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Abstract 

 

Author: Ronja Pettersson 

Title: A reception with only one gender in the line?  

An interview study with counselors about the low number of young males at the 

youth health center.  

Supervisor: Rikard Eriksson 

Assessor: Janicke Andersson 

 

The purpose of this study was to examine the issue of the low number of young 

males who visit the youth health center called Ungdomsmottagningen. The 

analysis has focused on the perspective of professional social workers regarding 

the difference between the number of male and female clients and the work of the 

organization with young males specifically. I have conducted a qualitative study 

using five semi-structured interviews based on gender theory and the terms 

socialization, hegemonic masculinity, inferior masculinity and motivation. The 

analysis revealed that masculinity and social norms affect young males and may 

contribute to them not seeking help for mental problems. The study also found 

that the social workers interviewed had different views on the low number of 

young male clients being problematic, which influenced their work and the 

configuration of the health center activities targeting this issue. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 
 
Ungdomsmottagningen har under en längre tid varit en mottagning som haft en 

högre andel unga kvinnor och är något som genomsyras än idag då besöken 

fortfarande domineras av tjejer, vilka står för cirka 85 procent av besöken (SKL 

2018). Konsekvensen av det här kan resultera i att personalen har större erfarenhet 

av att möta unga kvinnor än unga män och att det råder en okunskap om vad 

ungdomsmottagnigen kan erbjuda unga män. Jag har själv erfarenhet av att många 

unga män inte vet om att ungdomsmottagningen erbjuder samtalsstöd hos 

kuratorer då mina manliga vänner berättat att de som tonåringar saknade kunskap 

om att det fanns kuratorer. De trodde att ungdomsmottagningen endast kunde 

erbjuda kondomer och att testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar.  

Ungdomsmottagningen vänder sig till unga vuxna från 12 upp till 25 år och 

målsättningen är att främja ungdomars fysiska, psykiska, sexuella och 

reproduktiva hälsa med fokus på ungas rättigheter. Ungdomsmottagningens 

ambition är att vara en lågtröskelverksamhet, vilket innebär att det ska vara 

lättillgängligt för unga vuxna att söka hjälp (FSUM 2015). Majoriteten av 

besökarna på ungdomsmottagningen utgörs av unga kvinnor medan unga män 

generellt står för 10-15 procent av besöken. Det är därför svårt att avgöra hur unga 

mäns hälsotillstånd ser ut samt att upptäcka deras hjälpbehov på grund av att 

många killar undviker att be om hjälp av professionella. Något som leder till att 

problemen hos de unga männen inte synliggörs i samhället i samma utsträckning 

som unga kvinnors (SKL 2018). 

Den personal som möter unga män behöver medvetengöra sina förväntningar 

gentemot de unga männen eftersom det kan påverka männens inställning till att 

söka hjälp i vuxen ålder. Vinsterna i att få fler unga män till att söka hjälp för sin 

hälsa handlar bland annat om att förebygga våldshandlingar, destruktivit beteende, 

psykisk ohälsa och dåliga relationer (SKL 2018).  Det är betydelsefullt att locka 

fler killar till ungdomsmottagningen så att dessa inte går miste om värdefull 

information gällande sexuell hälsa, relationer, normer och identitet (RFSU 2012). 

Ungdomsmottagningen behöver utmana sig själv genom att öka kunskapen om 
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unga män för att fler ska söka hjälp. Därför är det viktigt att unga män som vill 

söka hjälp får samma utrymme inom verksamheten och att de känner sig 

välkomna i lika stor utsträckning som unga kvinnor (FSUM 2015a).   

Socialstyrelsen (2000) skriver i sin rapport Ungdomsmottagningarnas kontakter 

med pojkar att det finns cirka 230 ungdomsmottagningar i Sverige och varje 

mottagning utformas utifrån lokala behov och förutsättningar, vilket gör att dessa 

skiljer sig åt organisatoriskt och i sin tur resulterar i otydliga mål. Mottagningarna 

bör sträva efter en kompetens-och resursförstärkning för att kunna tillgodose unga 

mäns behov och på så sätt locka fler till att söka hjälp. Det är alltså viktigt att det 

finns en hög kompetensnivå gällande det psykosociala arbetet. Socialstyrelsen ser 

helst att ungdomsmottagningar ska kunna erbjuda specifika mottagningstider 

anpassade till unga män samt att det ska finnas tillgång till manlig personal 

(Socialstyrelsen 2000). 

