– Killar har svårt för att
visa känslor
I succéfilmen ”Fucking Åmål” spelar de
två tjejer som till slut struntar i vad
andra tycker.
Puls låter Alexandra Dahlström och
Rebecca Liljeberg tala ut om kärlek,
kompisar och killar.
Påstående: Killar har svårare att visa
känslor än tjejer.
Stockholmskorna
Rebecca : – Ja, det tror jag. Försöker
Alexandra Dahlström och
Rebecca Liljeberg kända
man prata med en kille om något som gjort
från ”Fucking Åmål”.
honom ledsen så stöter han ifrån sig.
Alexandra: – Jag tror att det är något
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med uppfostran.
R: – Det finns något fint med en tjej som är gråtmild, men med
en kille så är det mesigt. Killar pratar med varandra ändå, men
på ett annat sätt, inte så mjukt, men de snackar med varandra om
sina problem ändå.
A: – Jag har inte speciellt många killkompisar, så jag tänker
inte sätta mig och döma.
R: – Om man är ett par och är ganska vuxna, så tror jag att
man ofta pratar med varandra, men när man är så där 13–14 så har
i alla fall jag fått intrycket att killar hellre pratar med
killar än med tjejer. Om de inte har någon riktigt bra
tjejkompis.
A: – Jag har inga killkompisar just nu, för jag måste få något
verbalt utbyte, annars är det så jävla tråkigt.
Påstående: Tre tjejer kan inte vara bra kompisar, de måste vara
två.
R: – Det kan de visst.
A: – I sjuan var det jättehäftigt, för det var jag och tre
andra tjejer, som var så där jättenära. Alla lärare tyckte att
det var jättespeciellt eftersom vi var lika nära allihopa. Vi
grälade nästan aldrig, men diskuterade mycket.
R: – Det är vanligare tror jag att tjejer är två och två, men
det är inte omöjligt med en konstellation på flera. Det är
lättare att umgås så, man lever ju så hela livet. I
parförhållanden.
A: – Men jag tror inte man kan leva med en människa hela
livet. Det blir tråkigt när man blir gammal.

R: – Det tror jag att man kan om man är lyckligt kär.
A: – Men blir det inte bara så att man känner varandra så bra
att det....
R: – Jag känner gamla människor som fortfarande är kära i
varandra.
A: – Kära kära?
R: – Ja, som kramas och pussas och tycker om att vara med
varandra, som älskar varandra, så det går ju även om det säkert
inte är så vanligt.

Killar

Påstående: Tjejer faller alltid för killar som är
som är
elaka mot dem.
snälla
R: – Vissa tjejer gör alltid det.
tycker man
A: – Jag gör det. Så jag blir inte kär alls
är lite
längre. Det är faktiskt väldigt trevligt. Jag lever
i obrutet celibat. Killarna som är snälla tycker man mesiga.
är lite mesiga, man blir inte kär i dem.
R: – Vissa tjejer följer gärna ett mönster, har man en gång
fallit för nån elak så gör det igen. Till slut tror man att det
ska vara så.
A: – Jag har inte varit tillsammans med jättemånga elaka, jag
gillar bara killar som älskar sig själv och tycker att de själva
är så snygga. Men jag tror att de snälla jätteosäkra killarna
förändras, när de blir stora blir de mer säkra på sig själva och
då blir man kär i dem.
R: – Min kille är jättesnäll och jag är kär i honom.
A: – Han är gammal. Han är över 20. Det är en annan sak.
Påstående: Tjejer är mer fåfänga än killar.
A: – Det är väl ganska naturligt. Ja, det tror jag.
R: – Men fler och fler killar börjar bli fåfänga. Det börjar
bli mer godkänt att få vara det.
A: –Det börjar bli mer accepterat att killar sminkar sig och
så.
R: – Många killar är ju fåfänga på så sätt att de älskar sin
kropp, går på gym och tränar.
A: – I åttan eller sjuan hörde jag några killkompisar prata om
kläder:”De finns inte kvar, det finns bara i rött, och jag
tycker det är så himla jobbigt.” och den andre sa: ”Men det ska
snart komma in”. Det tycker jag lät väldigt roligt.

Det är
fint
med en

tjej som
Påstående: Killar tänker mer på sex än tjejer.
är
A: – Det finns nog kvar litegrann att tjejer inte
ska vara intresserade av sex. Att tjejer bara gjorde gråtmild.
det som var skönt för killarna, och inte hade någon
egen sexualitet och inte tyckte om sex.
R: – I alla förhållanden som jag varit i har det ändå alltid
varit så att killen har velat oftare. Så har det varit för mig,
men det utesluter inte att det finns tjejer som älskar sex mer
än killar.
A: – Man kan inte generalisera det där. Jag tror att det är
något man lär sig, att tjejer har lika stor sexualitet
egentligen.
R: – Jag tycker inte sex är höjdpunkten, jag tycker det är
lika bra att bara ligga och gosa och kramas. Många killar som
jag har träffat har lite svårt för det, de vill ofta mer.
Påstående: Tjejer snackar mer skit om varandra än killar.
A: – På olika sätt. Killar snackar skit på sitt sätt.
R: – Det är mera öppet.
A: – Killar kan vara mer ärliga, men då är de ofta taskiga mot
varandra, har mer jargong och hånar varandra.
R: – Tjejer är lite fegare på det sättet.
A: – Nej, det vill inte jag säga.
R: – Det är ingen som tänker tvinga dig att säga det heller.
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