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Sammanfattning 

I föreliggande studie vill vi med hjälp av professionella aktörers erfarenheter undersöka unga 

mäns psykiska ohälsa och därigenom uppmärksamma ett perspektiv på ungas psykiska ohälsa 

som vi menar saknas i svensk forskning. Att statistiken visar att unga män söker hjälp i mindre 

utsträckning än unga kvinnor, men ändå begår självmord i dubbelt så hög grad som unga 

kvinnor menar vi kan vara en indikator på att den psykiska ohälsan är närvarande hos unga män 

i större utsträckning än vad forskningen visar. Med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med 

professionella aktörer som arbetar med ungas psykiska ohälsa försöker vi förstå deras erfarenhet 

av unga mäns uttryck av psykisk ohälsa och hur de upplever att kulturella och sociala normer 

påverkar hur unga män hanterar den psykiska ohälsan. Vi undersöker även hur aktörerna arbetar 

med att få fler unga män att söka hjälp, samt vad de menar behöver göras för att öka 

hjälpsökandet. Ett teoretiskt ramverk bestående av teorier kring stigmatisering, känsloregler, 

självstämpling och maskulinitetsnormer används för att bryta ner det empiriska materialet i en 

tematisk analys för att på så sätt svara på frågeställningarna. De slutsatser som gjorts är att 

manlig psykisk ohälsa är komplex och att de unga männen enligt de professionella aktörerna 

inte förväntas må dåligt, samtidigt som att de upplevs göra det. Det arbete som aktörerna menar 

görs och behöver göras handlar om att ha manliga förebilder, sänkta trösklar, riktad 

marknadsföring och ett offentligt samtal om unga mäns psykiska ohälsa för att uppmärksamma 

att många unga män mår psykiskt dåligt. De intervjuade aktörerna kan vidare se att det finns en 

större acceptans bland dagens generation unga män för att hantera den psykiska ohälsan då 

maskulinitetsnormer av att vara stark och osårbar upplevs vara under förändring.  

Nyckelord: psykisk ohälsa, unga män, hjälpsökande, stigmatisering, maskulinitetsnormer, 

känsloregler, självstämpling
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Bakgrund   

Både i Sverige och i resten av världen anses psykisk ohälsa vara ett av våra största 

folkhälsoproblem (MUCF, 2015). Den ökar inte minst bland unga, där andelen 16-24-åringar 

som lider av ångest, ängslan och oro har tredubblats de senaste tjugo åren och där varannan 

kvinna och var tredje man inom denna ålderskategori uppger dessa besvär (Lager, 2009; 

Folkhälsomyndigheten, 2016). En rapport från Statens Offentliga Utredningar visar att unga 

kvinnor står för dubbelt så många självmordsförsök jämfört med unga män, men att unga män 

begår självmord i större utsträckning (SOU 2006:77). Utifrån statistik över antalet begångna 

självmord i Sverige begicks det mellan 2012 och 2014 mer än dubbelt så många självmord 

bland unga män som bland unga kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2016). Statistiken visar 

vidare på att unga kvinnor söker hjälp i större utsträckning än unga män och siffror från år 2011 

visar att 7 procent av Sveriges unga män i ålder 18–24 år hade kontakt med psykiatrisk öppen- 

eller slutenvård, med motsvarande siffra på 10 procent för unga kvinnor (Socialstyrelsen, 2013; 

SOU 2006:77).  

Att antalet begångna självmord bland unga män är fler jämfört med bland unga kvinnor är något 

vi menar kan vara en indikator på att den psykiska ohälsan är högst närvarande även bland unga 

män. Vi kan inte visa om det finns någon koppling mellan uteblivet hjälpsökande och 

självmord, men vi menar att det tyder på något som är viktigt att försöka förstå. Därför vill vi 

undersöka upplevelsen av de unga männens hjälpsökande hos aktörer vars professionella yrke 

innebär att arbeta med ungas psykiska ohälsa. Vi har tagit kontakt med aktörer som arbetar med 

ungdomar och unga vuxnas psykiska ohälsa för att få deras syn på hur den psykiska ohälsan tar 

sig uttryck hos unga män och hur detta påverkas av sociala och kulturella normer. Avsikten är 

även att undersöka om de berörda aktörerna använder sig av särskilda strategier för att 

uppmuntra de unga männens hjälpsökande och vad de menar behöver göras. Vi menar att det 

här finns ett enskilt manligt perspektiv att lyfta fram som undersöker och problematiserar de 

unga männens psykiska ohälsa utifrån erfarenheter från de aktörer som arbetar med den. Även 

om det inom forskningen förekommer ett genusperspektiv (Mårdby & Krantz, 2010), är det 

sällan den psykiska ohälsan framställs utifrån ett manligt fokus, där enbart manlig psykiska 

ohälsa undersöks. Då Sverige ligger på fjärde plats gällande jämställdhet i världen, inom bland 

annat hälsa, menar vi att den nivå av jämställdhet som Sverige anses ha även bör finnas inom 

forskningen kring psykisk ohälsa (World Economic Forum, 2016). Den mängd forskning som 

bedrivs kring unga mäns psykiska ohälsa anser vi bör bedrivas i lika stor utsträckning som den 
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forskning som bedrivs kring unga kvinnors psykiska ohälsa. Vi har utifrån detta en förhoppning 

om att med föreliggande uppsats skapa en djupare förståelse för professionella aktörers 

upplevelser av unga mäns psykiska ohälsa och vilket arbete som görs kring den samt vilka 

insatser som skulle behövas för att öka hjälpsökandet. 

Sveriges regering antog så sent som år 2016 en ny strategi för att med förebyggande och 

främjande arbete möta den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna (Wikström, 

2017). Den nya strategin visar att psykisk ohälsa bland unga är ett högst aktuellt 

samhällsproblem som kräver insatser. Då satsningen bland annat innebär ökade anslag till 

aktörer som arbetar med ungas psykiska ohälsa anser vi det högst aktuellt att undersöka 

professionella aktörers erfarenheter av unga mäns psykiska ohälsa och vad de gör samt menar 

behöver göras för att fler unga män ska söka hjälp. 
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Syfte 

Vi har en förhoppning om att med föreliggande uppsats skapa en djupare förståelse för hur unga 

mäns psykiska ohälsa ser ut enligt aktörer som arbetar med ungas psykiska ohälsa. Syftet är att 

förstå de professionella aktörernas upplevelse av hur den psykiska ohälsan tar sig uttryck hos 

unga män och hur sociala och kulturella normer påverkar hur unga män presenterar sin psykiska 

ohälsa. Utifrån detta undersöks också vilket arbete som görs samt vilka insatser som aktörerna 

menar behövs för att få fler unga män att söka hjälp för sin psykiska ohälsa. 

Frågeställningar 

De frågeställningar som följaktligen avses att besvaras är: 

• Hur uttrycker unga män sin psykiska ohälsa enligt de som har erfarenhet av att arbeta 

med ungas psykiska ohälsa? 

• Hur upplever de som arbetar med ungas psykiska ohälsa att de unga männen påverkas 

av de sociala och kulturella normer som råder i samhället?  

• Vad menar aktörerna görs för att underlätta unga mäns hjälpsökande för psykisk ohälsa 

och vilka strategier anser de behövs för att öka hjälpsökandet? 
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Definition av begrepp 

Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är en bred övergripande beteckning för både mindre allvarliga psykiska besvär, 

såsom nedstämdhet och ångest, och mer allvarliga symtom som innefattar kriterier för 

psykiatriska diagnoser (MUCF, 2015). I föreliggande studie används begreppet med ett fokus 

på den sorts psykiska ohälsa som innebär en negativ påverkan på den enskilda personens vardag 

och sociala liv utifrån känslor av till exempel oro, ångest och nedstämdhet.  Den diagnostiserade 

psykiska ohälsan, såsom schizofreni och neuroser, kommer vidare inte att inkluderas i 

begreppet. 

Avgränsning 

Unga mäns psykiska ohälsa 
Utifrån att vi anser att det är de professionella aktörernas enskilda perspektiv på de unga 

männens psykiska ohälsa som behöver lyftas kommer gruppen unga kvinnor och den psykiska 

ohälsan denna grupp upplever inte att behandlas. Då en undersökning från Statistiska 

Centralbyrån menar att psykisk ohälsa framförallt ökar bland unga i åldern 16–24 år och att det 

är i denna ålder som stora förändringar sker i den ungas liv som kan tänkas påverka det psykiska 

måendet (Lager, 2009), gör vi en avgränsning till denna ålderskategori. Vårt intresse är att 

undersöka professionella aktörers perspektiv på unga mäns psykiska ohälsa, vilket innebär att 

direkt undersöka den psykiska ohälsan hos de unga männen inte varit ett relevant övervägande 

för vår studie.  
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Tidigare forskning 

Följande avsnitt avser att redogöra för den tidigare forskning som gjorts kring unga mäns 

psykiska ohälsa. Ett historiskt perspektiv på psykisk ohälsa presenteras för att sedan smalna av 

till de könsskillnader för psykisk ohälsa som det tidigare forskats om i Sverige. Vidare redogörs 

det för ett internationellt perspektiv på unga mäns psykiska ohälsa där vi slutligen presenterar 

forskning kring stigmatisering och unga mäns psykiska ohälsa. 

Historiskt perspektiv på psykisk ohälsa i relation till kön 
Ur ett historiskt perspektiv är det för föreliggande studie intressant att se till hur den psykiska 

ohälsan i Sverige historiskt sett har relaterats till kön. I utvecklingen av industrisamhället under 

1800-talet kom kön i relation till hälsa att delas upp mellan att hälsa, stabilitet och välmående 

ansågs vara det som var synonymt med det manliga och att sådant som svaghet, labilitet och 

ohälsa ansågs vara synonym med det kvinnliga (Johannisson, 1996). Att kvinnor i större 

utsträckning sökte hjälp och att vårdsökandet för sådana symptom som associeras till psykisk 

ohälsa, såsom oro och ångest, var markant vanligare bland kvinnor gjorde att psykisk ohälsa 

blev synonymt med det som var kvinnligt (Johannisson, 1996). Denna uppdelning har bland 

annat inneburit att forskningen har ägnat kvinnlig psykisk ohälsa mer uppmärksamhet än 

manlig psykisk ohälsa. Karin Johannisson, professor i idéhistoria, menar att det går att urskilja 

hur den manliga ohälsan placerad i en kulturell kontext har sett ut historiskt (Johannisson, 

1996). Vad hon framhåller kring den historiska synen på mannen är att de manliga idealtyper 

som växt fram genom historien; familjeförsörjaren, gentlemannen, äventyraren, machomannen 

och dandyn, alla har gemensamt att de inte tillåter karaktärsdrag som visar på sjukdom och 

svaghet (Johannisson, 1996). Utifrån detta menar vi att manlig psykisk ohälsa inte har getts ett 

större utrymme i forskningen jämfört med kvinnlig psykisk ohälsa kan förklaras utifrån de 

könsideal som rått, och fortfarande råder i vårt samhälle, och att synen på att den psykiska 

ohälsan varit något förfördelat kvinnligt sett ur ett historiskt perspektiv.  

Könsperspektiv på psykisk ohälsa i samtida svensk forskning  
I Sverige har det under de senaste 10–15 åren gjorts förändring av den rådande 

ungdomspolitiken på det nationella planet (Proposition 2013/14:191), då flera studier och 

rapporter visar på att den psykiska ohälsan bland unga har ökat under de senaste decennierna 

(MUCF, 2015; Socialstyrelsen, 2013; SOU 2006:77). Att det uppmärksammas att det krävs 

aktiva insatser och åtgärder för att minska den psykiska ohälsan bland unga visar på att den 

psykiska ohälsan bland unga är något högst aktuellt som behöver undersökas och forskas mer 
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om. Ovan nämnda rapporter belyser också att det finns skillnader i den psykiska ohälsan mellan 

unga män och unga kvinnor och att detta behöver tas hänsyn till vid vidare forskning kring 

ungas psykiska ohälsa i Sverige idag.  

En aspekt av skillnader mellan könens psykiska ohälsa som det har forskats kring handlar om 

könsrollernas påverkan. Statens folkhälsoinstitut menar utifrån ett antal studier om könsrollers 

kulturella och sociala karaktär att män främst använder alkohol, hobbyer och sport som ett sätt 

att ta sig igenom påfrestningar, där kvinnor i stället vänder sig till andra människor och söker 

hjälp (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Normer för hur man förväntas förhålla sig till respektive 

könsroll skapar ett utåtagerande beteende för unga män med depression, då föreställningarna 

kring hur de förväntas vara som män gör att de agerar utåt och skyller sitt mående på yttre 

faktorer (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Även en rapport från Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor bekräftar liknande resultat där unga kvinnor är mer benägna att söka stöd, 

främst i form av professionell hjälp, än vad unga män är (MUCF, 2015). I rapporten diskuteras 

könsskillnader för psykisk ohälsa där man menar att normer och maskulinitetsideal begränsar 

unga mäns möjligheter och strategier för att hantera psykisk ohälsa, vilket kan resultera i ett 

mörkertal av antalet unga män som lider av psykisk ohälsa (MUCF, 2015). Liknande 

resonemang förs av författarna till Statens Offentliga Utredningars utredning “Män och 

jämställdhet”, där maskulina ideal ses som riskfaktorer för mäns uteblivna hjälpsökande, då att 

söka hjälp associeras med kvinnligt beteende (SOU 2014:6). 