Det finns många hälsofördelar för unga män att besöka ungdomsmottagningen, 

trots det väljer en majoritet bort denna möjlighet. Jag vill genom den här studien 

undersöka vad kuratorer anser om problematiken kring den låga andelen 

hjälpsökand unga män utifrån deras egna upplevelser och tankar kring 

verksamheten. Genom att intervjua kuratorer på ungdomsmottagningen kan 

studien undersöka behovet av att nå ut till fler unga män gällande den psykiska 

hälsan.  Kuratorernas arbetssätt och verksamhetens utformning för att nå unga 

män är relevant för att kunna identifiera utvecklingsområden som kan leda till att 

fler unga män söker hjälp för sina besvär. Ungdomsmottagningen har potential att 

öka välbefinnandet hos unga män och denna studie kan lyfta fram eventuella 

behov av nya arbetsstrategier och nytänkande gällande verksamhetens 

utformning.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka kuratorers uppfattningar om den låga andelen unga män på 

ungdomsmottagningar. 

 Hur ser kuratorer på den låga andelen unga män på 

ungdomsmottagningen? 

 Vilken upplevelse har kuratorer av unga hjälpsökande män? 
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 Hur uppfattar kuratorerna verksamhetens utformning riktat till unga män? 

2. Kunskapsläge  
 
Följande avsnitt avser att redogöra för rapporter, offentliga utredningar, böcker 

och vetenskapliga artiklar under rubriken ”Rapporter, offentliga utredningar och 

böcker” som handlar om ungdomsmottagningarnas arbetssätt samt unga mäns 

psykiska hälsa, då de här områdena utgör grundstenar i verksamheten. Avsnittet 

kommer sedan att smalna av vid vetenskapliga artiklar och beröra maskulinitet 

och normer som begränsande faktorer vid hjälpsökandet av psykisk ohälsa för 

unga män. Det var en utmaning att hitta litteratur kopplat till kunskapsläget av den 

orsaken att det finns väldigt lite forskning på området gällande 

ungdomsmottagningens arbete med unga män. Jag valde att använda mig av 

funktionen boka en bibliotekarie på Campus i Helsingborg samt av min 

handledare. Resultatet blev ett urval som baseras på ungdomsmottagningens 

arbete utifrån kuratorers arbetsområde med den psykiska hälsan och som även 

inkluderar den sexuella hälsan. Kunskapsläget har snävats av utifrån studiens 

inriktning där fokus har varit på unga män och avsnittet berör även normer och 

maskulinitet, då det är faktorer som har en inverkan på unga mäns hjälpsökande.  

De internationella artiklarna fann jag genom sökningar i LUBsearch med ordet 

Masculinity, help seeking, young men, adolescent, mental health och emotions där 

sökningen var inställd på Peer Reviewed. Fyra artiklar valdes ut om unga män, 

maskulinitet och hjälpsökande då det är ett genomgående tema som alla 

intervjupersoner berört.  

2.1 Rapporter, offentliga utredningar och böcker 

2.1.1 Ungdomsmottagningarnas arbete  

 
Ungdomsmottagningens arbete går ut på att tillgodose ungas rätt till psykosocial, 

sexuell och reproduktiv hälsa. De unga som vänder sig till mottagningen söker sig 

dit på eget initiativ där arbetet ska grundas på långsiktiga lösningar för att främja 

hälsan (Wendt 2016). Under 1990-talet och i början av 2000-talet ökade de så 

kallade killmottagningarna och när fler män började arbeta på mottagningarna 

blev det även mer naturligt för unga killar att söka hjälp. Ungdomshälsan i 

Linköping startade en killmottagning år 2006, vilket resulterade i en väsentlig 
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ökning bland killar som kom till mottagningen. Killmottagningar är inte lika 

aktuella längre på grund av hbtq-certifiering och att ungdomsmottagningen ska 

rikta sig mot alla (Wendt 2016).   

Besöken på ungdomsmottagningarna utgörs främst av unga kvinnor och för att 

locka fler unga män till mottagningen behöver det ske en utveckling (Wendt 2016, 

SKL 2018). Det första intrycket av ungdomsmottagningen har en påverkan på om 

ungdomarna väljer att komma tillbaka på fler besök (SKL 2018). Ett sätt att nå ut 

till ungdomar är ungdomsmottagningens besök på högstadieskolor eller 

studiebesök på mottagningen för att skapa en kännedom hos ungdomarna kring 

verksamheten och vad de kan få hjälp med (Wendt 2016).  

Unga män som besöker ungdomsmottagningen för att exempelvis hämta 

kondomer frekvent eller som ofta testar sig för könssjukdomar kan egentligen stå 

för ett behov av att samtala om sitt mående och här kan personalen bemöta 

killarna genom att ställa frågor om vad personen behöver veta för att kunna 

förbättra sin hälsa. Den här uttrycksformen av hjälpsökande som unga män kan 

uppvisa kan vara svår för personalen att se och personalen behöver medvetengöra 

sina egna förväntningar och normer kopplat till kön då det kan lysa igenom under 

ett möte (SKL 2018). Personal som möter unga män kan skapa sig kunskap kring 

vad som gjorde att de unga männen fattade beslutet att söka hjälp genom att ställa 

frågor som berör ”hur” och ”varför” personen valde att söka hjälp, svaren utgör 

viktiga faktorer för att personen ska bli motiverad till återkommande besök och 

vilja arbeta mot förändring. Den unga mannen behöver bli medveten om att han 

själv bär ett eget ansvar och måste agera, på så sätt skapar han även ett värde för 

sig själv (SKL 2018).  

