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om boken i 
början 

– där författarna förklarar sig 

D       enna bok är skriven av två män, om män och är en 
hyllning till män. Däremot är boken inte skriven bara 

för män, kvinnor ska naturligtvis också känna sig välkomna 
att ta del av våra mansskildringar. Vi är två psykologer som 
under många år träffat, behandlat, handlett, stöttat och fram-
för allt fascinerats av män och deras liv, problem och varande. 
Det är inte ofta män kommer till psykologen (i alla fall inte 
lika ofta som kvinnor) och därför är det nästan alltid intres-
sant när det ringer en man med ett problem eller ett specifikt 
behov.

Vi tycker oss kunna se vissa mönster i mäns frågor och 
funderingar. Av dessa mönster kan man skapa stereotyper som 
kan användas för att förklara mäns beteenden och funderingar. 
Bokens kapitel är indelade efter ett antal sådana stereotyper.

Alla personer som beskrivs här är verklighetsbaserade, men 
främst av sekretesskäl har vi ändrat delar av bakgrunderna 
och beskrivningarna. Boken är skriven av två författare, men 
vi använder ordet jag för psykologen i texten. Vi har, också av 
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anonymitetsskäl, valt att inte ange vilken av författarna som 
arbetat med respektive individ.

Vi har velat skriva en underhållande bok som beskriver 
män och vår vetenskap, psykologin, på ett hanterbart och en-
kelt sätt. Psykologi behöver inte vara så svårt. Boken gör inte 
anspråk på att vara en vetenskapligt uttömmande bibel om 
män och deras förehavanden, snarare tvärtom. Detta är be-
rättelser ur verkliga livet, med verkliga problem och verkliga 
försök till lösningar. Tolkningarna av problemen och de bak-
omliggande processerna är våra och det är inte säkert att våra 
tolkningar delas av de män vi mött, eller av dig som läsare. 
Men just det är psykologins tjusning. Boken är slutligen en 
hyllning till alla de män, som trots århundraden av ”klara sig 
själv”-tradition insett att de för stunden inte haft resurser att 
själva förstå sig på eller hantera sin situation och därför valt 
att ta emot hjälp. 

I boken kommer en asterisk (*) att återkomma med jämna 
mellanrum. Asterisken* hänvisar till en kommentar sist i kapit-
let. Detta för att skapa en något nyanserad bild av det tidigare 
sagda. Det tidigare sagda är nämligen ofta tämligen ensidigt 
vinklat. Detta i sin tur är en författares frihet, men eftersom 
författarna har ett behov av att framstå som nyanserade, bil-
dade och kompetenta ges läsaren på detta sätt möjlighet att 
läsa en alternativ förklaring eller vinkling.
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* ang. asterisker

Idén till användandet av asterisker kommer från ståupp-man-
nen och historikern Lasse Eriksson, som i sin tur fått den från 
Erlend Loe som använder metoden i sin bok Volvo lastvagnar. 
Eriksson hävdar med bestämdhet att detta är den optimala 
friskrivningsstrategin för författare som har bestämda åsik-
ter, men som inser att andra kan komma att kritisera dem. 
På detta sätt kan författaren undslippa kritik. Asterisken kan 
även användas till att göra djupdykningar i något specifikt, 
vilken vi också gör i denna bok
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om stereo-
typer

när man beskriver mannen

D et finns många böcker om män. Män beskrivs his-
toriskt som hjältar, de finns avbildade som byster och 

slagna som medaljer. Man inser lätt att mannen beskrivs med 
hjälp av stereotyper. Män skriver ofta böcker om andra män, 
därför kan man säga att män skapar sina egna stereotyper. Ste-
reotyper gör det ganska enkelt för oss alla, eftersom vi genom 
att se till andra människors yttre egenskaper och beteenden 
omedvetet drar slutsatser om dessa människors personliga inre 
egenskaper. 