Studier gjorda i Sverige de senaste åren kring könsperspektiv på psykisk ohälsa bekräftar den 

bild som framkommit i tidigare studier; att det är skillnad på hur kvinnlig och manlig psykisk 

ohälsa tar sig uttryck och att det arbete som behöver göras i relation till psykisk ohälsa bland 

unga män och kvinnor bör ta hänsyn till det perspektivet (Mårdby & Krantz, 2010; Landstedt, 

2010). De studier som gjorts med fokus på könsperspektivet menar framförallt att unga kvinnor 

i större utsträckning kommunicerar kring sitt mående än vad unga män gör och att skillnaderna 

i hur man bör arbeta med psykisk ohälsa hos unga män i jämförelse med unga kvinnor bör ta 

fasta på denna skillnad och hur den uppkommer (Mårdby & Krantz, 2010; Landstedt, 2010).   

Ungt manligt perspektiv internationellt 
Internationellt sett har forskning med enbart ett ungt manligt perspektiv getts större 

uppmärksamhet än i Sverige och flera av dessa studier visar på att maskulinitetsnormer och hur 

unga män förhåller sig till dessa har en stor påverkan på hur hjälpsökandet ser ut (Addis & 

Mahalik, 2003; Robertson, White, Gough, Robinson, Seims, Raine & Hanna, 2015). Så sent 
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som i januari 2017 publicerade en forskargrupp från Australien en kvalitativ undersökning kring 

vilka faktorer som påverkar unga mäns hjälpsökande för psykisk ohälsa (Rice, Telford, 

Rickwood & Parker, 2017). Man visar här på att det krävs specifik uppmärksamhet riktad mot 

unga mäns psykiska ohälsa. Att manlig psykisk ohälsa i de undersökningar som gjorts ser ut att 

vara mindre förekommande än kvinnlig beror, enligt forskargruppen, i många fall på att de 

institutioner som arbetar med psykisk ohälsa i det västerländska samhället är anpassade för den 

kvinnliga psykiska ohälsan och är därför främmande för unga män i behov av hjälp (Rice m.fl., 

2017). Branney och White menar likt Rice m.fl. att könsskillnader, könsroller och 

maskulinitetsnormer skapar felstatistik vad gäller psykisk ohälsa bland män och att de 

presenterade orsakerna påverkar huruvida män söker hjälp eller inte (Branney & White, 2008, 

Rice m.fl., 2017). Ett exempel som ges på hur den psykiska ohälsan uttrycks och känns igen 

hos kvinnor är att de gråter, vilket inte känns igen hos män (Branney och White, 2008). Både i 

den internationella forskningen och den forskning som vi hittat på nationell nivå menar vi oss 

se en samstämmighet kring att ett kvinnligt uttryck i undersökningar påverkar i hur stor 

utsträckning man uppmärksammat unga mäns psykiska ohälsa. 

Stigmatisering 
Med en blick på den forskning som gjorts kring psykisk ohälsa och hjälpsökande är en vanligt 

förekommande forskningsansats att studera den psykiska ohälsan och hjälpsökandet för den 

utifrån stigmatisering. Fler studier menar att en egen upplevelse av stigmatisering och rädsla 

för att bli stigmatiserad av omgivningen är en av de största anledningarna som hindrar 

människor från att söka hjälp för psykisk ohälsa (Fleurantin, 2016; Pedersen & Paves, 2014). 

Gällande gruppen unga vuxna, där ökningen av den psykiska ohälsan är som störst, ser man 

även inom denna grupp att stigmatisering av den psykiska ohälsan är en av de största 

anledningarna till att man inte söker hjälp vid psykisk ohälsa (Griffiths, Gulliver & Christensen, 

2010). I relation till specifikt gruppen unga män visar en studie gjord bland amerikanska unga 

män att åtminstone 70 % av dem upplever psykisk ohälsa, men inte söker hjälp för den (Heath, 

Brenner, Vogel, Lannin & Strass, 2017). Självstigmatisering utifrån maskulinitetsnormer anses 

utifrån flera studier vara en orsak till att andelen unga män som inte söker hjälp för psykisk 

ohälsa är så hög (Pederson & Vogel, 2007; Heath m.fl., 2017).  Självstigmatiseringen påverkas 

enligt studierna av en upplevd oförenlighet mellan psykisk ohälsa och maskulina ideal 

(Pederson & Vogel, 2007; Heath m.fl., 2017).    
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Diskussion kring tidigare forskning 
Utifrån den svenska forskning som gjorts på unga mäns psykiska ohälsa är utredningen “Män 

och jämställdhet” (SOU, 2014:6) den enda studie vi hittat, utifrån sökningar i databaser såsom 

LUBsearch och i litteratur på universitetsbibliotek i Lund, där det funnits ett enbart manligt 

perspektiv, dock inte med fokus på den för vår studie aktuella ålderskategorin och inte enbart 

på den psykiska ohälsan. Andra studier på den högre forskningsnivån har inte ett enbart manligt 

perspektiv utan diskuterar unga mäns psykiska ohälsa tillsammans med ett kvinnligt perspektiv. 

Sett till internationell forskning har denna kommit längre i att undersöka det enskilda manliga 

perspektivet. Att den svenska forskningen har ett genusperspektiv och uppmärksammat att det 

finns skillnader mellan män och kvinnors psykiska ohälsa menar vi är positivt. Vi menar dock 

utifrån detta, då forskning som har ett enskilt perspektiv på unga kvinnors psykiska ohälsa inte 

är svår att finna, att det också bör finnas ett enskilt perspektiv på unga mäns psykiska ohälsa. 

På kandidatexamensnivå finner vi en del svenska uppsatser kring psykisk ohälsa med ett ungt 

manligt fokus där unga mäns sårbarhet och identitetsproblematik i relation till psykisk ohälsa 

undersökts (Bekamp & Mikaelsdotter, 2016; Hermann, 2015), men på högre forskningsnivåer 

tycks det finnas ett glapp. Att det görs satsningar med ökade anslag till aktörer som arbetar med 

psykisk ohälsa bland unga (Wikström, 2017) när det samtidigt finns en brist på forskning på 

högre nivåer om de unga männens perspektiv menar vi är ett tecken på att detta är ett högst 

aktuellt samhällsproblem som behöver uppmärksammas och försöka förstås. Vi har en 

förhoppning att med denna uppsats uppmärksamma detta perspektiv genom att undersöka 

professionella aktörers erfarenheter av unga mäns psykiska ohälsa. 
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Teori 

Det teoretiska ramverket för uppsatsen består av begrepp tillhörande de sociologiska 

perspektiven social interaktionism och socialkonstruktivism. Med fokus på social interaktion 

används begrepp som stigma och känsloregler, med teorier från Erving Goffman (Goffman, 

2014/1963) och Arlie R. Hochschild (Hochschild, 2012/1983). Vidare kommer även Peggy 

Thoits teori (Thoits, 1985) kring känslonormer och självstämpling presenteras då hon i sin teori 

knyter an till både Goffman och Hochschild och blir en länk mellan dessa två teorier. Begreppet 

självstigma kommer också användas för att koppla samman Goffmans och Thoits teorier 

(Goffman, 2014/1963; Thoits, 1985). För att kunna använda ett begreppsmässigt ramverk för 

hur normer relaterar till uppfattningar kring psykisk ohälsa bland unga män kommer även teori 

kring maskulinitet att presenteras utifrån teorier av Amy Wharton (Wharton, 2012) och R.W. 

Connell (Connell, 2008/1995). Samtliga teoretiker är professorer i sociologi. 

Stigma 
Stigma, eller stigmatisering, är ett begrepp som utvecklats av Goffman (Goffman, 2014/1963) 

för att beskriva den stämplingen som sker när en individ bryter mot det som anses vara det 

“normala”. Att besitta ett stigma handlar om att en individ avviker från det som anses vara 

normativt utifrån samhällets förväntningar och därmed blir stigmatiserad (Goffman, 

2014/1963). När det gäller identitetsnormer menar Goffman att normativa förväntningar är 

institutionaliserade och att ha normativa förväntningar gemensamt är en förutsättning för socialt 

liv (Goffman, 2014/1963). Individer spelar både rollen som avvikare och som normal i olika 

sammanhang och samarbetar för att sköta den påfrestande och osäkra situationen som den 

sociala interaktionen innebär (Goffman, 2014/1963). Det handlar således inte om att ett visst 

stigma berör ett visst antal konkreta individer utan är en social process där man spelar med i 

båda rollerna under olika sammanhang och delar av sitt liv (Goffman, 2014/1963).  

Goffman diskuterar kring den sociala identiteten, vilket handlar dels om individens faktiska 

sociala identitet med de karaktärsdrag som individen besitter och dels om en virtuell social 

identitet, där individen försöker styra intryck inför omgivningen med hjälp av personliga och 

strukturella egenskaper (Goffman, 2014/1963). Att förutsätta en individs karaktärsdrag handlar 

om att samhället skapar olika stereotyper, där vissa egenskaper och handlingar förväntas ingå 

(Goffman, 2014/1963). Det vill säga, normer skapas som kategoriserar individer och förutsätter 

vissa kriterier som sedan förväntas ingå i den sociala identiteten som presenteras utåt. Om den 

personliga identiteten inte överensstämmer med förväntningarna kan individen utföra en 
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informationskontroll för att upprätthålla en virtuell social identitet av sig själv som följer “rätt” 

kriterier (Goffman, 2014/1963). Det kan således handla om att dölja en del av den personliga 

identiteten som utifrån normerna i samhället ses som stigmatiserat och svagt och istället leva 

upp till de kriterier som stereotypen innefattar genom att framhäva lämplig information som 

bekräftar förväntningarna.  

Vad gäller den psykiska hälsan för en person som besitter ett stigma menar Goffman att 

individen kan tvingas att betala ett högt pris för att försöka dölja sin avvikelse (Goffman, 

2014/1963). Att ha en både en ängslan för att bli upptäckt och en slags splittring i de skilda 

identiteterna som individen upprätthåller kan bli ett högt pris att betala psykiskt. När en individ 

försöker leva upp till en viss identitet, men inte lyckas på grund av den stigmatisering som 

samhället skapat uppstår en ambivalens i relation till det egna jaget (Goffman, 2014/1963). 

Därför finns det olika passeringsstrategier som en stigmatiserad individ kan ta till för att dölja 

sin avvikelse och passera som normal (Goffman, 2014/1963).  En sådan strategi kan handla om 

att framhäva andra sidor av sig själv som inte är utpräglat stigmatiserade i samma utsträckning 

och försöka neutralisera den stigmatiserade bilden av sig själv inför andra. Att skyla sitt stigma 

är ett sätt att dämpa intrycket av sitt stigma som påminner om redogörelsen ovan (Goffman, 

2014/1963). Skillnaden är att en skylning sker när man försöker dölja ett stigma som är känt, 

där en passering i stället handlar om att försöka passera som normal när stigmat är okänt för 

omgivningen. Slutligen diskuterar Goffman även “de visa”, det vill säga de individer som anses 

normala utifrån samhällets normer, men som utifrån speciella situationer blivit grundligt insatta 

i den stigmatiserades liv och det som gör att dessa avviker (Goffman, 2014/1963).  

Känsloregler och sociala strukturer/institutioner 
Begreppet känsloregler är ett begrepp som kommer ur Hochschilds teori kring emotioner 

(Hochschild, 2012/1983). Känsloregler är det som styr hur vi som individer hanterar våra 

emotioner och dessa regler skapar de upplevelser av rättigheter och skyldigheter som styr våra 

interaktioner med andra människor (Hochschild, 2012/1983). Enligt Hochschild blir vi 

medvetna om och upptäcker känsloreglerna i utrymmet mellan ”vad jag känner” och ”hur jag 

borde känna”, det vill säga i skillnaden mellan vad vi faktiskt känner och vad som är förväntat 

av oss att känna (Hochschild, 2012/1983). Känsloregler uppmärksammas både hos enskilda 

individer och i den sociala interaktionen med andra människor. I den sociala interaktionen 

uppmärksammas ett brott mot en känsloregel genom försök till tillrättavisande och korrigering 

av individens beteende från övriga medlemmar i interaktionen (Hochschild, 2012/1983). Den 

struktur, på vilken känsloregler vilar, är den emotionella strukturen som byggs upp och 
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institutionaliseras genom den sociala interaktionen människor emellan. Denna 

institutionalisering av emotioner bidrar till att flytta hanterandet av emotioner från individen till 

institutioner, vilket gör att regelverket för hur individer bör känna och korrigeringen av ett 

felaktigt emotionellt uttryck antar fastare strukturer och känsloreglerna bli generellt rådande 

och svårare att förändra (Hochschild, 2012/1983). Hur den enskilda individen ska känna blir på 

så sätt bestämt av strukturerna denne lever i och bestämmandet av vad som är tillåtet att känna 

sker med hjälp av yttre strukturer snarare än i den direkta interaktion enskilda individerna 

emellan.  Hochschild menar i relation till denna sociologiska syn på känslor att det är 

oundvikligt att känslor och förväntningar på dessa blir socialt påverkade eftersom att både 

självet och våra förväntningar genom den socialisering vi genomgår genom vår uppväxt blir 

sociala (Hochschild, 2012/1983).  