2.1.2 Den psykiska hälsan hos unga män 

 
Unga män som inte har fått träna på att uttrycka tankar, känslor och behov inför 

andra blir överlag påverkade i sitt mående och förhållningssätt i nära relationer 

(SKL 2018). Folkhälsomyndigheten (2017) har i sin rapport om sexualitet och 

hälsa bland unga i Sverige redogjort för ett utvecklingsbehov av att nå ut till fler 

killar gällande sexuell hälsa. Den sexuella hälsan står för både det fysiska och 

psykiska, personliga relationer, livskvalitet, hälsovård och rådgivning. Rapporten 

visade på att unga män var mer riskbenägna än tjejer när det kommer till att 
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skydda sig och var i genomsnitt mer missnöjda med sitt sexliv samt hade mindre 

kunskap kring sexuellt överförbara infektioner i jämförelse med tjejer. Det råder i 

dagsläget en ojämnlikhet mellan tjejer och killar inom det här området, vilket 

leder till att det uppstår skillnader i tillgängligheten när det kommer till 

hälsofrämjande insatser. Verksamheter som är inom kommun och landsting 

behöver se över sina insatser och skapa tydliga strategier och mål samt införa 

kontinuerliga uppföljningar för att på så sätt kunna skapa mer jämlikhet i den 

sexuella hälsan för unga (Folkhälsomyndigheten 2017).  

Ungdomsmottagningar utgör en plattform där unga män kan öva sig i att samtala 

kring sex och närhet och på så sätt utmana sina föreställningar om sexualitet och 

kön i samtal med en respektfull vuxen, vilket kan bidra till ökad kännedom kring 

sexualitet och förbättra den psykiska hälsan. Förändringsarbete mot en bättre 

hälsa bygger på att verksamheten och personalen har relevant kunskap kring unga 

mäns livsvillkor för att kunna arbeta mot de snäva normer som råder kring kön 

och sexualitet (SKL 2018).  

I rapporten När livet känns fel (mucf.se 2015) framställs en redogörelse kring 

förhållningssätt gentemot unga män som lider av depression. Den professionella 

ska, istället för att ställa frågor kring depressionen, inrikta frågorna kring ett 

minskat välmående. Unga män tillhör en grupp som är underdiagnostiserade av 

depression. Det problematiska är att unga män som mår dåligt söker hjälp i 

mindre utsträckning för sina problem än vad tjejer gör. Öppenvårdens 

utgångspunkt är att individen är motiverad, vilket oftast är något som saknas hos 

deprimerade unga män som dessutom har problem med och sällan vill uttrycka 

sina behov, vilket leder till att de undviker att söka hjälp.  

2.1.3 Normer och maskulinitet  

 
Det råder inte samma förväntningar från vuxna att unga män ska uttrycka sina 

känslor och söka hjälp för sitt mående som det är hos unga kvinnor. Unga män 

och kvinnor har blivit skolade på olika sätt när det kommer till att sätta ord på 

känslor och söka hjälp när det finns behov, vilket leder till att unga män inte alltid 

ser kopplingen mellan kriser och känslor av obehag utan istället agerar med 

exempelvis ilska då det är en känsla som traditionellt sätt är accepterande medan 

nedstämdhet kan klassas som en svaghet och ett hot i rollen som maskulin. 
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Hjälpsökande blir i dessa situationer ett risktagande då maskulinitets normer bryts 

och den unga mannen kan förlora sin självständighet, status och kontroll. 

Konsekvensen av undertryckta känslor kan leda till problem i vuxen ålder med en 

svagare beredskap inför livsomständigheter (SKL 2018). Ungdomsmottagningens 

arbete ska utgå från ett normkritiskt förhållningssätt som handlar om att 

ifrågasätta normer, utifrån bland annat kön, där syftet är att göra verksamheten 

mer jämnställd (Wendt 2016).   

2.2 Vetenskapliga artiklar  

2.2.1 Vänskapsband, känslouttryck och normer 

 
I en kvantitativ studie av unga män i England ville Pollastri et al. (2018) 

undersöka föreställningen kring om sociala sammanhang har en påverkan när det 

kommer till unga mäns förmåga att uttrycka känslor. Urvalet bestod av 178 

gymnasieelever varav 89 utgjorde vänskapspar. Forskarna kom fram till att unga 

män som uttryckte sina känslor för vänner ansågs vara mer accepterande och 

ledde till bättre anpassning i gruppen medan uttryckandet av känslor i ett 

sammanhang med personer som inte klassades som vänner däremot hörde ihop 

med en försämrad anpassning, vilket bland annat bottnade i maskulinitetsnormer. 

Studiens resultat visade på att unga män som inte kunde prata med utomstående 

om sina känslor på grund av förhindrande normer i samhället istället kunde vända 

sig till sina sociala sammanhang och vänner. Där kunde de utvinna ett ökat 

välmående eftersom de i dessa sammahang kunde uttrycka sina känslor samtidigt 

som det ledde till en bättre social anpassning. 

Pollastri et al. (2018) visar i sin studie om män och maskulinitet att samhället 

ställer högre krav på män när det kommer till att anpassa sig efter normer, vilka 

handlar om emotionell kontroll samt att män ska vara mer restriktiva när det 

kommer till att visa sig känslosamma. Män som väljer att avstå från att uttrycka 

sina känslor blir mindre sårbara, vilket resulterar i att de bättre bemöter samhällets 

förväntningar för maskulint beteende. De här könsstereotyperna i samhället 

reglerar känslouttrycket hos individerna och bygger på regler och normer gällande 

hur, när och var män kan uttrycka sina känslor och genom att bryta dessa normer 

finns det risk för att det uppstår sociala konsekvenser (Pollastri et al. 2018). 
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2.2.2 Högre självmordsrisk bland unga män 

I en australiensisk studie har Calear et al. (2017) forskat kring unga män utifrån en 

interventionsplan kallad ”Silence is deadly program” där syftet var att förbättra 

hjälpsökandet av psykisk ohälsa och minimera självmord. Målet med studien var 

att killar skulle få bättre tillgång till snabbare hjälp och behandling för sina 

besvär. Studien baserades på slumpmässigt utvalda grupper som skulle jämföra 

”Silence is deadly program” med en jämförelsegrupp som inte tog del av 

programmet. Vilket ägde rum på åtta stycken gymnasium med manliga studenter i 

åldrarna 16-18 år. Calear et al. (2017) visar i sin studie att unga män i lägre grad 

söker hjälp samtidigt som de löper en högre risk för självmord. Studien visade 

även att män är mindre benägna till att söka hjälp för sina psykiska besvär än 

kvinnor. Detta var någonting som blev extra tydligt i tonåren då endast 13 procent 

av killarna sökte professionell hjälp för sina psykiska besvär i jämförelse med 31 

procent av tjejerna. I kontrast till att självmordsbenägenheten är tre gånger så hög 

hos killar jämfört med tjejer samt att det även är den vanligaste dödsorsaken kan 

ovanstående betraktas som oroväckande. Hjälpsökande blir härmed en viktig 

faktor för att kunna minska självmorden hos killarna genom att det kan reducera 

personliga och känslomässiga problem som annars riskerar att förbli osynliga. För 

att kunna få fler unga män att söka hjälp krävs det att den allmänna hälsovården 

tar itu med de bakomliggande attityder och normer som män bär på eftersom det 

är allmänt känt att unga män har en negativare inställning gentemot hjälpsökande 

för psykiska besvär. Den bristande öppenheten inför psyksiska besvär hos unga 

män kan bottna i maskulinitetsnormer som uppmuntrar killar till att förtränga 

känslomässiga uttryck och som i sin tur leder till att hjälpsökandet blir 

stigmatiserat. Calears et al. (2017) syfte med ”Silence is deadly program” var att 

utifrån de maskulina rollnormerna skapa positivare inställningar gentemot 

hjälpsökande med hjälp av digitala presentationer samt utifrån interaktion med 

respondenterna. Målet var att reducera den stigmatisering som råder gällande 

psykisk ohälsa och samtidigt uppmuntra till att fler unga män söker hjälp för sina 

besvär.  
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2.2.3 Maskulinitet: en barriär mot hjälpsökande  

 
I en amerikansk kvantitativ studie av ett kanadensiskt universitet har Wasylkiw 

och Clairo (2018) valt att studera 166 män med medelåldern 19 år inom området 

maskulinitet kopplat till hjälpsökande. Forskarna utgick från ämnet 

maskulinitetsnormer för att studera traditionell maskulinitet i västvärlden, vilket 

är en faktor kopplat till mäns attityd gällande hjälpsökandet för psykiska problem. 

Studien utgick från männens förmåga till att behandla sig själva väl i svårare 

stunder. De utgick från begreppet self-compassion som bygger på att vara 

accepterande och snäll mot sig själv vid ett misslyckande. Forskarna ansåg att det 

här kunde vara en påverkande faktor utifrån mäns förmåga till hjälpsökande för 

psykisk ohälsa. I studien användes två olika grupper av män varav den ena bestod 

av idrottsmän och den andra utgjorde en jämförelsegrupp där syftet var att 

undersöka om idrottsmännen uppnådde ett högre index av maskulinitetsnormer 

och om det i sin tur ledde till ett minskat hjälpsökande. Resultatet visade att en 

ökad grad av maskulinitet hos individen ledde till ett minskat hjälpsökande, 

mindre öppenhet för att söka hjälp och ökad stigma. En ökad grad av self-

compassion var kopplat till att fler sökte hjälp för sina problem. 

Maskulinitetsnormer är enligt studien associerat med en negativ inställning 

gentemot hjälpsökande för psykiska problem. De valde idrottsmän i sitt urval då 

de personerna befinner sig i ett socialt sammanhang som är förknippat med 

traditionell maskulinitet. Resultatet visade att idrottsmännen hade en ökad grad av 

maskulinitetsnormer och uppgav i större grad en negativ inställning till 

hjälpsökande för sitt psykiska mående.  

Studien (Wasylkiw och Clairo 2018) visar på att genusnormer skapar skillnader i 

attityden för män och kvinnor när det kommer till hjälpsökande för psykiska 

problem, där män generellt är mer negativt inställda. En barriär vid hjälpsökandet 

för män handlar om deras tillgivenhet gentemot den traditionella 

maskulinitetsrollen. Det finns ingen enhetlig definition av hur en man ska vara 

och hur maskulinitetsnormerna ska se ut, utan detta är någonting som varierar 

mellan olika samhällen utifrån faktorerna ålder, kultur, klass, sexualitet och 

etnicitet. Den traditionella västerländska maskuliniteten syftar till idén om att män 
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är självständiga, dominanta och aggressiva och den traditionella maskuliniteten är 

dessutom förknippad med många olika sociala sammanhang.  Sport utgör en 

sådan arena eftersom män lär sig av andra vad det innebär att vara en man och hur 

den enskilda individen ska bete sig för att vara manlig. I idrottssammanhang kan 

hjälpsökande förknippas med svaghet och på så sätt även anses som feminint. 

Self-compassion som bland annat utvinns via mindfulness handlar om att skapa en 

medvetenhet kring individens nuvarande känslotillstånd utan att identifiera det 

med något negativt. Mindfulness och self-compassion kan leda till en mer 

accepterande och förlåtande inställning hos individen som resulterar i positiva 

psykologiska fördelar, bland annat minskade nivåer av depression och ångest och 

högre nivåer av optimism och glädje som leder till en ökad förnöjdsamhet med 

livet. Personer som har en högre grad av self-compassion blir på så sätt benägna 

till att ha en mer realistisk inställning till sina svagheter och problem utan att 

förneka dessa, samt att de blir mer motiverade till att förändra det som går att 

förändra (Wasylkiw och Clairo 2018).   

Heath et al. (2017) utgår också från begreppet self-compassion i sin forskning där 

syftet var att undersöka varför endast en tredjedel av unga manliga studenter i 

USA väljer att söka hjälp för sina psykologiska besvär. Forskarna utgick från 284 

manliga studenter på ett stort Midwestern universitet som fick besvara en 

enkätundersökning för att mäta killarnas tillgivenhet till maskulinitetsnormer, 

self-compassion, stigma och vilka risker som kan uppstå om man inte kan visa 

känslor inför en kurator. De utgick från mäns tillgivenhet till maskulinitetsnormer 

som en hindrande faktor till att söka hjälp utifrån att en kuratorskontakt kan 

innebära ett misslyckande i att vara en man på grund av att den unga mannen 

behöver be om hjälp och engagera sig i sina känslor, vilket klassas som en svaghet 

utifrån ett maskulinitetsperspektiv. Maskulinitetsnormer har en påverkan ifall 

andra kommer att betrakta mannens beteende som accepterande eller inte och där 

hjälpsökande har visat sig tillhöra ett beteende som inte accepteras. Self-

compassion kan göra så att en person inte känner sig lika ensam i sina svåra 

stunder och kan även minimera destruktivitet. Forskarnas resultat visade på att 

self-compassion kan vara ett användbart inslag vid arbetet med unga män och 

hjälpsökande då det kan minimera fokus på maskulinitetsnormerna (Heath et al. 

2017).  
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3. Teori 
 
I det här avsnittet kommer följande begrepp presenteras utifrån genus: 

socialisering, hegemonisk maskulinitet och underordnad maskulinitet. Avsnittet 

kommer även att beröra begreppet motivation då det är en viktig faktor för 

kuratorerna när de agerar som motivationsarbetare gentemot de unga männen. 

3.1 Socialisering 
 
Sociologen Amy S. Wharton (2005) redogör för begreppet socialisering, vilket 

handlar om processen kring hur män fostras till att bete sig på ett visst sätt utifrån 

att socialiseras in i ett samhälle. Begreppet skildrar de karaktäristiska drag som 

förväntas av män i ett samhälle och som hänger ihop med maskulinitet. 

Konsekvensen som kan uppstå för de män som inte följer det här kan någon gång 

i livet behöva stå till svars för det genom att bli värderade om de är lämpliga i sin 

maskulinitetsroll. Maskulinitetens uppbyggnadsfas börjar redan i barndomen när 

barnet får lära sig av föräldrarna och omgivningen att människor ska vara på ett 

visst sätt, vilket även bidrar till att barnet skapar en medvetenhet kring sig själv. 

Socialisering utifrån genus är en grundläggande faktor för att omgivningen ska 

kunna förstå och agera med en nyfödd och blir på så sätt en avslöjande faktor 

kring att genus är så djupt inrotat i oss för att formas som människa och att skapa 

sitt jag. Den kulturella informationen förs sedan vidare av så kallade 

socialiseringsagenter som består av individer, organisationer, grupper men främst 

av allt av föräldrar då de utgör de viktigaste personerna under barnets uppväxt 

(Wharton 2005).   

Connell (2008) gör en liknande beskrivelse kring socialisering utifrån att 

maskulinitet och feminitet tolkas som internaliserade könsroller som är någonting 

inlärt och på så sätt en produkt av socialisering. Könsroller bygger på ett resultat 

av det kulturella och att utgå från att maskulinitet är format utifrån socialisering 

möjliggör social förändring.  Förändringen kan då ske utifrån sociala processer 

som bygger på att socialiseringsagenter, såsom föräldrar, organisationer, skolor 

och media bär ett ansvar för om det ska skapas nya förväntningar på rollnormerna 

(Connell 2008).  
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3.2 Hegemonisk maskulinitet och underordnad maskulinitet  
 
Professorn Raewyn Connell (2008) beskriver genus som en social praktik, vilket 

bygger på genusprocesser som Connell väljer att likna vid en reproduktiv arena. 

Hon menar att genus är en historisk process som ständigt refererar till kroppen 

och vad den gör och som resulterar i att genus har makten över det sociala. 

Genusrelationer är de relationer som skapas mellan människor inom den 

reproduktiva arenan och har en avgörande betydelse för strukturen i ett samhälle. 

Maskulinitet har formats med historien och går att likna vid ett genusprojekt där 

villkoren för genus har skapats via kulturella processer, individuella val och 

institutioner. För att kunna förstå och analysera maskulinitet är det av vikt att se 

den komplexa struktur som genus bygger på och som motsvarar många olika 

logiker. Det finns inga definitiva svar när det kommer till maskulinitet utan det 

handlar om dess förankring och position i världen. Genus har en betydande roll 

för den sociala strukturen och för att förstå den västerländska genusordningen 

beskrivs härmed huvudmönstret av de två karaktärstyperna hegemonisk 

maskulinitet och underordnad maskulinitet (Connell 2008).  

Connell (2008) skildrar begreppet hegemonisk maskulinitet som handlar om den 

auktoritära position en viss grupp av män kan vidmakthålla i samhället. Hegemoni 

är allmänt accepterad och föränderlig över tid och utgör en kollektiv skildring av 

maskulinitet som skapas utifrån institutionell makt, kulturella ideal och samhällets 

individer för att upprätthålla och hävda den högsta placeringen i genushierarkin. 

Det är en genuspraktik som upprätthåller den tillfälliga motsvarigheten till 

patriarkatets legitimitet som resulterar i att män har en dominant position i 

samhället medan kvinnor är underordnade. Hegemoni är en idealbild som bland 

annat upprätthålls av den bild som skapas av staten och militären där maskulinitet 

inte hotas av feministiska kvinnor och män med andra ideal. Underordnad 

maskulinitet bygger på en kulturell stigmatisering av män som kan jämställas som 

feminina. Ett tydligt exempel handlar om heterosexuella mäns dominans över 

homosexuella män. Kategorin underordnade män handlar inte enbart om 

homosexuella män utan inkluderar även heterosexuella män med andra ideal. Den 

gemensamma nämnaren är att männens beteende eller handlingar utgörs för att 

vara mer feminina, vilket gör att de här männen hamnar längst ner i 

genushierarkin och tappar sin legitimitet och status.  Vilket de gör eftersom de 
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inte kan uppnå hegemoni som i den här betydelsen representerar det manliga 

idealet (Connell 2008). 

 

3.3 Motivation och motivationsarbetare 
 
Psykologen och psykoterapeuten Per Revstedt (2014) beskriver begreppet 

motivation som handlar om att människor längtar efter att uppnå ett meningsfullt 

och självförverkligat liv, vilket bygger på att personen är målinriktad, social, 

konstruktiv och aktiv. Det handlar helt enkelt om att kunna ta tillvara på livets 

möjligheter och att ansvara för sig själv genom att bland annat agera konstruktivt 

och söka hjälp för sitt mående. Personer som arbetar med motivationsarbete ska 

sträva efter att klienten ska uppnå en inre känslomässig förändring som handlar 

om att stärka personens positiva kärna och som kan bli en början på en positiv 

förändringsprocess. Klienten behöver inte träffa motivationsarbetaren under 

någon längre tid för att uppnå det här men det kan dröja länge innan 

förändringsprocessen visas utåt.  