Vi människor skapar stereotyper för att det är viktigt för 
oss att kunna organisera och systematisera tillvaron. Det ger 
oss en trygghet och skapar en förståelse för vår omgivning. 
Människan bygger all sin kunskap på tidigare erfarenheter 
och tidigare kunskap. För oss två författare är det omöjligt att 
begripa kvantfysik, kanske på grund av bristande begåvning, 
men främst beroende på att vi inte har tidigare kunskap som 
vi kan använda för att förstå den nya kunskapen. ”Man måste 
lära sig att krypa innan man kan börja gå” är ett talesätt som 
även innefattar hur vi tar till oss kunskap om vår omgivning. 
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Stereotyper fungerar också som ett medel att skilja ”oss” 
från ”dem”. Vi strävar efter en tillhörighet och genom att ska-
pa stereotyper av den andra gruppen ökar vår egen känsla av 
tillhörighet i ett system som vi känner oss trygga med. Stereo-
typer är alltså ett sätt att enkelt förstå vår omvärld samtidigt 
som vi stärker tillhörigheten till vår egen grupp. Ju mer okänt 
eller hotfullt det vi möter är, ju starkare blir stereotyperna. 

Att skapa stereotyper är något vi i allmänhet gör omedve-
tet, även om man i vissa tävlingssammanhang eller i krig aktivt 
skapar stereotyper för att stärka vi-känslan som gör oss mer an-
gelägna att vinna över motståndarna. Men just det att de bildas 
omedvetet gör att stereotyper är självförverkligande, eftersom 
vi omedvetet också letar efter sådant som kan bekräfta dem. 

Stereotyptänkandet får dock konsekvenser om man som 
man inte längre har tillgång till sin stereotyp. Vi som psyko-
loger möter mannen när han har upptäckt att det han trott 
att han är och det sätt han fungerat på i specifika situationer 
inte längre stämmer. Mannen har på något sätt fått klart för 
sig att hans egen stereotyp inte fungerar. Han hamnar i en 
situation han inte klarar av på egen hand. Få män kommer 
till oss med flera möjliga handlingsalternativ de vill ha hjälp 
att välja mellan. De som kommer har kört fast. De har visser-
ligen ofta tänkt igenom vilken lösningsmodell de anser vara 
den självklara och ofta prövat den, men insett att den inte 
fungerar. 

Detta är inget annat än en kris, men mannen kallar det 
i regel inte så. Ordet kris passar nämligen väldigt sällan in på 
manliga stereotyper. Kris har av någon anledning en feminin 
koppling. I en krissituation tappar man nästan alltid perspek-
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tivet och förlorar förmågan till ett brett logiskt tänkande. 
Mannens lösningsmodell har därför helt byggt på vad han 
tidigare lärt sig och baserar sig på vad män i omgivningen 
skulle ha gjort, eller i alla fall säger att de skulle ha gjort. ”Om 
jag skulle komma på frugan med det så skulle jag kasta ut 
henne.”

I en krissituation förstärks ens beteenden och åsikter vilket 
gör att stereotyperna blir tydligare. Därför blir vår beskrivning 
av mannen hos psykologen en mer stereotyp beskrivning än 
vad en beskrivning av mannen generellt skulle bli. 

I boken beskrivs män i en period av förändring där de inte 
vet hur de ska göra för att hantera situationen. Ju mer okänd 
situationen är desto snabbare vill man försöka gå tillbaka till 
det som är välbekant. På så vis tydliggörs stereotypen. För en 
psykolog är en del av jobbet att få mannen, och även kvin-
nan, att våga släppa det som är välbekant för att kunna finna 
nya och mer effektiva handlingsmönster. Kan man släppa ett 
stereotypt beteende och tänkande kommer tillvaron att bli 
mer osäker och mer oförutsägbar. Detta kan för många verka 
hotfullt, men istället för säkerhet och förutsägbarhet kommer 
vi att få en större beredskap att hantera nya svårigheter. Vårt 
samhälle kommer lättare att kunna ta vara på den mångfald 
som finns och på så sätt bli både mer flexibelt och mer till-
låtande. 