Känslonormer och självstämpling 
För att överbrygga Goffmans och Hochschilds teorier (Goffman, 2014/1963; Hochschild, 

2012/1983) blir Thoits teori relevant, då hon i relation till de redan presenterade teorierna 

diskuterar den process där psykisk ohälsa skapar en slags självstämpling och hur det sker en 

känslomässig avvikelse när en individ inte följer de rådande känsloreglerna (Thoits, 1985). Hon 

menar att känsloregler i stor grad påverkar hur vi hanterar och sätter etikett på psykisk ohälsa, 

vilket i sin tur påverkar i vilken grad vi söker hjälp. Självstämplingsteorin är en del av det 

sociologiska perspektivet symbolisk interaktionism som menar att ens föreställningar om det 

egna jaget framkommer genom sociala relationer (Thoits, 1985). Thoits menar utifrån en kritisk 

version av symbolisk interaktionism att individers föreställningar om sitt jag inte alltid är 

beroende av andra individers reaktioner (Thoits, 1985). Det handlar istället om en reflexiv 

process, där man inte är beroende av att andra personer uppmärksammar ens överträdelse av de 

sociala normer som råder, utan där individen på egen hand kan föreställa sig reaktioner och 

sätta en stämpling på sig själv på grund av sitt övertramp (Thoits, 1985). Det kan ses som en 

utveckling av Goffmans teori (Goffman, 2014/1963) om stigmatisering, då stigmatisering 

handlar om att andra individer stämplar en som avvikande, men Thoits menar att individen även 

själv kan stämpla sig som avvikande (Thoits, 1985). 

Genom socialiseringsprocessen är individen medveten om vilka normförväntningar som råder 

i dennes kultur. I en individs sociala kultur finns det olika kategorier av normer där avvikelser 

sätter olika stämplingar på de som bryter mot normerna, vilket innebär att individerna inom 

kulturen är överens om vad som är ett normbrytande beteende (Thoits, 1985). Thoits  ställer 

frågan varför man vill följa dessa regler och förklarar, i likhet med Hochschild (Hochschild, 
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2012/1983) och Goffman (Goffman, 2014/1963), att det ger social vinning i form av 

självförtroende, prestige, godkännande och makt över andra (Thoits, 1985). Vad gäller 

känsloregler och känslonormer innebär det, i överensstämmelse med Hochschilds teori 

(Hochschild, 2012/1983), att de styrs av förväntningar för vad som är passande i den givna 

situationen. Känslor som avviker från känslonormerna, såsom psykisk ohälsa, gör att vi 

påverkas av huruvida vi erkänner och stämplar psykisk ohälsa. Att erkänna sin psykiska ohälsa 

skapar en risk att bli stämplad med stigmat “psykisk sjuk” av såväl sin omgivning som av sig 

själv (Thoits, 1985).         

Thoits (Thoits, 1985) diskuterar också känslosocialisering i relation till Hochschilds teori 

(Hochschild, 2012/1983). Det handlar om hur individen socialiseras till att känna på olika sätt 

i olika situationer och där till exempel kön, ålder, etnicitet och social klass i olika kulturer kan 

påverka hur man uppmärksammar och tolkar sitt mående. Thoits skriver att socialiseringen som 

kvinna och man resulterar i att kvinnor har svårare att känna och uttrycka ilska, samtidigt som 

män har svårare för att uttrycka och känna sorg och ömhet (Thoits, 1985).  Thoits uppger också 

olika former av socialt stöd som kan påverka hur en individ upplever sin avvikelse från rådande 

känslonormer (Thoits, 1985). Känslonormer kan enligt Thoits likställas med känsloregler och 

handlar således om regler för hur man förväntas känna i en viss situation (Thoits, 1985). När 

andra individer uppger att de känner liknande avvikande känslor kan en större acceptans för 

känslan uppstå för individen som avviker och denne kan uppleva sina känslor som normala. En 

individ som utför olika hjälpstrategier för att få den avvikande individen att omtolka sina 

känslor eller hamna i ett nytt känsloläge är också en form av socialt stöd (Thoits, 1985).  

Tidigare forskning kring psykisk ohälsa bland unga män har använt begreppet självstigma som 

ett sätt att förklara processen där individen internaliserar föreställda negativa åsikter från 

omgivningen om sig själv (Pederson & Vogel, 2007). Utifrån att Thoits teori (Thoits, 1985) 

kring självstämpling är nära sammankopplad med Goffmans teori (Goffman, 2014/1963) kring 

stigma menar vi att dessa i vår studie tillsammans bildar grunden för begreppet självstigma. Då 

Goffmans definition (Goffman, 2014/1963) av stigmatisering handlar om att någon utifrån 

stigmatiserar individen och Thoits definition (Thoits, 1985) av självstämpling innebär att 

individen stämplar sig själv utifrån tänkbara åsikter från omgivningen menar vi att de två 

begreppen tillsammans motsvarar den definition av självstigma som presenterats i tidigare 

forskning (Pederson & Vogel, 2007).  
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Maskulin socialisering 
Utifrån socialiseringsprocessen menar Wharton att vi förstår vad som förväntas av oss beroende 

på om vi är kvinnor eller män (Wharton, 2012). Wharton diskuterar hur människor tar på sig 

karaktäristiska drag från samhället som anses passande beroende på om man är man eller kvinna 

(Wharton, 2012). Dessa karaktäristiska drag är något som individer inbegripna i 

socialiseringsprocessen ständigt reproducerar vilket bidrar till att skillnaderna mellan män och 

kvinnor fortsätter att upprätthållas (West & Zimmerman, 1987). Medan Thoits (Thoits, 1985) 

diskuterar socialiseringsprocessen genom att använda sig av känslor för att beskriva den 

socialisering som individer gör är Whartons teori mer fokuserad på hur samhälleliga 

förväntningar påverkar hur vi beter oss som män och kvinnor (Wharton, 2012). I relation till att 

vi genom socialiseringsprocessen lär oss karaktäristiska drag för män och kvinnor är teori kring 

maskulinitet för vår studie relevant att presentera. 

I utvecklandet av den maskulina delen av genusteorin har R.W. Connell utvecklat flera delar av 

begreppet maskulinitet. Connell menar att maskulinitet är ett flerdimensionellt begrepp och att 

det finns flera maskuliniteter som på olika sätt relaterar till varandra (Connell, 2008/1995). Av 

dessa maskuliniteter är det den hegemoniska maskuliniteten som är den hierarkiskt högst 

stående (Connell, 2008/1995). Denna bekräftas genom hur sociala genuspraktiker garanterar 

den patriarkala dominansen i det moderna samhället och det sätt på vilket denna legitimerar den 

manliga överordningen (Connell, 2008/1995). Vidare menar Connell att vilken del av vårt 

sociala liv vi än väljer att analysera kommer vi här att se hur genus som praktiker i form av 

maskulinitet och femininitet ständigt påverkar alla delar av våra liv (Connell, 2008/1995). 

Connell menar också utifrån detta att den hegemoniska maskuliniteten inte kan sägas har några 

fasta karaktärsdrag som råder i alla kulturella och sociala kontexter, men menar att den 

hegemoniska maskuliniteten i den moderna västvärlden underordnas den homosexuella och den 

emotionella maskuliniteten (Connell, 2008/1995). Detta då det är den heterosexuella 

maskuliniteten som här likställs med den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2008/1995). 

Det egenskaper som framförallt definierar denna maskulinitet bygger företrädesvis på normer 

om att vara stark och inte visa sig sårbar. Dock är som sagt maskulinitet, likt genus, ett socialt 

och kulturellt konstruerat begrepp och därmed också ett relationellt begrepp, vilket också gör 

det dynamiskt och föränderligt över tid (Connell, 2008/1995). 
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Diskussion kring teori 
Utifrån det teoretiska ramverk som presenterats har en begreppsgrund skapats med hjälp av 

vilken det empiriska materialet kommer att analyseras. Stigma, känsloregler, självstämpling, 

självstigma och maskulinitet är de främsta begrepp som kommer att användas. Vi anser att 

samtliga av dessa begrepp behövs för att förstå professionella aktörers erfarenheter av unga 

mäns psykiska ohälsa, då vi menar att den förklaring av den psykiska ohälsan som 

stigmatiserande utifrån maskulinitetsnormer som tidigare forskning gjort inte är tillräcklig. 

Teorin kring känsloregler och självstämpling behövs då psykisk ohälsa till stor del har att göra 

med de känslor man upplever, och som det finns en förväntan kring, och därför behöver den 

undersökas utifrån det perspektivet också. Känsloregler och känslonormer styr förväntningarna 

för vad som är tillåtet att känna och inte känna, och kan därför användas för att analysera hur 

unga män hanterar sin psykiska ohälsa. Detta kan i sin tur hjälpa till att förstå den grad av 

hjälpsökande som sker bland unga män och bidra med ett perspektiv som inte nås enbart med 

hjälp av stigmatiseringsteorin. Vi menar också att teorin kring känslosocialisering kan vara en 

del av förklaringsmodellen till hur unga män ser på sig själva i relation till sin psykiska ohälsa 

och hjälpsökandet för denna. Detta för att på så sätt förstå de maskulinitetsnormer som de unga 

männen lär sig att förhålla sig till. Att utifrån detta ha stigma som ett teoretiskt perspektiv på 

unga mäns psykiska ohälsa anser vi är viktigt då en diskussion om avvikande fattas i teorin om 

känsloregler. Slutligen kommer även begreppet självstigma att användas då vi menar att 

självstigma kopplar ihop Goffmans teori (Goffman, 2014/1963) om stigmatisering och Thoits 

teori (Thoits, 1985) om självstämpling och fungerar som en utveckling av de båda teorierna för 

att förstå de professionella aktörernas bild av unga mäns psykiska ohälsa. 
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Metod  

I följande avsnitt redovisas den vetenskapliga metod som använts för att genomföra 

föreliggande studie. Motivering för vald metod, en förklaring kring det valda urvalet och 

tillvägagångssättet för materialinsamlingen presenteras först. Därefter följer en redogörelse för 

hur analysen har gått till, vilka etiska överväganden som vi behövt ta ställning till i relation till 

de fyra etiska huvudkraven som humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ställer 

(Vetenskapsrådet, 2009) samt en avslutande metoddiskussion.  

Metodval 
Den valda metoden för föreliggande studie är av kvalitativ karaktär. Valet att använda en 

kvalitativ metod motiveras främst av att avsikten med studien är att förstå, snarare än att 

förklara, aktörernas upplevelse av den sociala verkligheten kring unga mäns psykiska ohälsa 

(Lindgren, 2008). Att valet vidare specificerats till att använda kvalitativa intervjuer som 

forskningsmetod motiveras av att intervjuer av nämnda aktörer ger en möjlighet att konkret 

kunna ställa frågor kring aktörernas upplevelser kring arbete med unga mäns psykiska ohälsa 

och belysa reflektioner över hur ett sådant arbete bedrivs och hur det skulle behöva bedrivas för 

att få fler unga män att söka hjälp (Denscombe, 2016). 

Vid förberedelserna av denna studie gjordes en mindre undersökning av kvantitativ karaktär 

utifrån European Social Survey (ESS) där orsaker till vad som påverkar den psykiska ohälsan 

bland unga undersöktes. Vi kunde utifrån statistik, baserat på frågor ställda till 517 individer i 

åldern 15–35 år, dra slutsatsen att unga män och kvinnor i grund och botten handskas med 

samma typ av svårigheter oberoende kön. Vi anser att denna kvantitativa undersökning därför 

inte kan förklara de skillnader som presenterats utifrån självmordsstatistiken och den tidigare 

forskningen. Utifrån detta menar vi att det finns behov för en djupare förståelse av huruvida 

män och kvinnor handskas med sin psykiska ohälsa och att detta kräver en undersökning av 

kvalitativ karaktär. Då vi anser att det fattas ett perspektiv på unga mäns psykiska ohälsa i 

forskningen kring ungas psykiska ohälsa fokuserar vi därför vår undersökning på professionella 

aktörers perspektiv på unga mäns psykiska hälsa. 

Urval 
Vid det initiala arbetet med insamlingen av det empiriska underlaget gjordes valet att kontakta 

sådana aktörer och organisationer som vi ansåg vara intressanta att intervjua i relation till ämnet. 

Detta urval gjordes utifrån att dessa aktörerna är profilerade mot just unga vuxna och erbjuder 

hjälpinsatser för psykisk ohälsa. Aktörerna som kontaktades är verksamma inom statliga 
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verksamheter, inom skolan och inom fristående organisationer. En första kontakt togs via mail 

där författarna presenterade sig och studien (se Bilaga 1). Utifrån de kontakter som efter denna 

första kontakt blev besvarade bokades intervjuer in med berörda aktörer.  