Motivationsarbetets definition av motivation handlar om att alla människor i 

grunden är motiverade eftersom alla vill leva ett meningsfullt liv, av vilka de som 

utåt sett är motiverade går under namnet manifest motiverade. De människor som 

inte visar att de är motiverade kallas för latent motiverade, vilket betyder att 

motivationen finns men att den för tillfället är vilande. Den latenta motivationen 

kan visas genom destruktiva handlingar där personen saknar ett alternativ till sitt 

sätt att leva. Motivationsarbetaren bär ett ansvar för om klienten blir motiverad 

eller ej genom att hela tiden se till de möjligheter som finns till hands i 

behandlingsarbetet. Motivationsarbetaren kan inte tvinga någon till att bli 

motiverad men ska inte se klienten som ett offer för sina omständigheter. 

Motivationsarbetaren ska alltid agera utefter bästa möjliga förmåga genom att 

analysera sitt eget agerande och hur det går att utvecklas i sitt arbete (Revstedt 

2014).  
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4. Metod och metodologiska överväganden  
 
Under det här avsnittet kommer följande delar att presenteras: forskningsdesign, 

urvalsprocess av kunskapsläge och empiri, presentation av intervjupersoner och 

utformandet av intervjuer. Jag kommer även att beröra genomförandet av 

intervjuer, bearbetning av empirin, studiens tillförlitlighet och avsluta med 

forskningsetiska överväganden.  

4.1 Forskningsdesign  
 
Den här studien bygger på en kvalitativ forskningsansats då syftet är att undersöka 

kuratorers upplevelse där orden har den största betydelsen och där 

beskrivningarna av innehållet har flera dimensioner. I jämförelse med kvantitativ 

forskning som inriktar sig mer på en standardiserad form som är numerisk och 

lättare att jämföra med andra studier (Lind 2014). Studien kommer att utgå från 

intervjuer som kan beskrivas likt ett samtal som inbegriper ett syfte, där den som 

intervjuas har kunskap kring det valda fenomenet. En induktiv analysstrategi har 

använts i undersökningen, vilket innebär att teorierna inte har fått styra 

forskningsprocessen utan valts utifrån intervjupersonernas svar. Undersökningen 

blir på så sätt teorigenererande. Nackdelen med induktiv strategi är att teoretiska 

resonemang får en större betydelse i slutfasen av arbetet (Lind 2014). Den 

kvalitativa ansatsen är lämplig för studien då syftet är att få en bild av enskilda 

individers synpunkter medan den kvantitativa ansatsen strävar efter resultat som 

är baserade på generalisering av en utvald population (Bryman 2011).   

4.2 Urvalsprocess  

4.2.1 Insamlande av empiri  

 
Vad gäller urval av studiens empiri blev avgränsningen kuratorer där syftet var att 

intervjua yrkesverksamma med en nära koppling till socionomfältet och som även 

arbetar med unga mäns psykiska hälsa. Urvalet var målinriktat då jag ville 

intervjua personer som stämmer överens med problemformuleringen och som kan 

besvara de övergripande frågeställningarna (Bryman 2011). Det urval som gjordes 

av organisationerna var genom att kontakta alla ungdomsmottagningar runt om i 

Skåne, vilket genomfördes först efter en överenskommelse med min handledare. 

Den första kontakten ägde sedan rum via mejlkontakt med respektive enhetschef 
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för att få deras godkännande och en lista på anställda kuratorer. Nackdelen med 

att kontakta enhetscheferna innebar att jag inte nådde ut till potentiella 

intervjudeltagare samt den påverkan som enhetscheferna kan ha haft på det 

frivilliga deltagandet i studien eller att intervjupersonerna blivit utvalda för att ge 

en positiv bild av verksamheten (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015). Trots den 

här nackdelen ansåg jag att det här var det bästa alternativet, då det annars funnits 

en risk för att cheferna upplevt ett motstånd till att låta sina anställda ställa upp på 

en intervju. 

De förfrågningar som skickades ut till enhetscheferna bestod av ett 

introduktionsmejl med en kort beskrivning av mig själv och min kandidatuppsats. 

Det utlovades även att kuratorerna skulle få ett mer utformat introduktionsbrev 

när kontaktuppgifter till respektive kurator utlämnats. Jag valde att använda min 

handledare som referens för att underlätta processen med att få intervjupersoner 

till att ställa upp på en intervju. Utifrån bristande kontaktuppgifter till kuratorerna 

och på grund av viljan av att informera cheferna om studien bedömer jag att det 

här tillvägagångssätt var det bästa alternativet för den valda studien. Jag hade i 

åtanke att kuratorer generellt är uppbokade under längre perioder och valde därför 

att kontakta alla de kuratorer vars kontaktuppgifter jag fick tillgång till, för att 

försäkra mig om att hinna utföra intervjuerna inom den rådande tidsramen. 

