarat annorlunda om en man intervjuat dem. Det kan även ha varit 
tvärtom att det underlättade att få ärliga och fruktbara svar från männen då jag är 
kvinna. Jag ser det som en fördel men är medveten om att det kan ha påverkat männens 
svar och samtal i olika riktningar. Vidare kan intervjusituationen ha påverkat 
intervjuerna i olika riktningar. Vart intervjun genomfördes samt vilket humör männen 
var på när de intervjuades var är fler faktorer som kan ha påverkat samtal och svar. 
Detta är dock svårt att kunna styra över och får ses i ljuset av att vi är olika och att vi 
påverkas olika av olika situationer och platser. Intervjuerna genomfördes på olika 
platser utifrån intervjudeltagarens önskemål. Detta kan ha bidragit till att männen kände 
sig mer bekväma eftersom de själva fått välja plats för intervjuerna som de tyckte 
passade dem. Jag hade säkerligen fått annorlunda material att jobba med om jag haft 
gruppdiskussioner med män eller om män fått spela in samtal de hade med sina vänner 
på bandspelare och sedan gett till mig. Utifrån mitt syfte och studiens upplägg valde jag 
enligt min mening den mest lämpliga metoden. 

 
Yttre och inre generaliserbarhet. 

 
Männen jag intervjuade kan man säga var en homogen grupp. De var alla akademiker 
och de var alla unga vuxna. Min studie gäller för dessa fyra män men det kan även ge 
indikationer på ett större mönster i vår kultur och i vårt samhälle. Till exempel så skulle 
det kunna visa på att män har ett behov av att prata om känslor vilket är större än 
forskare tidigare påstått och att män har svårt att identifiera sig med den manliga 
normen i vårt samhälle. Ytterligare så skulle mönstret kunna bestå i att variationen 
mellan män om hur de samtalar och umgås med sina vänner är större än tidigare 
forskning hävdat. Genom fortsatta studier med fler intervjudeltagare skulle det 
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eventuellt kunna ge en mer generaliserbar bild av hur de manliga samtalen och 
vänskapsrelationerna ser ut och hur de skiljer sig åt. 
 
Metoddiskussion 
 
Ett problem med den reflexiva intervjumetoden kan vara att den bidrog till att vissa 
delar av ämnet behandlades mer än ett annat och att det därför blev bortfall på värdefull 
information inom ämnet. Detta bör dock ses i ljuset av den reflexiva intervjumetodens 
grundstomme. Den reflexiva intervjun har som syfte att fördjupa förståelsen för den 
intervjuades situation och för det fenomen som studeras. Med denna intervjumetod är 
det därför omöjligt att gå slaviskt efter en intervjuguide då den reflexiva delen går 
förlorad. Ytterligare ett problem kan vara att omfattningen på intervjumaterialet gjort 
analysen svårhanterlig.  
 
Jag är nöjd med valet av den reflexiva intervjutekniken, tekniken har gett utlopp för min 
reflekterande egenskap och det har varit spännande att använda sig av en teknik som 
kräver lyhördhet och eftertanke. Intervjuerna var otroligt spännande att genomföra 
vilket delvis berodde på det möte som skedde mellan mig och intervjupersonerna och att 
det kändes mer som ett samtal än en klassisk intervjusituation. Detta är något som den 
reflexiva intervjun ofta medför (Thomsson, 2002). Under intervjuns gång kunde jag 
uppleva intervjupersonerna öppenhet och egna reflekterande kring det som de pratade 
om. Efter intervjuerna fick jag kommentarer om att det var ett svårt men mycket 
intressant ämne att få prata om. Vissa intervjupersoner sa att de lärt sig mer om sig 
själva genom att få fundera och prata kring ämnet. Den reflexiva intervjutekniken är 
svår och det tar tid att lära sig hantera den på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. 
Thomsson (2002) menar att det kan ta cirka hundra intervjuer innan man behärskar 
metoden fullt ut, att vara reflexiv är nämligen något du måste träna dig till att bli.  
 
Förslag på vidare forskning 
 
Den tidigare forskningen inom detta område har i stort sätt varit inriktad på manliga 
kontra kvinnliga samtal och vänskapsrelationer. Tyngdpunkten i dessa studier har legat 
på en jämförelse mellan könen. Renodlade studier kring manliga samtalsämnen och 
syftet med deras samtal och relationer har varit svåra att hitta. Det naturliga blir att göra 
en jämförelse mellan könen för att se vad som skiljer sig och vad som är lika, man får 
då så att säga något att jämföra med. Dock anser jag att det är viktigt att även 
genomföra studier som bara handlar om manligt (eller kvinnligt) och i dessa bara 
fokusera på det ena könet. Vinsten som fås genom detta är att tyngdpunkten i studien 
inte blir själva jämförelsen utan att fokus istället läggs på mannen och att det i sin tur 
medför en fördjupning inom ämnesområdet. Fortsatt forskning inom området är av stor 
vikt för att få en djupare förståelse för de olika komponenterna i de manliga 
samtalssituationerna och de manliga vänskapsrelationerna. Viktigt är att skillnader och 
likheter mellan män kommer fram och inte enbart skillnader och likheter mellan könen. 
En ökad förståelse för hur de manliga vänskapsrelationerna ser ut kan dessutom bidra 
till att en bredare bild visas upp och att de stereotypa förenklade bilderna ifrågasätts. Att 
därmed väva in en djupare genusdiskussion och lyfta upp debatten om hur vi fostras till 
olika samtalsstilar och kompisrelationer skulle vara högst intressant anser jag. 
Dessutom skulle det vara värdefullt att forska om manliga samtal och 
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vänskapsrelationer utifrån ett klass- och etnicitetsperspektiv för att se om och i så fall 
hur det påverkar männens samtal och vänskapsrelationer. 
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Bilaga  
Intervjuguide 
 
 
 
 
 

• Killsnack 
• Ytliga/djupa samtal 
• Humor 
• Behov av att prata om 
• Känslor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manliga samtal och vänskapsrelationer 
- innehåll 
- funktion 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Trygghet 
• Aktivitet 
• Makt  
• Status 
• Konkurrens 
• Manlig identitet 
• Lojalitet 
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