Vi valde att vara flexibla med både tid och plats för intervjuerna. Detta med anledning av att 

intervjupersonerna skulle känna sig trygga med att genomföra intervjuerna, men också till följd 

av en tidig insikt av att de aktörer som arbetar med psykisk ohälsa generellt arbetar under en 

kraftig tidspress. Med väntetid på upp till 4 månader för de hjälpsökande, hade flera av 

aktörerna svårt att få utrymme för en intervju i sitt dagliga arbete. Därför valde vi också, utifrån 

de initiala kontakter som den första kontakten via mail genererade, att använda oss av ett 

snöbollsurval, där sju av ett tjugotal kontakter slutligen utgjorde vårt urval. Ett snöbollsurval 

innebär att den första kontakten fungerar som en informant och genom rekommendation och 

introduktion presenterar forskaren för andra personer och organisationer som kan vara 

intressanta för studien (Repstad i Ryen, 2004). Som Ryen (Ryen, 2004) påtalar kan denna form 

av urval ha både en positiv och negativ påverkan på urvalet. Positivt på så sätt att den kan hjälpa 

forskaren att komma vidare och få mer information kring det berörda ämnet, men negativt då 

urvalet blir beroende av vilken kontaktinformation till vidare respondenter som informanten 

väljer att dela med sig av (Ryen, 2004). Dock anser vi att den positiva effekten av denna metod 

överväger de negativa, då de kontakter som urvalet genererat varit spritt mellan olika 

organisationer och professioner. När det gäller generaliserbarheten hos det urval som gjorts för 

studien är vi medvetna om att valet av en kvalitativ metod inte ger några möjligheter att 

producera någon generaliserbar data (Ryen, 2004). Då syftet är att skapa en djupare förståelse 

menar vi att det urval vi gjort inte behöver var möjligt att generalisera utifrån.   

Gällande den geografiska spridningen har den tidsbegränsning som finns för studien inneburit 

att förläggandet av de berörda intervjuerna varit koncentrerade till södra Sverige, med undantag 

för en telefonintervju, då denna initialt begränsades av ett geografiskt avstånd och därför ansågs 

lättare att genomföra över telefon. I de fall då kontakterna inte ledde till en intervju har en del 

av de aktörer som kontaktades försett oss med skriftlig information i form av statistik kring 

unga mäns kontakt med de berörda organisationerna, vilket vi menar kan användas som 

komplement till de intervjuer som genomförts. Att fler av de aktörer som kontaktats inte haft 

möjlighet att delta i studien på grund av tidspress, men ändå varit intresserade och bidragit på 

annat sätt, genom att till exempel tillhandahålla material, menar vi är en indikator på att de finns 

ett intresse för den forskning som vi avser att bedriva.  
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Materialinsamling 
Det empiriska materialet för den aktuella studien består av intervjuer, vilka har kompletterats 

med skriftlig information från de respondenter med vilka kontakten inte resulterade i intervjuer. 

Då huvudsyftet med intervjuerna varit att fånga erfarenheter, åsikter och reflektioner kring unga 

mäns psykiska ohälsa hos dem som arbetar med den har intervjuerna varit av en semi-

strukturerad karaktär. Då komplexiteten i fenomenet yrkar på att följdfrågor ställs och att de 

som intervjuas tillåts att utveckla den kunskap de besitter kring unga mäns psykiska ohälsa, 

utifrån de erfarenheter de har och den position de befinner sig på, är semi-strukturerade 

intervjuer enligt oss det främsta valet av intervjuform (Denscombe, 2016). Formatet för semi-

strukturerade intervjuer innebär att frågor på förhand har ställts upp som vi ville se besvarade, 

men att ordningsföljden för de frågor som ställts och för de teman som tagits upp har varit 

flexibla (Denscombe, 2016).  På så sätt tilläts den som blev intervjuad att utveckla sina svar 

utan begränsning av en strikt frågeordning från oss. Vi har inför intervjuerna konstruerat en 

intervjuguide (se Bilaga 2) som använts som stöd under intervjuerna. Intervjuguiden har 

konstruerats efter teman som vi ansett vara viktiga att ta upp i relation till ämnet för studien. Vi 

kunde utifrån valet av en semi-strukturerad intervju fånga upp intressanta tankegångar hos den 

som blev intervjuad genom följdfrågor som relaterar till andra frågor i intervjuguiden och även 

ställa frågor som på förväg inte kunnat förberedas. Utifrån de teman och den information som 

intervjupersonerna delat med sig av har utformningen av intervjuguiden utvecklats under 

arbetets gång och frågor som kommit upp under tidigare intervjuer har byggts vidare på och 

utvecklats inför kommande intervjuer. Detta sätt att utveckla intervjuguiden möjliggör för oss 

att använda den på ett sätt som gör det möjligt att fånga upp och följa nya undersökningsspår 

(Denscombe, 2016). Inför intervjuerna bad tre av respondenterna om att i förväg få se de frågor 

som skulle ställas under intervjun och ett mindre urval av övergripande frågor skickades. Detta 

för att inte riskera att i förväg påverka intervjusituationen för mycket. 

Att antal intervjuer har begränsats till sju stycken har främst att göra med hur informativt 

materialet är. Att storleken på materialet styrs av hur informativt materialet är innebär att en 

mättnad kan argumenteras för när den information som kommer ur intervjuerna inte tillför något 

nytt till det redan insamlade materialet (Denscombe, 2016). Vårt studie är av en explorativ 

karaktär, då den syftar till att skapa en förståelse, och underlaget för en sådan studie kräver inte 

främst en större mängd data, utan snarare djupare information från färre enheter (Denscombe, 

2016). Vi menar att de antal intervjuer som företagits varit tillräckliga för att få en mättnad av 

information och att fler intervjuer endast skulle återge den information som redan samlats in.  
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Analysmetod 
Analysprocessen har utvecklats allt eftersom att det empiriska materialet har samlats in. Att 

analysprocessen inte har någon logisk ordningsföljd där först den kompletta 

materialinsamlingen görs för att sedan analyseras är vanligt förekommande i kvalitativa studier 

(Denscombe, 2016). En central del av analysprocessen har för oss varit att bli förtrogna med 

”rådata”, vilket innebär att om och om igen läsa textdata för att fördjupa oss i underförstådda 

meningar och få en känsla för vad materialet säger (Denscombe, 2016). Det kan liknas vid 

Rennstam och Wästerfors beskrivning av att “umgås” med materialet och ”läsa mellan raderna” 

(Rennstam & Wästerfors, 2015).  

En tematisk analys har utförts där respondenternas berättelser har varit huvudfokuset. Med en 

tematisk analys fokuserar man på innehållet i det som sägs eller skrivs för att hitta 

återkommande teman (Rennstam & Wästerfors, 2015). Att identifiera teman och göra 

kopplingar mellan dessa och vidare till teori är en viktig process i forskarens arbete 

(Denscombe, 2016). Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats ordagrant i dokument 

som har skrivits ut för att ge oss möjligheten att kommentera och anteckna i dokumenten, då 

organisering förenklar granskningen av materialet (Denscombe, 2016)  När materialet har lästs 

om och om igen har olika teman trätt fram där olika meningar och stycken har markerats med 

hjälp av färgpennor vilket har fungerat som ett navigeringsverktyg för att få en överblick över 

vad materialet huvudsakligen säger och för att hitta återkommande teman.  

Etiska överväganden 
Som samhällsforskare har vi tagit hänsyn till etiska principer i alla stadier av 

forskningsprocessen. Återkommande principer som samhällsvetenskaplig forskning förhåller 

sig till innebär att se till samtycke, konfidentialitet och tillit i alla delar av forskningen (Ryen, 

2004). Inför datainsamlingen har vi tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002) för att se till att studien uppfyller de fyra etiska huvudkraven för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  

Informationskravet innebär att de berörda individerna för studien har fått information om 

forskningens syfte, vilken roll deras medverkan har i studien samt information kring att deras 

deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). Redan vid mailkontakten har deltagarna fått 

information om studien, som sedan har presenterats ytterligare vid de faktiska 

intervjutillfällena. Vi har även ställt så öppna frågor som möjligt med syftet att påverka 

materialet så lite som möjligt (Sjöberg, 2008). Samtyckeskravet har även tagits hänsyn till dels 

genom att alla intervjupersoner har getts full rätt att bestämma över sitt deltagande och dels 
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genom att de som önskat det har fått godkänna de citat som presenteras i studien innan de 

publicerats. Vidare har hänsyn tagits till konfidentialitetskravet som innebär att skydda 

deltagarnas personuppgifter och identiteter så att obehöriga inte kan ta del av dem. Kravet har 

lagts ner stor vikt på då aktörerna som har intervjuats arbetar under tystnadsplikt. 

Respondenternas namn har bytts ut mot fiktiva namn för att säkerställa konfidentialiteten för 

de som intervjuats, då deras riktiga namn inte anses ha någon betydelse för studien. Det sista 

kravet handlar om att insamlad information inte får användas till annat än forskningsändamål, 

det så kallade nyttjandekravet. Det innebär för vår del att intervjuerna endast har använts till 

föreliggande studie och inte lämnats ut till annan part för att användas för kommersiellt bruk 

eller icke-vetenskapliga syften. 

Metoddiskussion 
Utifrån vår egen tidigare kvantitativa studie kring ungas psykiska ohälsa fanns det ett intresse 

att använda en kombinerad metod i föreliggande studie. En kombinerad metod hade gett 

möjlighet att besvara frågeställningar med både bredd och djup (Edling & Hedström, 2003). 

Dock togs det på grund av det begränsade tidsutrymmet för studien ett beslut att hålla oss till 

en kvalitativ metod, för att inte riskera att studiens kvalité skulle bli bristfällig. Vi menar ändå 

att all statistik som finns på ämnet om psykisk ohälsa har genererat ett värdefullt underlag och 

en grund att stå på, när valet sedan gjorts att undersöka hur aktörer som arbetar med unga mäns 

psykiska ohälsa upplever dem och deras hjälpsökande. Att dessa aktörer dessutom kommer från 

olika organisationer är en styrka, då hur man jobbar kring psykisk ohälsa bland unga kan förstås 

från olika perspektiv.  

Under intervjuerna hade vi båda tagit en aktiv roll där vi utan bestämd ordning ställde frågor 

och följdfrågor utan att störa varandra eller intervjupersonen. Att båda var aktiva under 

intervjuerna är något som vi på förhand har diskuterat fram var bäst lämpat för oss, då fördelen 

med att skapa ett dynamiskt samtal och låta alla spontana följdfrågor komma fram övervägde 

att låta en av oss genomföra intervjuerna, med den andre närvarande i bakgrunden. Att vi är två 

personer som tillsammans skrivit uppsatsen menar vi också har haft en positiv inverkan på 

arbetet. Vi har redan från början arbetat nära och interagerat i alla delarna av studien och haft 

många diskussioner för att försäkra oss om att vi båda står bakom den studie vi gjort. Ett 

transparent samarbete som tillåter granskning och ifrågasättande av den andre har gett studien 

ett ökat djup, då våra diskussioner skapat reflektioner som troligtvis skulle vara svåra att uppnå 

vid enskilda arbeten.  
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Analys 

Följande avsnitt presenterar den analys som gjorts av det empiriska material som samlats in. 

Analysavsnittet är tematiskt indelat under rubriker som berör teman som varit ständigt 

återkommande i intervjuerna och som därför ansetts intressanta att analysera och presentera 

utifrån de frågeställningar vi avser att besvara. Först kommer teman presenteras utifrån de 

förväntningarna som respondenterna upplever att unga männen förhåller sig till i relation till 

psykisk ohälsa. Därefter presenteras de teman som fokuserar på hur respondenterna upplever 

att de unga männen uttrycker en psykisk ohälsa och de strategier som både används och enligt 

respondenterna behöver användas för att underlätta unga mäns hjälpsökande. Slutligen 

analyseras den nya generationens unga mäns förhållningssätt till psykisk ohälsa utifrån att 

respondenterna menar att förväntningar på de unga männen och den unga männens normativa 

förhållningssätt till psykisk ohälsa tycks vara under förändring.  

Förväntningar på de unga männen i relation till psykisk ohälsa 

Att självstämpla sin psykiska ohälsa 

I många olika men samtidigt relaterbara beskrivningar uttryckte respondenterna sina 

upplevelser av att det inte anses accepterat för unga män att erkänna och prata om sin psykiska 

ohälsa i samma utsträckning som det är för unga kvinnor.  När respondenten Hanna, som arbetar 

som skolkurator, reflekterar över frågan vad det innebär för unga mäns psykiska ohälsa säger 

hon: 

Någonting gör det ju med pojkarna tänker jag, utifrån att om man mår dåligt 

och bara läser att det är flickor som mår dåligt så mår man ännu sämre som 

pojke tänker jag. ”För jag är kille och det står ingenting om mitt kön 

någonstans om psykisk ohälsa. Jag är redan illamående så att säga, också är 

jag udda.” Spontant på den frågan tänker jag att det visar att det inte är tillåtet 

att må dåligt. 

Hannas kommentar är representativ för de åsikter som framförts av de andra respondenterna 

och vi tolkar det som att respondenterna upplever att de unga männen gör en självstämpling 

genom att reflexivt bedöma sig själva utifrån omgivningens tänkbara åsikter som i detta fall 

påverkar deras mående negativt (Thoits, 1985). Att vara ung man och visa sig sårbar skulle 

innebära en normbrytning i dennes kultur, då Hanna menar att det endast är flickornas psykiska 

ohälsa som det skrivs och talas om och det därför inte blir tillåtet för pojkar att må dåligt. Hannas 

citat kan också relatera till Goffmans teori kring hur måendet för individer som besitter ett 
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stigma påverkas negativt när det uppstår en ambivalens mellan vad de känner och hur de enligt 

förväntningarna borde känna (Goffman, 2014/1963). Det blir en splittring i identiteten att må 

dåligt och dessutom vara ung man, vilket försvårar steget att söka hjälp då det bekräftar 

avvikelsen för omgivningen. Enligt Goffmans teori kan det förstås som att psykisk ohälsa, och 

att söka hjälp för den, är stigmatiserande för de unga männen (Goffman, 2014/1963). Utifrån 

Thoits begrepp självstämpling (Thoits, 1985) och Goffmans begrepp stigmatisering (Goffman, 

2014/1963) kan Hannas kommentar vidare förstås som att de unga männen stigmatiserar sig 

själva inifrån när de föreställer sig omgivningens åsikter. Vi tolkar det som att det sker en 

självstigmatisering, eftersom det i likhet med den definition av självstigma som presenterats i 

tidigare forskning handlar om att individen internaliserar föreställda negativa åsikter från andra 

(Pederson & Vogel, 2007). Därför menar vi att det skapar ett slags avvikande att må psykisk 

dåligt för de unga männen som utifrån en självstigmatisering därför måste välja att antingen 

erkänna sitt stigma och därav riskera att stötas ut ur gemenskapen av “de normala”, eller dölja 

sitt stigma. Att dölja sitt stigma handlar här om att försöka anpassa sig till de 

maskulinitetsnormer, av att vara stark och osårbar, som råder i vårt samhälle idag (Connell 

2008/1995). 

Att inte prata om sin psykiska ohälsa 

Utifrån de intervjuer som gjorts återkommer en upplevelse från respondenterna att det finns 

många fler unga män som mår psykiskt dåligt och skulle vara i behov av hjälp än vad statistiken 

för besöken visar. Utifrån den statistik vi fått från de som tillfrågats att medverka i studien och 

de som medverkat genom intervjuer har antalet unga män som besöker dem jämfört med antalet 

unga kvinnor alltid visat på ett lägre antal unga män. Den lägsta siffran för antal manliga 

besökare ligger på 10 % och den högsta på 40 % utifrån den statistik som de tillfrågade 

aktörernas verksamheter har samlat in (detta exkluderat den intervjun som gjorts med Peter, då 

verksamheten endast riktar sig till unga män). 

På frågan var respondenten Soran, som arbetar som sjuksköterska på en mottagning för unga, 

tror att de unga männen vänder sig för att prata om sin psykiska ohälsa om de inte söker hjälp 

för den så svarar han: “Det är väl det jag tänker, att de inte vänder sig alls. Faktiskt”. Soran tror, 

likt flera av de andra respondenterna, att de unga männen som upplever psykisk ohälsa inte 

söker hjälp och att de inte vänder sig någonstans. Han menar att det generellt upplevs som 

konstigt för unga män att berätta om sina problem för någon. Utifrån Goffmans teori kan man 

förklara det som att det inte anses accepterat att prata om den psykiska ohälsan som ung man 

och att de unga männen därför framförallt väljer att dölja sitt stigma (Goffman, 2014/1963). På 
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så sätt försöker de passera som normala genom att inte vända sig någonstans. Att inte prata om 

den psykiska ohälsan menar vi kan ses som en reproduktion av stigmatiseringen, då den unga 

mannen skulle bekräfta sitt avvikande från maskulinitetsnormerna genom att visa sig sårbar och 

därmed döljer sin psykiska ohälsa genom att inte benämna den alls. Genom detta fortsätter den 

psykiska ohälsan att vara stigmatiserande för unga män och förväntas att inte talas om. Vi tolkar 

också detta som en dubbel stigmatisering, där det redan är stigmatiserande att vara psykiskt sjuk 

och att man som ung man genom att bryta mot maskulinitetsnormerna och är psykiskt sjuk 

avviker dubbelt. Att de unga männen inte pratar om sin psykiska ohälsa menar vi vidare kan 

resultera i det mörkertal som MUCF:s rapport redogör för (MUCF, 2015). Då det utifrån 

maskulinitetsnormerna inte anses accepterat att som man prata om att må dåligt blir det 

problematiskt att få en överblick över hur många unga män det faktiskt är som mår psykiskt 

dåligt.  

Att upprätthålla en norm av att vara stark och osårbar 

Att det finns normer och stereotypa uppfattningar om hur man ska vara som man eller kvinna 

är något som alla respondenter menar påverkar hur unga män ser på sig själva och hur de ser på 

sig själv i relation till sitt psykiska mående. Respondenten Peter, som är ansvarig för en 

mottagning som är specialiserad för att ta emot unga män, menar att: 

…det är ändå så att alla våra unga patienter förhåller sig till den här 

maskulinitetsnormen. Att vara ledsen och att vara låg och ner och tala om det, 

det anses flickaktigt och föraktligt. 

Att de unga männen ständigt förhåller sig till maskulinitetsnormer kring att man som man ska 

vara stark och inte visa sig sårbar, för att inte verkar ”flickaktig”, innebär enligt Peter en konflikt 

för de unga männen som mår psykiskt dåligt. Detta då de unga männen baserat på den 

hegemoniska maskuliniteten upplever att känslor av svaghet inte är accepterade känslor att 

känna, samtidigt som våra respondenter upplever att det är just dessa känslor de unga männen 

känner (Connell, 2008/1995). Vi menar att detta kan ses som att de i vårt samhälle rådande 

maskulinitetsnormerna för hur man ska vara som man innebär att sådana känslor som 

sammankopplas med den psykiska ohälsan, inte anses vara känslor som man som ung man får 

lov att uttrycka. Den psykiska ohälsan kan således beskrivas som något kvinnligt som de unga 

männen inte vill förknippa sig med då det avviker från hur de förväntas vara. Denna dissonans 

mellan hur den unga mannen upplevs behöva känna och faktiskt känner kan relateras till hur 

Hochschild menar att de sociala strukturerna upprätthåller våra känsloregler, då de unga 

männen utifrån dessa blir uppmärksamma på att de avviker från de rådande 
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maskulinitetsnormerna (Hochschild, 2012/1983). På detta sätt menar vi att Goffmans teori 

(Goffman, 2014/1963) kring avvikande beteende kompletterar Hochschilds teori (Hochschild, 

2012/1983), då vi kan se att det är stigmatiseringen av unga mäns psykiska ohälsa, genom 

avvikandet från maskulinitetsnormen, som skapar upplevelsen av en dissonans. 

Unga kvinnor förhåller sig, på samma sätt som unga män förhåller sig till maskulinitetsnormer, 

till rådande normer för hur en kvinna ska vara. Dock innebär detta inte en konflikt, då de 

rådande normerna för hur en kvinna ska vara innebär att det är accepterat att visa och att prata 

om känslor (Mårdby & Krantz, 2010; Landstedt, 2010). Upplevelsen av att det är en konflikt är 

något som flera av respondenterna tar upp. Respondenten Soran exemplifierar detta med hur 

han upplever skillnaden mellan hur unga kvinnor och unga män uttrycker sig vid ett första besök 

hos honom:  

När man pratar med tjejerna så när de kommer så har de redan pratat med 

tjejkompisarna, om hur de känner. /.../ Det är sällan de kommer såhär “jag vet 

inte vad detta är”, medan med killar kanske det är mer såhär “jag har ju inte 

pratat med någon om detta men det känns lite jobbigt, jag vet inte vad detta 

skulle kunna vara för något” 

Att det ser ut så här menar Soran kan bero på att de unga männen upplever att det finns en 

förväntan på dem att inte prata om hur de mår, vilket vi relaterar till de maskulinitetsnormer 

som råder i samhället. Utifrån Thoits teori kan det förklaras av att de unga männen genom 

känslosocialiseringen inte lärt sig att uttrycka sitt mående mer specifikt än att något känns 

jobbigt (Thoits, 1985). Då de inte är vana vid att sätta ord på sina känslor i den utsträckningen 

som de unga kvinnorna är vet de därför inte hur de ska prata om det. Det står i likhet med de 

karaktäristiska drag som människor tar på sig beroende på om man är man eller kvinna 

(Wharton, 2012). Att de unga männen känner en förväntan av att inte visa sig sårbara påverkar 

dem att upprätthålla dessa karaktärsdrag och resulterar i att de kommunicerar kring sin psykiska 

ohälsa på ett mindre tydligt sätt än vad de unga kvinnorna gör. 

Att inte känna igen sig 

I samtliga av de intervjuer som gjorts kan vi se att den psykiska ohälsan hos unga män relateras 

av respondenterna till de normer och den sociala struktur som omgärdar dem. Dessa strukturer 

kan ses som de sociala strukturer som Hochschild menar att känsloregler upprätthålls av och 

som visar på att de känsloregler som de unga männen styr sina emotionella uttryck utifrån alltid 

relaterar till maskulinitetsnormer (Hochschild, 2012/1983). Då dessa känsloregler byggt upp av 

en syn på att mannen ska vara stark och osårbar blir det problematiskt för de unga männen att 
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hantera känslor som visar på motsatsen. I relation till det talar flera av respondenterna om 

upplevelsen att det finns en uppfattning hos de unga männen att de känslor som de känner i 

form av nedstämdhet, ångest eller oro inte är känslor som de borde känna. Dessa känslor menar 

flera av respondenterna beror på att vi i samhället pratar övervägande om den unga kvinnans 

psykiska ohälsa och att man som ung man inte känner igen sig i det sätt på vilka uttrycken för 

psykisk ohälsa presenteras. Respondenten Peter resonerar kring detta så här:  

Jag tror att man i den offentliga vården missar mäns depression. För alltså, 

även om man gör enkätundersökningar och frågar ”har du känt dig ledsen 

den senaste veckan?” så svarar inte killar på det på samma sätt som tjejer 

gör. Killar känner inte igen sig i undersökningar. 

Enligt Peters åsikt kring varför det är så få unga män som söker hjälp så menar han att det finns 

ett uttryck för den psykiska ohälsan i vården och i undersökningar som inte känns igen av unga 

män. Detta går i linje med den undersökning som Rice m.fl. gjort där man menar att de 

undersökningar som görs av ungas psykiska ohälsa missar den manliga ohälsan då de har ett 

kvinnligt uttryck (Rice m.fl., 2017). De känslor som beskriver psykisk ohälsa blir, enligt 

respondenterna, svåra för de unga männen att relatera till och man ifrågasätter då sitt eget 

mående eller om man överhuvudtaget kan eller får må psykiskt dåligt. Samtliga respondenter 

menar att det finns en problematik kring att unga män inte kommer till dem för att prata om sin 

psykiska hälsa för att man som ung man upplever att den finns en yttre påverkan av att man inte 

får känna eller prata om känslor på samma sätt som unga kvinnor. De unga männen har utifrån 

känslonormerna redan föreställt sig hur omgivningen reagerar och självstämplingen hindrar 

dem sedan från att söka hjälp (Thoits, 1985).  

Unga mäns uttryck av psykisk ohälsa 

Konkreta uttryck för psykisk ohälsa 

Vi har sett en klar bild växa fram av de uttryck som de professionella aktörerna menar att unga 

män faktiskt använder sig av när de mår psykisk dåligt. Dessa uttryck tar, enligt respondenterna, 

ofta form av att konkret uttrycka orsaken till måendet på så sätt att man inte söker hjälpen förrän 

man har en konkret händelse att relatera sitt mående till. Detta genom att de unga männen söker 

hjälp först när till exempel deras partner gjort slut, de har blivit anklagade för något brott eller 

att deras föräldrar har gått skilda vägar och vill därav specifikt ha hjälp med hur de ska hantera 

den situation som någon annan försatt dem i. Det går i linje med den tidigare forskning som 

presenterats där könsnormer gör att unga män skyller sitt mående på yttre faktorer (Statens 
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folkhälsoinstitut, 2009). Respondenten Malin, som arbetar som kurator på en mottagning för 

unga, resonerar på följande sätt kring sina erfarenheter av unga mäns uttryck av psykisk ohälsa: 

Jag tycker att det ofta är så att man söker för något, kanske svartsjuka eller att 

man inte har lust att gå till skolan eller, /.../ eller att föräldrarna tycker att man 

spelar för mycket eller så där och sen så visar det sig när man är här att det är 

mycket självkänsla, det här att man ifrågasätter om man duger som man är, att 

det är den som ligger där som grund 

Utifrån Malins erfarenheter av att de unga männen ofta tycks söka hjälp för något konkret, och 

som har en orsak som inte relaterar till dem själva, menar vi att de presenterar sina problem vid 

hjälpsökandet på ett sätt som inte strider mot de maskulinitetsnormer de försöker upprätthålla. 

De unga kvinnorna pratar, enligt respondenterna, i större utsträckning direkt i relation till sina 

känslor, där deras problem i större utsträckning är knutet till dem själva, såsom 

prestationsångest, panikångest och låg självkänsla. Att det i grunden är en dålig självkänsla som 

Malin menar att de unga männen behöver hjälp med visar att skillnaden mellan unga män och 

unga kvinnors psykiska ohälsa i grunden inte är så stor, men att uttrycket av den påverkas av 

de könsnormer som finns kring hur man ska vara som man eller kvinna (Wharton, 2012). Att 

respondenterna ofta upplever att de unga männen uttrycker sin psykiska ohälsa genom konkreta 

händelser kan förklaras som ett sätt att avstigmatisera måendet, att ange konkreta händelser som 

på sätt och vis ligger utanför dem själva och därav undvika att avvika från normerna (Goffman, 

2014/1963). Detta kan utifrån Hochschilds teori (Hochschild, 2012/1983) kring känsloregler 

utvecklas till att de unga männen undviker att bli ifrågasatta utifrån de känsloregler de enligt 

respondenterna sägs uppleva kring sin psykiska ohälsa, vilket inte diskuteras i Goffmans 

stigmatiseringsteori. 

Respondenten Hanna beskriver likt Malin en upplevelse av ett uttryck för psykisk ohälsa som 

är riktad till konkreta situationer, men också att de unga männen vill ha snabba lösningar: 

När man som pojke kommer hit, så har man har en förväntan. “Jag mår dåligt, 

fixa det.” Det är liksom quick-fix ungefär som att, “...jaha, här har jag Stigs 

bok. Då gör vi såhär Stig, sen kan du gå ut och sen mår du skitbra”. Det är 

väldigt stor skillnad jämfört med flickor och pojkar. Mycket 

lösningsfokuserat. ”Jag mår si och så, och jag vill må bra.”. De flesta flickor 

kommer ju in och säger ”åh jag är så ledsen”, eller ”åh jag har sån ångest” 
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Att de unga männen upplevs uttrycka att de vill ha snabba lösningar på hur de ska må bra igen 

menar vi beror på att de försöker att fortsätta upprätthålla en bild av sig själva som stämmer 

överens med maskulinitetsnormerna. Det kan ses som en slags passeringsstrategi att så snabbt 

som möjligt försöka må bra igen och därav lyckas dölja sitt dåliga mående (Goffman, 

2014/1963). Det kan i sin tur relateras till könsrollerna där ohälsa och svaghet varit synonymt 

med kvinnligt och därav skapar ett lösningsfokuserat agerande hos de unga männen som inte 

vill förknippas med det kvinnliga. Att inse att ens identitet inte stämmer överens med samhällets 

normer kan skapa en slags splittring i den unga mannens identitet då han upplever sig själv som 

avvikande. Att inte leva upp till vad som förväntas av en skapar en slags inre ambivalens för det 

egna jaget som Goffman menar ökar den psykiska ohälsan (Goffman, 2014/1963).  

Psykiska besvär skyls bakom fysiska uttryck 

Utifrån att man som ung man ofta söker hjälp för konkreta händelser menar flera av 

respondenterna att unga män också söker hjälp först när de psykiska besvären tar formen av ett 

fysiskt uttryck. Respondenten Petra, som är kurator och samordnare för en organisation som 

hjälper unga vuxna med psykiska ohälsa, beskriver sina erfarenheter på följande sätt: 

Och framförallt män då, där ser man ju väldigt tydligt att det somatiseras, det 

tar sig uttryck i kroppsliga svårigheter. Så att man kanske inte känner att man 

är ledsen, men man har ont i magen. 

Petra diskuterar hur psykiska besvär ibland tar sig uttryck i fysiska besvär och hur hon upplever 

att det sker oftare hos män än kvinnor. Hon menar att det kan handla om att unga män har 

svårare rent generellt att sätta ord på sina känslor och att det då blir tydligare att uppmärksamma 

fysiska effekter av måendet. Vi menar att det kan handla om att män korrigerar det dåliga 

psykiska måendet till att uppleva det i fysiska besvär för att gå i linje med deras känsloregler 

(Hochschild, 2012/1983). Det skulle också kunna handla om att de unga männen förväxlar vad 

problemet beror på, då Thoits menar att fysiska och psykiska besvär delar många egenskaper 

(Thoits, 1985). Genom att tro att till exempel magsmärtor endast har fysiska förklaringar sker 

inte heller den självstämpling och normbrytning som ett psykiskt illamående sätter den unga 

mannen i.  

Bland de unga män som söker hjälp menar respondenten Soran att många av hans patienter 

relaterar sitt hjälpsökande till fysiska besvär, men att det sedan framkommer att det även finns 

psykiska aspekter. Han beskriver sin upplevelse så här: 



27 
   

Jag har haft manliga patienter som kommer och testar sig [för könssjukdomar] 

och är kanske egentligen inte så oroliga för att de är smittade /.../ men när man 

gräver lite grann så är det kanske ändå en underliggande oro som de behöver 

ha hjälp med. Men man kommer för att testa sig, inte för att man är orolig. 

Sorans upplevelse är att det senare kommer fram att det finns en oro och ångest hos de unga 

männen som de inte i början själva uttrycker är orsaken till hjälpsökandet. Att söka hjälp för att 

testa sig för könssjukdomar när det egentligen handlar om en underliggande oro skulle kunna 

handla om en slags skylning, ett sätt att hantera stigmat för att det inte ska bli mer påfallande 

än vad det behöver vara med (Goffman, 2014/1963). Att primärt inte söka hjälp för att prata om 

sin oro handlar om att man försöker styra intrycket för att reducera stigmat genom att man 

framhäver att hjälpsökandet handlar om att testa sig för könssjukdomar (Goffman, 2014/1963). 

Utifrån att vi kan se den psykiska ohälsan och hjälpsökandet för den som stigmatiserande för 

unga män och att den innebär en självstämpling för dem menar vi att de unga männen 

självstigmatiserar sitt hjälpsökande. Respondenterna menar utifrån detta att de kan vara svårt 

för de unga männen att uttrycka och göra något åt detta utifrån deras känslosocialisering och 

att man därför bör se till alternativa uttryck för psykisk ohälsa och hjälpsökande (Thoits, 1985). 

Här handlar det inte bara om de situationer där unga män sökt professionell hjälp, utan uttryck 

som respondenterna menar visar att den psykiska ohälsan trots allt är högst närvarande hos unga 

män generellt i livet. Respondenten Peter resonerar på följande sätt: 

Missbruk, isolering, hemmasittar-pojkar, utagerande, fotbollshuliganer och 

annat. Alltså, bakom alla de här beteendena så tror jag det ligger en manlig 

depression. 

Peter menar att det handlar om fysiska uttryck, som ligger utanför de unga männens val att söka 

hjälp, men som ändå på många sätt kan ses som ett rop på, eller behov av, hjälp. Flera av 

respondenterna menar att dessa uttryck kan ses som en undanflykt från att behöva ta tag i hur 

de mår. I Statens folkhälsoinstituts studie resonerar man, likt respondenterna, kring att män tar 

till alkohol, sport och hobbyer för att handskas med sitt dåliga mående istället för att uttrycka 

sina känslor och att missbruk och isolering kan vara ett tecken på psykisk ohälsa (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009). Respondenterna menar vidare att det är problematiskt att dessa 

beteenden normaliseras eftersom de då inte ifrågasätts som tecken på psykisk ohälsa i någon 

större utsträckning och i stället anses vara stereotypa manliga beteenden.  
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Strategier för att underlätta unga mäns hjälpsökande 

Ett offentligt samtal 

När vi ställde frågan vad aktörerna tror behöver göras för att fler unga män ska söka hjälp 

förekom det en ovisshet för hur man ska hantera problemet, men också tydliga hypoteser för 

strategier som det behöver fokuseras på.  Respondenten Peter har klart för sig vad som behöver 

göras härnäst: 

Ett offentligt samtal kring unga män. Alltså, unga mäns, eller mäns psykiska 

hälsa överhuvudtaget. Och att det är ett offentligt samtal som behöver föras 

precis som det har förts kring kvinnors psykiska hälsa de senaste 15 åren. 

Peter uttrycker att unga mäns och mäns psykiska ohälsa överhuvudtaget behöver få plats i det 

offentliga rummet som en av de viktigaste strategierna för att fler unga män ska bli accepterade 

för både sin psykiska ohälsa och för att få dem att välja att söka hjälp. MUCF pekar sin rapport, 

i linje med Peters uppfattning, på att maskulinitetsnormer hindrar unga män från att uttrycka sin 

psykiska ohälsa i det offentliga rummet och hindrar dem från att söka hjälp (MUCF, 2015). 

Utifrån Thoits teori menar vi att eftersom individers föreställningar av det egna jaget är 

beroende av dennes sociala relationer skapas en brist på godkännande av manlig ohälsa ringar 

på vattnet, i form av att den enskilde individen inte vill sticka ut och visa sin psykiska ohälsa 

när andra unga män i omgivningen inte gör det (Thoits, 1985). 

Sänka tröskeln för unga mäns hjälpsökande 

Även om de respondenter som har intervjuats uttryckt sig olika kring sätt att underlätta unga 

mäns hjälpsökande, ser vi att en del av dessa uttryck kan sammanfattas som olika strategier för 

att sänka tröskeln för unga mäns hjälpsökande. Det handlar bland annat om att rikta fokuset 

lägre ner i åldrarna och både uppmärksamma och arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa tidigt 

i skolan. Andra sätt som sänker tröskeln handlar om att man har öppnat upp för online-bokning 

och haft speciella tider då det endast är drop-in för killar. Respondenten Caroline, kurator på en 

mottagning för unga, förklarar det så här:  

Det är därför man vill göra det lättare för killar, det är därför man har haft 

drop-in för killar och man har haft äldre åldersgräns och sådär för att man vill 

öppna upp /.../ man vill ha så låg tröskel som möjligt för att boka tid, då har 

man sett att det är lite vanligare att killar bokar tid på nätet. 

Vi menar att man genom att sänka tröskeln på detta sätt kan förenkla steget till att söka hjälp 

och även på sikt normalisera sättet på vilket det talas om psykisk ohälsa bland unga män. Det 
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blir enligt Goffmans teori ett sätt att försöka bryta stigmat för hjälpsökandet och så småningom 

skapa förändrade förväntningar där hjälpsökandet för en ung man anses normalt (Goffman, 

1963/2014). Med hjälp av olika strategier som gör det mer lättillgängligt för unga män att söka 

hjälp anser vi även att det på längre sikt kan göra att stigmat kring psykisk ohälsa och 

hjälpsökandet minskar och att den tidigare osårbara stereotypen för en ung man kan utmanas. 

I ett annat resonemang kring hur man sänker tröskeln menar respondenten Vanessa, som är 

projektledare för en organisation inriktad på hjälpinsatser för unga vuxna, att en orsak till att 

man har en större andel unga män som kontaktar den organisation som hon arbetar för kan 

förklaras av att man där träffas i en avslappnad miljö som kan liknas vid känslan av en 

fritidsgård: 

Man sitter med en fritidsledare sent någon eftermiddag och pratar lite och att 

det är ganska avspänt. /…/ och så kanske det kommer fram saker som är 

jobbiga och så tar man itu med det då 

Hon menar utifrån denna beskrivning att det är en miljö som de unga männen känner sig 

bekväma att interagera socialt i och att om en diskussion kring den psykiska hälsan uppkommer 

här kan de unga männen agera utifrån de känslor som de verkligen känner utan att känna att de 

blir ifrågasatta. Detta innebär utifrån Hochschilds teori att här inte finns en känsloregel, baserad 

på maskulinitetsnormer, som ifrågasätter att de unga männen pratar om sin psykiska ohälsa 

(Hochschild, 2012/1983). Det innebär också att det tillåts uppstå andra former av känsloregler 

som göra att de unga männen kan uttrycka sig kring sin psykiska ohälsa utan att uppleva att de 

bryter mot maskulinitetsnormerna. Att denna miljö fungerar som en slags fristad som visar att 

inga uttryck för psykisk ohälsa ifrågasätts menar Vanessa beror på att man inom organisationen 

arbetar med att försöka ha ett förutsättningslöst bemötande. Bemötandet, menar hon, är 

avgörande för att visa att det är tillåtet att uttrycka känslor av ångest och oro och att det är tillåtet 

att som ung man be om hjälp när man mår psykiskt dåligt. Det kan enligt Goffmans teori 

(Goffman, 2014/1963), vilket Hochschilds teori (Hochschild, 2012/1983) inte tar upp, ses som 

en strategi för att skapa en avstigmatiserad miljö där den stigmatiserade psykiska ohälsan blir 

något som sakta kan accepteras. Detta utifrån att “de visa”, det vill säga de som jobbar inom 

verksamheten, skapar relationer till de unga männen och där ett förtroende får de unga männen 

att, enligt Vanessa, våga visa den annars stigmatiserade psykiska ohälsan (Goffman, 

2014/1963). 
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Riktade insatser för unga män 

Flera av respondenterna upplever att den marknadsföring som är mest framgångsrik i att få fler 

unga män till att söka hjälp för psykisk ohälsa är sådan som är riktad direkt mot unga män. Att 

rikta insatser mot just gruppen unga män gör att man måste se till hur maskulinitetsnormer 

påverkar denna grupp, då den enligt respondenterna har en stor påverkan på hur unga män söker 

hjälp. När man väljer att rikta marknadsföringen mot endast unga män har maskulinitetsnormer 

en påverkan på så sätt att man bekräftar att det finns en skillnad mellan unga män och kvinnor 

(Connell, 2008/1995). Vidare påverkas den också genom att man marknadsför sig för unga män 

på sådana ställen där unga män gemensamt reproducerar de maskulina normerna, som till 

exempel sportanläggningar. Respondenten Caroline menar utifrån detta att den organisation 

som hon arbetar för har fått kritik för att man exkluderat andra grupper genom att rikta in sig 

på att försöka få fler unga män att söka hjälp: 

Det var lite kritik då att, ”ja, men varför kan man inte fortsätta prata om att det 

är en mottagning för alla? Måste man ha det riktat?”, och det har man också 

sett, ja, men ska vi få in fler killar så behöver vi kanske vara lite riktade även 

om vi alltid är tydliga med att det alltid är en mottagning för alla 

Caroline menar som svar på denna kritik, liksom övriga respondenter, att de insatser som görs 

för att få fler unga att söka hjälp verkar vara, som tidigare nämnt, som mest framgångsrika när 

de är just insatser som är riktade endast mot unga män. Vi menar att den tydlighet som riktad 

marknadsföring skapar kan minska den grad av stigmatisering som psykisk ohälsa innebär för 

unga män (Goffman, 2014/1983).  

Manliga förebilder 

Flera av respondenterna framför betydelsen av att det finns manliga förebilder som pratar om 

ämnet psykisk ohälsa och att det därför skulle behöva finnas fler män inom de professioner som 

är aktiva inom de organisationer som arbetar med psykisk ohälsa bland unga. Thoits diskuterar 

kring att individer kan fungera som socialt stöd och påverka huruvida avvikande personer 

upplever sina känslor som normala och vi menar att när de unga männen kan relatera till andra 

män så kan det fungera som en form av socialt stöd (Thoits, 1985). På så sätt skapar det en 

acceptans för känslan av att må psykiskt dåligt och att söka hjälp.  

Respondenten Peter menar att det är avgörande för att lyckas med att få unga män att söka hjälp 

att man ser att det finns män som pratar om den psykiska ohälsan och att man som ung man 

genom detta kan relatera sitt eget mående till en annan mans mående. Han exemplifierar detta 

med ett uttalande som en av de unga männen som besökt honom gjort utifrån frågan om det är 
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bättre att gå till en man istället för en kvinna: “Han där, han har varit där jag är och överlevt, 

och det ger mig hopp”. Peter menar här att igenkänningsfaktorn från man till man är en stor 

orsak till att man som ung man vågar och väljer att söka hjälp. Med “de visa”, i form av manliga 

förebilder, som har tillgång till de stigmatiserades liv tror vi att det finns stora möjligheter för 

de som arbetar med psykisk ohälsa att göra skillnad och avstigmatisera hjälpsökandet då de 

redan lyckats få ett förtroende i en privat sfär och på så vis har en chans att påverka (Goffman, 

2014/1963).  

Respondenten Hanna för ett resonemang i linje med Peters där hon menar att det i de 

sammanhang där hon arbetat med unga killar har varit till stor hjälp att hon haft en manlig 

kollega med sig som fungerat som en manlig förebild. Hon menar att den manliga kollegan 

pratat med de unga männen om den psykiska ohälsa på ett sätt som inte är ”macho” och på så 

sätt visat att en maskulinitet även kan innebära att man pratar om sina känslor och sitt psykiska 

mående. Detta sätt att arbeta kring att försöka påverka unga män till att uppfatta maskulinitet 

på ett nytt sätt menar vi kan påverka de hegemoniska maskulinitetsnormerna till att förändras 

då de påverkas av den sociala och kulturella kontext de finns i (Connell, 2008/1995). 

Den nya generationens unga män 

Utifrån att maskulinitet är ett föränderligt begrepp och något som kan förändras över tid menar 

flera av respondenterna sig kunna se en skillnad från generation till generation när det gäller 

hur unga män hanterar psykisk ohälsa och att man faktiskt pratar om den på ett annat sätt idag 

(Connell, 2008/1995). Flera av respondenterna menar att könsrollerna luckras upp mer och mer 

hos den nya generationen och att det därför har blivit allt mer tillåtet att visa sin psykiska ohälsa 

som ung man idag än för 50 år sedan. Respondenten Petra diskuterar förändringarna hon 

upplever på följande sätt: 

Jag tänker att det är en samhällelig förändring, och det är ju såna saker som 

speglas i media och kultur också, att i media så kanske killar, jag tänker på den 

här TV-serien ”Boys” eller ”Skam”, att om man ser killar som reagerar 

annorlunda i en sån serie så kan man också se att det finns andra sätt. 

I TV-serier som SKAM och Boys menar Petra att unga män skildras på ett sätt som visar på 

större acceptans att vara annorlunda och förändra de rådande maskulinitetsnormerna. SKAM 

skildrar den ångest och de krav som dagens ungdomar ställs inför (Haimi, 2016) och Boys 

skildrar unga killars liv i sökandet efter en identitet i ett samhälle där mansrollen börjar ta en 

annan form (SVT, 2017). Petra menar här att hur unga män speglas i media kan ses som en 
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anledning till att psykisk ohälsa bland unga män har blivit allt mer tillåtet att ge uttryck för. Vi 

menar enligt Thoits teori om socialt stöd att TV-serierna gör att individer kan uppleva en större 

acceptans för att visa sin psykiska ohälsa (Thoits, 1985). Eftersom medier har en stor påverkan 

på hur vi förhåller oss till oss själva och samhället har dessa TV-serier möjligheten att ha en 

stor påverkan att normalisera sårbarhet och psykisk ohälsa hos unga män (Järvå & Dahlgren, 

2013). De fiktiva karaktärerna i TV-serierna kan ses som manliga förebilder och ge de unga 

männen nya perspektiv för hur de kan uttrycka sig. Vi menar även att TV-tittandet och dessa 

nya TV-serier kan ses som att tillhöra en del i den socialiseringsprocess som individer går 

igenom och med de får de unga männen tillgång till de normer och värderingar som råder i TV-

seriernas kultur (Thoits, 1985). Det kan enligt Goffmans teori ses som att TV-serierna hjälper 

till att avstigmatisera unga mäns psykiska ohälsa och att gränserna för det som avviker och för 

det som anses normalt börjar suddas ut (Goffman, 2014/1963).  

I relation till den påverkan som Petra menar att medierna har relaterar hon även till föräldrarnas 

påverkan för den förändring hon ser hos dagens generation unga män. Vi menar att detta också 

förstås som ett slags socialt stöd enligt Thoits teori (Thoits, 1985). Genom att växa upp och inte 

socialiseras in i de nu rådande hegemoniska maskulinitetsnormerna, då dessa verkar vara på 

väg att förändras, gör att unga män inte i samma utsträckning stigmatiserar sin psykiska ohälsa 

och att söka hjälp för den som tidigare generationer gjort. Respondenten Hanna diskuterar, 

precis som Petra, utifrån vad det är som påverkar hur man ser på unga män och unga kvinnor i 

relation till psykisk ohälsa och menar att föräldrarna har en viktig roll för hur de unga männen 

förhåller sig till maskulinitetsnormer och sin psykiska ohälsa: 

Men jag tänker också, hur behandlar vi pojkar och flickor? Var sätter vi orden 

på känslorna? Vad förväntar vi oss av pojkarna och vad förväntar vi oss av 

flickorna? /…/ jag tänker ju att jättemycket präglas av mammas och pappas 

förhållningssätt till barnen. 

Utifrån detta resonerar Hanna kring att det är viktigt att vuxenvärlden, föräldrar och lärare är en 

stor del i den förändringsprocess som krävs för att få fler unga män att söka hjälp och att det är 

viktigt att man kritiskt reflekterar kring vilka förväntningar vi har på unga män och kvinnor. 

Föräldrar kan enligt Goffmans teori ses som “de visa” som har tillgång till de unga männens 

sårbarhet och den tillgången gör att de har ett stort inflytande över hur de unga männen under 

sin uppväxt upplever och tar till sig känsloregler (Goffman, 2014/1963). Att förväntningarna 

ser olika ut och att vi riskerar att reproducera de stereotypa könsroller i vidare generationer om 

man inte uppmärksammar och arbetar med dem menar hon är en viktig del som man som måste 
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ta hänsyn till i arbetet med att få fler unga män att söka hjälp. Vidare menar Hanna, likt flera av 

de andra respondenterna, att det som påverkar hur unga män förhåller sig till sin psykiska ohälsa 

börjar direkt i den tidiga uppfostran och fortsätter genom de olika stadierna i livet. Vi menar att 

detta är ett tecken på att den nya generationens unga män uppfostras i en socialiseringsprocess 

där föräldrarnas värderingar har förändrats som i sin tur påverkar barnens värderingar och 

normer (Thoits, 1985). Att växa upp med förebilder, både i hemmet och genom medier, som 

öppet visar acceptans för känslor som tidigare inte varit accepterade att känna för unga män 

öppnar upp för en förändring av maskulinitetsnormerna och för vad som anses avvikande utifrån 

dem. Enligt Thoits teori skulle det således handla om att föreställningar om det egna jaget, som 

skapas genom ens sociala relationer, förändras till att man vågar visa sårbarhet och psykisk 

ohälsa, då det inte längre är avvikande för den enskilda individen att göra det (Thoits, 1985).  
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Diskussion och slutsats 

Trots att det fanns många idéer och tankar hos aktörerna för de strategier som de tror behöver 

användas för att underlätta unga mäns hjälpsökande är det uppenbart enligt oss att det också 

finns stora frågetecken för hur man ska bemöta de unga männen och få dem att söka hjälp. 

Frågan som vi ställde oss i inledningen av denna studie om vad som görs och behöver göras för 

unga män kvarstår och blir ännu intressantare av att vi kan konstatera att inte ens de som arbetar 

med psykiska ohälsa bland unga vet hur de ska få fler unga män att söka hjälp. Svaret att “ja… 

hur ska vi få hit fler killar?” har getts flera gånger av respondenterna när vi frågat dem vad som 

behöver göras, visar på att ett svar inte verkar var helt lätt att nå. Det blir för aktörerna en ond 

cirkel av att inte har underlag för att veta hur man ska få fler killar att söka hjälp och att inte 

fler killar söker hjälp för att man inte har underlaget. 

Vi anser utifrån detta att det är intressant att verksamheten som respondenten Peter jobbar på, 

där man endast hjälper unga män, alltid är fullbokad när andra hjälpverksamheter har svårt att 

få killar att söka hjälp hos dem. Vi ställde oss utifrån detta frågan vad som får de unga männen 

att gå till en verksamhet som endast riktar in sig på att hjälpa unga män, jämfört med 

verksamheter som riktar sig mot båda könen. Vi tror att svaret på frågan är att den psykiska 

ohälsan är lika närvarande hos unga män som hos unga kvinnor, men att det krävs den sortens 

riktad verksamhet som Peter arbetar med för att det ska kännas accepterat som ung man att söka 

hjälp. Utifrån detta menar vi att ett sådant offentligt samtal kring unga mäns psykiska ohälsa 

som Peter föreslår skulle bidra till att utmana och förändra maskulinitetsnormerna och därmed 

också stigmatiseringen. Ett offentligt samtal som avstigmatiserar psykisk ohälsa bland unga 

män skulle också kunna förändra den sortens självstämpling som nu verkar ske när de unga 

männen reflexivt föreställer sig omgivningens reaktioner på den psykiska ohälsan och 

hjälpsökandet, vilket skulle göra det lättare för dem att söka hjälp. När det inte pratas om de 

unga männens psykiska ohälsa i det offentliga rummet, menar vi att det bekräftas för den 

enskilda unga mannen som mår dåligt att han avviker från det normala, vilket i sin tur gör att 

söka hjälp för den ännu svårare då han riskerar att förlora ett socialt godkännande.  

Intressant i relation till detta är hur vi trots allt upplever ett visst hopp för att utvecklingen inför 

framtiden ser ljusare ut och hur förändringar märks hos den nya generationens unga män hos 

aktörerna som intervjuats. Hur synen på unga mäns psykiska ohälsa kommer att se ut i framtiden 

kan vi inte uttala oss om nu, men de respondenterna som deltagit i vår studie tycks ha en positiv 

tro på de unga männens framtida förhållningssätt till psykisk ohälsa. En förändring mot större 
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acceptans för att prata om sin psykiska ohälsa och söka hjälp för den tycks vara inom räckhåll. 

Flera av aktörerna upplever att dagens generation unga män vågar visa sårbarhet i större 

utsträckning än förr och att de hegemoniska maskulinitetsnormerna håller på att förändras. De 

TV-serier som tas upp som exempel på hur man utmanar tidigare maskulinitetsnormer menar 

vi är ett exempel på hur det syns i samhället att vi befinner oss i den förändringsprocess som 

respondenterna verkar se. En större uppmärksamhet kring unga mäns psykiska ohälsa och ett 

offentligt samtal kring det är vad aktörerna menar behövs för att få de unga männen att acceptera 

och prata om sin psykiska ohälsa och söka hjälp för den i större utsträckning. 

Utifrån de frågeställningar som vi ställt upp i början av studien menar de aktörer som intervjuats 

att sociala och kulturella faktorer påverkar unga mäns psykiska ohälsa, och hjälpsökandet för 

denna. Detta har diskuterats utifrån olika teman som både utgör och påverkar förväntningar på 

unga män i relation till psykisk ohälsa. Sociala och kulturella normer tar enligt aktörerna sig 

uttryck genom att de unga männen självstämplar sig som avvikande vid upplevelsen av 

psykiska ohälsa, att de inte pratar om sin psykiska ohälsa alls och att de har svårigheter att 

förhålla sig till och upprätthålla de maskulina normerna av att vara stark och osårbar. Unga 

mäns sätt att uttrycka sin psykiska ohälsa upplevs av aktörerna på olika sätt, där de mest 

framträdande uttrycken som aktörerna upplevt handlar om att den uttrycks på konkreta sätt eller 

skyls bakom fysiska besvär. Det handlar om att de unga männen ofta har utgått från en konkret 

händelse för sitt mående och velat nå förbättring snabbt, eller att de utgått från ett fysiskt besvär 

som efter en tid visat sig ha psykiska bakomliggande orsaker.  

Vi menar utifrån de professionella aktörernas upplevelser kring de unga männens psykiska 

ohälsa att den är mycket komplex, då de unga männen tycks ha förväntningar på sig som gör 

att de inte får lov att må dåligt samtidigt som att de gör det. Idéer om att på olika sätt sänka 

tröskeln för att förenkla hjälpsökandet har varit återkommande i intervjuerna när en diskussion 

har förts kring vad som görs och behöver göras. Till stor del handlar det om att utforma speciella 

drop in-tider för unga män, skapa online-bokningar och arbeta med uppsökande verksamhet för 

att få de unga männen att ta steget att söka hjälp. Att de unga männen har manliga förebilder 

som visar att det är okej att vara sårbar och att använda marknadsföring som riktas enbart mot 

unga män har också varit strategier som flera av aktörerna menar fungerar och som det behöver 

göras mer av. Med hjälp av “de visa”, i form av manliga förebilder inom familj, skola, på 

mottagningar för unga vuxna och i det offentliga rummet, menar vi att stigmatiseringen kring 

unga mäns psykiska ohälsa kan minska (Goffman 2014/1963). Att de unga männen har manliga 
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förebilder som får tillgång till dem i deras stigmatisering tror vi ger stora möjligheter för de 

som arbetar med psykisk ohälsa att göra skillnad och avstigmatisera hjälpsökandet.  

Som vi reflekterade över i inledningen av denna studie kan det höga antalet självmord bland 

unga män vara en indikator på att unga män upplever psykisk ohälsa i större utsträckning än 

vad undersökningar om ungas psykiska ohälsa visar. Aktörerna vi intervjuat menar, i likhet med 

vår uppfattning, att den psykiska ohälsan finns bland unga män i större utsträckning än vad 

hjälpverksamheternas statistik visar. Likt diskussionen kring ett västerländskt samhälle som är 

anpassat efter den kvinnliga psykiska ohälsan (Rice m.fl., 2017) menar svensk forskning från 

Statens Folkhälsoinstitut att snedvridna mätinstrument kan vara en förklaring till de statistiska 

skillnaderna för psykisk ohälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2009). En hypotes som vi delar med 

Statens folkhälsoinstituts studie är att män och kvinnor på grund av könsnormer till viss del 

uttrycker psykisk ohälsa olika (Statens Folkhälsoinstitut, 2009). Om frågor kring psykisk ohälsa 

ställs fördelaktigt utifrån hur kvinnor uttrycker psykisk ohälsa kan det resultera i att man missar 

manlig psykisk ohälsa. Om samhället inte fångar upp att det kan finnas en underliggande 

psykisk ohälsa i de beteenden som uppfattas som stereotypa manliga beteenden menar vi att det 

finns en risk att många unga män som är i behov av hjälp inte kommer i kontakt med den. 

Utifrån åsikterna hos de aktörer som intervjuats tycks det finnas en gemensam åsikt om att det 

behöver talas mer om psykisk ohälsa från tidig ålder för att på så sätt påverka de rådande sociala 

och kulturella normerna. Detta kan förhoppningsvis få fler unga män som mår dåligt att söka 

hjälp och i och med det påverka att det aldrig går så långt att de väljer att ta sina liv.  

Att göra denna studie med hjälp av andra metoder och utifrån en kombination av kvantitativ 

och kvalitativ metod är en kritik som vi ser kan framföras gentemot studien. Vi menar som 

argument gentemot detta att enbart en kvantitativ metod inte skulle ge den förståelse kring 

varför de unga männen inte söker hjälp i samma utsträckning som unga kvinnor som en 

kvalitativ undersökning ger. Att kombinera den kvalitativa studien vi gjort med en kvantitativ 

metod har vi tidigare argumenterat för inte var möjlig i vårt fall givet tidsutrymmet för 

uppsatsen, men med detta sagt är vi av åsikten att en sådan kombination skulle kunna bidra till 

att göra det kvalitativa materialet generaliserbart. En kvantitativ undersökning skulle till 

exempel kunna användas till att testa det vi kommit fram till i vår kvalitativa undersökning i 

form av till exempel anonyma enkätundersökningar till unga män. Gällande valet av andra 

kvalitativa metoder menar vi att studien på ett positivt sätt skulle gagnas av att intervjuerna 

kompletterats av fältanteckningar från intervjutillfällena och miljöer där de unga männen ofta 

befinner sig. Detta för att få en ytterligare dimension på vad det är som påverkar de unga 
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männens relation till sin psykiska ohälsa. Att detta inte finns med i vår studie motiverar vi med 

att detta inte var möjligt att analysera givet storleksbegränsningen för uppsatsen.  

Förslag till vidare forskning 

Utifrån det glapp vi uppmärksammat i den tidigare forskningen kring ett nationellt perspektiv 

med enskilt fokus på unga mäns psykiska ohälsa menar vi att en vidare forskning behöver 

bedrivas med ett enskilt ungt manligt perspektiv på samma sätt som det har forskats på ett ungt 

kvinnligt perspektiv tidigare. Med inspiration från hur en sådan forskning bedrivits i länder som 

USA (Addis & Mahalik, 2003), Storbritannien (Robertson m.fl. 2015) och Australien (Rice 

m.fl. 2017) anser vi att det finns stora möjligheter att utveckla forskningen kring och synen på 

den unga manliga ohälsan. Inte minst eftersom vi, som i inledningen argumenterades för, i 

många andra avseenden anses vara ett jämställt land (World Economic Forum, 2016) och därför 

även borde bedriva forskning som går i linje med det. Att forskningen kring manlig psykisk 

ohälsa får ta mer plats på högre forskningsnivåer menar vi också kan stärka det offentliga samtal 

som vi menar behövs för att avstigmatisera den unga manliga ohälsan. 

Vår uppsats har framförallt bidragit med ett ungt manligt perspektiv utifrån hur de aktörerna 

som arbetar med ungas psykiska ohälsa uppfattar de unga männens relation till sin psykiska 

ohälsa och deras hjälpsökande. Att vi utifrån detta kan se att det är de maskulinitetsnormer som 

råder i vårt samhälle idag och självstigmatiseringen utifrån den psykiska ohälsan i relation till 

känslonormer som påverkar de unga männens hjälpsökande menar vi är en viktig slutsats. 

Samtidigt föreslår vi även att vidare forskning direkt undersöker de unga männens upplevelser 

av sin psykiska ohälsa för att på så sätt nå ett annat perspektiv. Genom att prata direkt med de 

unga männen kan en förståelse nås för hur de uttrycker sig och förhåller sig till sin psykiska 

ohälsa och hjälpsökandet, något som dock inte varit relevant för oss då vårt intresse har varit 

att undersöka de professionella aktörernas erfarenheter.  

I relation till det offentliga samtalet som vi menar behöver föras kring unga mäns psykiska 

ohälsa anser vi slutligen att en vidare forskning behöver utveckla hur de unga männens psykiska 

ohälsa påverkas av hur manlig och kvinnlig psykiska ohälsa porträtteras i media. Vi anser att 

detta är ett bra sätt att bedriva en vidare forskning kring unga mäns psykiska ohälsa då detta 

kan ge en ytterligare bild av vad som påverkar de unga männen att stigmatisera sin psykiska 

ohälsa. Då medierna har en stor påverkan på hur vi förhåller oss till oss själva och samhället är 

hur unga män uppmärksammas i medier ett viktigt ämne för framtida forskning (Järvå & 

Dahlgren, 2013).  
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Bilaga 1 - Mail till respondenter 
 

Hej! 

Vi är två sociologistudenter från Lunds Universitet som nu under vårterminen skriver på vår C-

uppsats. Vi är intresserade av psykisk ohälsa bland unga och har valt att rikta vårt fokus för 

uppsatsen mot hur psykisk ohälsa tar sig uttryck hos unga män. Vi har valt att undersöka detta 

genom intervjuer med personer som jobbar med unga vuxnas hälsa/ohälsa på olika sätt. I veckan 

var vi i kontakt med xxx på xxx i xxx och fick via henne/honom era kontaktuppgifter. Vi undrar 

därför om någon av er på xxx skulle ha tid och möjlighet att träffa oss för en intervju? 

Vi är flexibla vad gäller tider för intervjun, men förslagsvis skulle vi kunna ses någon gång 

under vecka 12, 13 eller 14. Vi uppskattar tiden för intervjun till ca 45min och skickar gärna 

mer information kring intervjun och undersökningen. 

 

Hoppas att höra av er snart, 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Alice Karlsson och Lina Bengtsson 
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Bilaga 2 - Mall för Intervjuguide 
 

Inled med... 

• Meddela att vi gärna vill spela in intervjun 

• Erbjuda anonymitet och förklara att deltagandet är frivilligt 

• Förklara vår förståelse för sekretessen i arbetet och att informationen vi får endast 

kommer att användas som underlag för uppsatsen och att informationen i den 

utsträckningen som önskas kommer att anonymiseras. 

• Vårt intresse ligger inte i den enskilda individen utan mer övergripande i hur den 

psykiska ohälsan ser ut och hur aktörens arbete ser ut 

• Presentera oss själva och var vårt intresse för uppsatsens ämne kommer ifrån 

Bakgrundsfakta 

• Hur länge har du jobbat med detta? 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur kommer det sig att du började jobba på X? 

• Vilken hjälp erbjuder X? För vilken åldersgrupp? 

Frågor 

• Av vilka anledningar söker unga män hjälp hos dig?  

• Vilken är den vanligaste anledningen till att man som unga man söker hjälp hos X?  

• Ser du några skillnader i anledningarna till att unga män och unga kvinnor söker hjälp 

här på X? I så fall: vilka är skillnaderna? 

• Vilken ålder är vanligast bland de som söker hjälp?  

• Av de unga män som besöker dig, ungefär hur många ger uttryck för en psykisk ohälsa?  

• På vilka sätt upplever du att de unga männen ger uttryck för en psykisk ohälsa? 

Direkt/indirekt? 

• Vad är de främsta anledningarna till att pojkar och unga män kommer hit för att prata 

om psykisk ohälsa? 

• Upplever du att fysiska besvär som unga män kommer och besöker dig för på något sätt 

kan vara kopplade till psykiska besvär? 

• Har ni någon statistik på hur många unga män jämfört med unga kvinnor som besöker 

er? (Om nej, hur uppskattar du att fördelningen ser ut?) (Om ja, varför tror du att denna 

fördelning ser ut som den gör?) 

• Upplever du att de unga männens psykiska ohälsa och besvär skiljer sig åt jämfört med 

unga kvinnors? 
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• Hur upplever du att relationen ser ut mellan missbruk och psykisk ohälsa hos unga män? 

Upplever du några skillnader mellan könen i att ha tendenser till att ha ett missbruk i 

och med sin psykiska ohälsa? I så fall: vilka? 

• Var tror du att flest pojkar och unga män vänder sig först för att prata om sin psykiska 

ohälsa? 

• Jobbar ni här på X på något sätt strategiskt för att försöka få fler pojkar och unga män 

att söka hjälp? I så fall, hur? Vilka aktiviteter görs och vad tror du behöver göras för att 

fler män ska söka hjälp för psykiska besvär? 

• Tror du uppmärksamheten som ges i medier för unga kvinnor på något sätt påverkar de 

unga männens val att söka hjälp? 

• Majoriteten av de som arbetar med vård, omsorg och strategier för stödverksamheter för 

unga är kvinnor. Hur upplever du att detta påverkar unga mäns vilja och benägenhet att 

söka hjälp? 

• Upplever du att könsnormerna i samhället påverkar hur den psykiska ohälsan ser ut och 

tas hand om bland unga män? I så fall: på vilket sätt? 

Avsluta med... 

• Fråga henne/honom om hon/han har några kollegor/kontakter som skulle vara passande 

för vidare intervjuer. 

• Avsluta intervjun med att fråga henne/honom om hon/han har några ytterligare 

kommentarer/tankar/åsikter om ämnet. 

• Är det OK att vi hör av oss om vi har några kompletterande frågor under arbetets gång? 

 

 


