
Lysstillmig-killen              

Lysstillmig-killen pratar oupphörligt. Särskilt under inflytande av eller ursäktandes sitt 

beteende av alkohol. 

I teorin kan han uppfatta sig själv som väldigt intresserad av vad motparten har för egna 

åsikter eller kunskaper, men i praktiken får detta intresse inte ske på bekostnad av hans eget 

talutrymme. Lysstillmig-killen kan utbreda sig i långa monologer om tingens beskaffenhet 

med samma säkra tonfall oavsett hur mycket eller lite kunskap, erfarenhet eller självinsikt han 

än har. Uttryck som "Jag är inte feminist, för jag tror på jämlikhet mellan könen" är en typisk 

utsago från Lysstillmig-killen. Denna, och många liknande repliker, uttalas i den fulla 

föreställningen att de uttalas för första gången. Att andra i hans omgivning skulle kunna ha ett 

mer fördjupat eller nyanserat resonemang är en tanke som aldrig anfäktar hans huvud. 

Lysstillmig-killen tar sig huvudsakligen en av två former: 

1. Den socialt anpassade Lysstillmig-killen.  

Om denna könsstereotyp är anpassningsbar till regler om hövlighet så försöker han, samtidigt 

som han utbreder sig i långa normerande utläggningar om vad han för tillfället råkar vara 

expert på, skapa en stämning av trivsel och gemenskap. Om han lyckas med detta besitter han 

egenskaper som troligtvis kommer att ge honom respekt, inflytande och status. 

Dock innebär den socialt anpassningsbare Lysstillmig-killens utförliga oreranden att andra 

sällan får ge sin version av verkligheten. Problem kan också uppstå i verksamheten när hans 

så självsäkra, men lätt ogrundade, utlåtanden resulterar i diverse felkalkyleringar och 

missräkningar. 

2. Den socialt missanpassade Lysstillmig-killen. 
Om han inte är lyhörd för signaler om hövlighetsanspråk är det troligare att omgivningen ändå 

låter honom hållas i sin mångordighet, men utan att uppleva någon större trivsel. Han blir då 

ett störande element som i värsta fall kan vara beklagansvärd. Lysstillmig-killen blir då 

stämplad som den svåre, mörke filosofen/konstnären eller den osjälvsäkre socialt 

missanpassade nörden/ligisten. Oavsett roll kommer hans omgivning göra honom till martyr. 

De kommer att låta honom fortsätta att ta all den plats han har förmågan att kunna tillskanska 

sig under förevändning att det är synd om honom. Allt medan lysstillmig-killen själv vandrar 

genom livet under föreställningen att omgivningens tystnad under hans monologer är ett 

uttryck för deras respekt för hans outsinliga kunskaper och verbala förmåga snarare än hans 

eget värde som människa. 

Medan omgivningen känner sig som goda självuppoffrande medmänniskor när de låter 

lysstillmig-killen trampa på deras gränser med sina verbala övergrepp fortsätter han att göra 

sig socialt omöjlig där han sedan tidigare inte är en etablerad del av gemenskapen. Och den 

socialt missanpassade lysstillmig-killen blir då gärna ensam, oförstådd och ovetandes om 

varför hans utläggningar inte uppskattas lika mycket utanför hans vänkrets. Risken finns då 

att han blir ännu mer beroende av denna vänkrets, vilket kväver relationerna ytterligare. 

Den lyhörde lysstillmig-killen får troligtvis någon ledande befattning medan den icke-lyhörde 

lätt kan hamna i ett socialt utanförskap. För kvinnor kan detta beteende sällan röna respekt 

hos omgivningen, hur socialt anpassade de än är. Lysstillmig-tjejer kategoriseras vanligtvis 

som arten "höns". 
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