Urvalet resulterade sedan i fem kuratorer, varav två arbetade på samma 

mottagning. Samtliga kuratorer fick ett mejl med ett bifogat introduktionsbrev och 

en samtyckesblankett (se bilaga 1 och 2). Intervjuerna genomfördes sedan under 

en fyra veckors period på respektive kurators mottagning.  

4.2.2 Presentation av intervjupersoner  

 
Samtliga intervjupersoner är kvinnliga kuratorer med varierade utbildningar på 

olika ungdomsmottagningar runt om i Skåne, det är enbart intervjuperson 4 och 5 

som arbetade på samma mottagning. Kuratorerna uppgav att de mötte både killar 

och tjejer i sin kuratorskontak.   

Intervjuperson 1: är utbildad socionom och vidareutbildad i KBT steg 1 och 

grundkurs i sexologi.  
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Intervjuperson 2: är utbildad beteendevetare och vidareutbildad i KBT steg 1 och 

master i sexologi.  

Intervjuperson 3: är utbildad i social omsorg med inriktning barn och ungdom och 

vidareutbildad i KBT steg 1.  

Intervjuperson 4: är utbildad socionom.  

Intervjuperson 5: är utbildad socionom och vidareutbildad i steg 1 

psykodynamiskt.  

4.3 Utformning av intervjuguide   
 
Vid planering av en intervjuguide utgick jag från Kvale och Brinkmanns (2009) 

metod gällande tematisering av intervjuguide som bygger på frågeställningarna 

varför, vad och hur. Syftet med frågorna var att kartlägga syftet med studien 

utifrån vad som ska undersökas och vilken teknik som ska användas.  

Tematiseringen av mina frågor var en förutsättning för att kunna skapa ett 

empiriskt underlag av intervjupersonernas erfarenheter av det valda ämnet. 

Resultatet blev följande tre teman: genus, normer och organisation. Vilka utgjorde 

en avgränsning till de aspekter som jag ville få svar på i studien (Kvale och 

Brinkmann 2009). Bryman (2011) benämner den teknik som använts för en 

semistrukturerad karaktär då intervjuerna utgått från en intervjuguide (se bilaga 1) 

där jag som forskare utgick från mina teman samtidigt som jag var fri att ställa 

följdfrågor. Intervjuformen valdes för att min erfarenhet av att intervjua är relativt 

liten och metoden kan ge en försäkring om att de områden som beröras kan 

besvara mina övergripande frågeställningar i problemformuleringen. 

Intervjuformen gjorde mig följsam och det här är någonting som Lind (2014) 

menar är ett kännetecken för kvalitativa intervjuer på grund av att det skapade en 

flexibilitet och gav en bredare bild av det valda fenomenet. Metoden gör det 

möjligt för forskaren att ändra på frågor utefter varje intervju, utifrån eventuella 

följdfrågor som väckts i den föregående intervjun (Lind 2014). Jag var medveten 

om att utformningen av intervjuguiden påverkades av min förförståelse av 

ungdomsmottagningen samt mina erfarenheter av att mina manliga vänner inte 

kände till att det fanns möjlighet till samtalskontakt hos kuratorer.  
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4.4 Genomförande av intervjuer  
 
Jag valde att genomföra, som tidigare behandlat, semistrukturerade intervjuer 

ansikte mot ansikte med kuratorerna på respektive arbetsplats om cirka 20-30 

minuter för varje intervjuperson. Intervjupersonerna blev inledningsvis tillfrågade 

om de kände sig bekväma med att intervjun spelades in och resulterade i att 

samtliga kuratorer gav sitt medgivande. Jag förde även minnesanteckningar under 

samtliga intervjuer där syftet var att underlätta det senare arbetet med 

transkriberingen men även för att skapa en bredare bild av intervjusituationen 

(Lind 2014).   

Under de första intervjuerna visade det sig att de utvalda kuratorerna inte hade 

erfarenhet av funktionen video direkt som är ett relativt nytt fenomen på 

ungdomsmottagningen och jag valde därför att ändra frågorna som var under 

temat organisation. Jag utgick från svarsalternativen från de första kuratorerna och 

anpassade sedan frågeställningarna för att kunna skapa en bredare bild av det här 

temat (Lind 2014). Bryman (2011) skriver att en kvalitativ forskare har möjlighet 

att ändra fokus under forskningsprocessen tack vare flexibiliteten i att den 

kvalitativa forskningsmetoden inte ska vara för strukturerad, där syftet är att öka 

chanserna till att fånga upp olika perspektiv på intervjupersonernas svar.  

4.5 Bearbetning och analys av empirin  
 
Vid utformandet av transkriberingen valde jag att utgå från Per Linells kapitel 

Transkription: från samtal till textrepresentation (2011) . Här användes en så 

kallad skriftspråksnorm, vilket innebar att språket justerades medvetet genom att 

utesluta tvekfenomen i form av alla mhm, ehm och liknande för att skapa ett 

bättre flöde i utskriften. