
Hva og   
hvorfor  
platonisk 
kjærlighet
En brosjyre for å hjelpe deg med å 
forstå og bli forstått emosjonelt



Hva er 
 platonisk 
kjærlighet?

Platonisk kjærlighet er en type kjærlighet 
som er ikke-romantisk. Det vil si at det 
er k jærlighet uten romanse, begjær, eller 
 erotikk. Dette kan også beskrives som 
vennskapelig kjærlighet. Du har sikkert 
 flere rundt deg du har en platonisk kjær-
lighet for, som familien din, om det enten 
er barna dine, foreldrene dine, fettere, 
 kusiner, tanter og onkler. Eller alle, selv-
følgelig. Men også venner kan føle denne 
kjærligheten ovenfor hverandre.

Gutter og menn har gjennom tidene blitt inn-
lært en annen måte å uttrykke seg og  tenke 
når det kommer til følelser. Mens  kvinner 
har tatt seg av det relasjonelle i hjemmet har 
mennene passet på det praktiske, og med 
det har menn måtte ta et mer  distansert 
forhold til følelser. Også i dag er dette noe 
mange menn sliter med. Vi kan synes det 
er  vanskelig å uttrykke følelsene våre og 
ikke minst prate om dem i det hele tatt. Det 
som da skjer med mange er at man stenger 
 følelsene inne uten å snakke om dem og 
jobbe gjennom dem. Dette har store konse-
kvenser, og kan føre til problemer med sinne, 
frustrasjon og depresjon. 
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Hvorfor er 
følselser 
 viktig?

Hvordan uttrykke 
 platonisk kjærlighet 
til  guttevenner?

Gutter og menn har gjennom tidene blitt 
innlært en annen måte å uttrykke seg og 
tenke når det kommer til følelser. Mens 
kvinner har tatt seg av det relasjonelle i 
hjemmet har mennene passet på det prak-
tiske, og med det har menn måtte ta et mer 
distansert forhold til følelser. Også i dag er 
dette noe mange menn sliter med. Vi kan 
synes det er vanskelig å uttrykke følelsene 
våre og ikke minst prate om dem i det hele 
tatt. Det som da skjer med mange er at man 
stenger følelsene inne uten å snakke om 
dem og jobbe gjennom dem. Dette har store 
konsekvenser, og kan føre til problemer med 
sinne, frustrasjon og depresjon. 

Når vi opplever å både få og gi kjærlighet 
og omsorg til dem rundt oss bryter vi ned 
 terskelen for å snakke om problemene våre 
og følelsene våre. Menn trenger andre å 
snakke med, og da spesielt andre menn. 
Vi trenger også å føle oss sett og tatt vare 
på, og det er viktig at vi kan føle det av 
 hverandre. Det er ikke alltid man merker det 
eller ser det, men mange av oss har et sterkt 
behov for å føle oss akseptert for det vi føler 
og for å føle oss forstått.

For å gi den omsorgen til hverandre som 
også vi gutter trenger, er det viktig å ta 
hverandre seriøst. Det er selvfølgelig lov til 
å tulle om ting, men vi må bli flinkere på å 
ikke tulle det bort. Å åpne seg er en enormt 
sårbar posisjon å sette seg selv i, og da er 
det viktig at vi ikke misbruker den tilliten. 
Vi må heller ikke være redd for å spørre om 
hvordan det går eller å være fysiske med 
hverandre: En god klem kan gjøre enormt. 

Vi har samlet 7 punkter vi mener er viktig å 
ha i bakhodet. Dette er ting vi bør huske på 
både når vi lytter til andre, og det er også 
ting vi bør tenke på når det kommer til vårt 
eget følelsesliv. Husk disse når du snakker 
om temaer som kan være sårbare. Du finner 
dem på neste side i brosjyren.



Gutter 
trenger også 
 klemmer

Gutter 
trenger også 
 å snakke ut 
om følelser

Gutter 
trenger også 
 omsorg fra 
andre gutter

Gutter 
trenger også 
 tillit for å 
åpne seg

Gutter 
trenger også 
 å gråte

Gutter 
trenger også 
 åpenhet 
uten å bli 
dømt eller 
ledd av

Gutter 
trenger 
også  å være 
 sårbare

Våre 7 
 punkter: 