Funderar man vidare över stereotyper och varför dessa 
skapas, och inte minst tittar tillbaka i historien, slås man av 
ytterligare ett antal företeelser: 

Mannens värld är traditionellt sett uppbyggd av hierarki-
er. Den mest tydliga är den militära hierarkin men hierarkier 
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finns även på arbetsplatsen, i familjen och i idrottslaget. Med 
hierarkier behövs det inga långa och komplicerade diskussio-
ner. En order är en order och ska man ta sig upp i hierarkin 
har det funnits klara regler för hur man ska gå tillväga. Ste-
reotyperna i den hierarkiska världen har skapats av samhället 
och intresset för vad som funnits bakom den professionella 
rollen har aldrig varit intressant. 

Män har på ett tydligt sätt gjort något och haft en väl-
definierad position som har gett den enskilde mannen hans 
identitet. Mannens olika roller har skapat stereotyperna ”hus-
bonden”, ”befälet”, ”prosten”, ”godsägaren”, ”patron”, ”arbe-
taren” och så vidare. Dessa stereotyper har sällan blivit ifrå-
gasatta. Kvinnan har historiskt sett haft färre roller, hon har 
varit ”hustrun” eller ”modern”. Kvinnan har därmed definie-
rats som något hon är. Har hon avvikit från de traditionella 
rollerna har emellertid omgivningen snabbt försökt att få in 
henne i en stereotyp. De stereotyperna har nästan alltid varit 
negativa, som ”häxan” eller ”horan”, allt för att kvinnan ska 
veta sin plats. 

En vanlig uppfattning genom tiderna är att mannen gör 
medan kvinnan är. Män talar nästan alltid om vad de gör, eller 
vad andra gör, medan kvinnor i mycket högre utsträckning 
talar om hur de själva eller andra är eller mår. Den bilden 
återspeglas naturligtvis också i media som i hög grad förstär-
ker stereotyperna. Typiskt kvinnliga tidskrifter beskriver ofta 
hur man förverkligar sig själv, hur man ser ut, hur hemmet 
ser ut, hur man mår och hur man ska må ännu bättre. Män-
nens tidskrifter är mer görande. De handlar om bilen, idrott, 
datorn, gör det själv och liknande. 
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Från vår historia har vi också tagit med oss ett sätt att 
kommunicera. Långa diskussioner har tidigare skötts främst 
av filosofer och politiker. I arbetslivet, där mannen haft sin 
främsta plats, har det aldrig varit aktuellt med analys och 
diskussioner. Detta präglar sannolikt mannens sätt att se på 
kommunikation. Den har inte handlat om hur det känns, 
för sådant har de senaste tvåhundra åren inte varit viktigt för 
mannen, utan snarare setts som något suspekt och omanligt. 
Om diskussion varit aktuell har det rört ett resonemang kring 
hur man gör och så kan kommunikationen se ut än idag. 

Slutligen har vi från vår historia tagit med oss ett behov 
av tillhörighet. Kvinnans tillhörighet har i första hand varit i 
hemmet, medan mannen alltid har tillhört en grupp utanför 
hemmet. Mannen har därför alltid haft något att identifiera sig 
med och mannens omgivning har alltid kunnat sätta in man-
nen i ett fack. Att placera kvinnan i ett fack har varit förhål-
landevis ointressant då hon mer varit ett tillbehör än en egen 
individ. Har hon fått en identitet av omgivningen har hon ofta 
varit ”överstinnan”, ”prostinnan” eller ”fru Arne Nilsson”. Un-
dantag har funnits, såsom ”lärarinnan” eller ”sjuksköterskan”, 
vilket genast har gett grogrund för stereotyper. 

Sammanfattningsvis kan man säga att stereotypen hjäl-
per oss människor att organisera världen, men den förenklar 
också människan till något mindre än hon eller han är. Om 
stereotypen tar över blir människan reducerad till att enbart 
vara stereotyp och inte längre individ. De män som beskrivs 
i boken är alla mycket mer än den stereotyp vi författare be-
skriver dem som. Men genom att gå till psykologen med sina 
funderingar har de alla ifrågasatt den största stereotypen av 
alla: stereotypen ”man”. Det är modigt!
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om reptil-
hjärnan

– när huvudet spelar oss små spratt

Ska man skriva en bok om mannen måste man utgå 
från det mest grundläggande hos mannen – mannens 

starka koppling till sitt ursprung reptilen. Den som kommit i 
kontakt med mannen i olika sammanhang inser att han har 
mycket mer gemensamt med reptilen än vad kvinnan har. 
Vad är det då som kännetecknar reptilmannen och hans sätt 
att fungera? Ja, man brukar säga att vi tänker med reptilhjär-
nan* då vi fungerar som mest basalt, då världen är svart-vit 
och då vi utan att fundera bejakar våra mest grundläggande 
behov som att äta, sova och gå på toaletten.

Evolutionen har dock gett oss alla, män som kvinnor, 
möjligheten att kontrollera de mest grundläggande behoven 
genom att utveckla en komplicerad hjärna med förmåga att 
överväga, värdera och motivera varför vi ska göra på ett visst 
sätt. Hur kommer det sig då att vissa män tappat förmågan 
att använda denna fantastiska hjärna till vad den är tänkt för? 
En del män verkar ha saknat förmågan hela livet och hos vissa 
ser vi den bristande förmågan återkomma i vissa specifika si-
tuationer. Vad som är intressant med reptilhjärnan är att när 
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den är inkopplad försvinner även förmågan att betrakta oss 
själva objektivt. Vi inser inte att vi för stunden inte fungerar 
så högt utvecklat som vi så gärna vill. 

För att bättre förklara varför vi tycker oss se mer av rep-
tilen hos mannen än hos kvinnan vill vi gärna lyfta fram ett 
exempel. Ett av de bästa är mannens fantastiska förmåga att 
sätta det konkreta före det subtila. När det i ett budskap finns 
både en konkret innebörd och en subtil, något mer outtalad, 
ska man förutsätta att mannen enbart märker det konkret 
uttalade. Ett exempel som använts i så många sammanhang 
att det borde kulturminnesmärkas, är det äkta paret som är 
på bilsemester och närmar sig en vägkrog, och följande dialog 
kan höras i bilen:

 ”Oj vad gott det skulle vara med en kopp kaffe”, säger 
kvinnan.

 ”Ja, det skulle det verkligen”, säger mannen och kör vi-
dare förbi vägkrogen.

För att mannen ska förstå kvinnans önskemål om att stanna 
och dricka kaffe krävs ett uttalande som:

 ”Oj vad gott det skulle vara med kaffe. Ska vi inte stanna 
på vägkrogen här framme och dricka en kopp?”

Utan tvekan är det så att denna typ av kommunikationsglapp 
har skapat ett och annat gräl mellan makar genom åren. 

För en psykolog som har män som klienter är det tydligt 
framträdande att många av de problem och funderingar som 
dessa män har går att koppla ihop med situationer då reptil-
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hjärnan tagit över och tillgången till vårt vanliga sunda för-
nuft har kopplats från. 

In på mottagningen steg en man. Han hade, som man 
förväntas göra, ringt och bokat tid veckan innan. Denna man 
som vi kallar för Adam var strax under fyrtio år, gift, hade två 
barn och vad man allmänt anser vara välordnade förhållan-
den i livet. Han arbetade som mellanchef i ett tjänsteföretag 
där han var väl omtyckt av de flesta. 

Nåväl, Adam slog sig ned i stolen och efter några artig-
hetsfraser inleddes samtalet som så ofta med att psykologen 
frågade vad som förde honom till mottagningen. Adam, som 
är van att möta människor i sitt arbete, duktig på att kon-
versera och som behärskar det svenska språket väl, började 
berätta. Han gjorde det dock på ett sätt som fick mig att 
tro att jag fick Lars Noréns senaste manus deklamerat för 
mig av riksdagens talman under riksdagens öppnande. Det 
var den mest känslolösa berättelse kring en persons problem 
man kan tänka sig. Adam fortsatte oavbrutet att redogöra för 
sin situation i cirka 25 minuter, vilket i sig är otroligt lång 
tid med tanke på att ett psykologsamtal brukar vara ungefär 
45–60 minuter. Monologen innehöll bland annat att alla på 
jobbet nu hatade honom utan att han gjort något, att han 
inte längre kunde lita på hustrun eftersom han inte kände att 
hon stöttade honom, att chefen inte tänkte hålla sitt löfte om 
befordran, att han upplevde att han kanske var allvarligt sjuk 
och eventuellt riskerade att bli uppsagd. Dessutom var han 
övertygad om att han var en bluff, som av någon anledning 
lyckats lura folk att han kunde saker, vilket han nu insåg att 
han inte gjorde. 
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Som psykolog tänker man under denna berättelse dels på 
hur man ska få stopp på karln, så att man kan ställa de frågor 
man behöver ha svar på, dels på vad som kan ha hänt på så 
kort tid som fått denna arma karl att gå från lyckad chef, make 
och pappa till en man som inte har några framtidsutsikter. 
När Adam äntligen tystnade utspelade sig följande dialog:

 Psykologen: ”Men, varför är du egentligen här?”

 Klienten: ”Det är ju det jag vill att du ska tala om!” (Adam 
blev högröd i ansiktet.) ”Det är ju du som är psykolog. 
Jag har ju berättat i en timme …” (Nja, inte riktigt, men 
det kändes säkert så för Adam.)

Redan här började jag förstå att jag som psykolog stod inför 
ett intressant arbete, då det gällde att förklara för Adam att jag 
naturligtvis var där för att hjälpa till, men att resultatet ofta 
bygger på en ömsesidighet i samtalet. Då Adam lugnat ned sig 
och ansiktsfärgen bleknat en aning bad jag honom att ur sin 
långa berättelse plocka ut den händelse som han trodde var 
orsaken till problemen och som ledde honom till psykologen.

Adam berättade om en händelse från den senaste firmafes-
ten. Den hade ägt rum ungefär en månad före vårt möte under 
lite annorlunda former än tidigare firmafester. Man hade delat 
in företagets personal i fyra grupper och under en dag tävlat i 
olika grenar. En av dessa var paintball, denna intressanta före-
teelse då man ska skjuta varandra med svidande plastkulor som 
lämnar färgmärken utanpå kläderna och blåmärken innanför 
(författarnas egna erfarenheter). Det visade sig att Adams lag, 
som leddes av Adam, förlorade inte mindre än samtliga fyra 
drabbningar de genomförde. Man kan tänka sig att det skulle 
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vara irriterande för de flesta. För män generellt, som faktiskt 
gjort lumpen, och för Adam i synnerhet, som dessutom var 
reservofficer, blev det otroligt plågsamt. Som ytterligare salt 
i såren blev Adam själv skjuten och utslagen, i de tre första 
drabbningarna av kvinnliga medarbetare …

 P: ”Visst, det låter ju surt att förlora, men hur kan dessa 
förluster ha lett till att du nu upplever din situation så ex-
tremt negativt?”

 K: ”Jag vet inte, men det känns som om alla ser mig som 
något katten släpat in när jag kommer till jobbet.”

 P: ”Vad har förresten din fru med det här att göra?”

 K: ”Jag berättade vad som hänt för henne för att få stöd, 
men hon tyckte att jag var löjlig och att jag hade mig själv 
att skylla.”

 P: ”Och nu tycker du att du inte kan lita på henne över-
huvudtaget?”

 K: ”Ja, man tycker ju att ens hustru ska stödja en även om 
man gör något galet.”

Men vänta nu, tänker psykologen. Vad är det som är galet 
med att uppleva det som pinsamt att förlora, och vad är det 
som hustrun vänder sig emot, och hur kan Adam uppleva att 
alla ser honom som något katten släpat in bara för att han 
förlorat? Det måste ha hänt något, men vad? Och hur ska 
jag få honom att berätta det för mig? Vi kom inte så mycket 
längre den gången, men vi var överens om att det kunde vara 
klokt att ses igen. 

 


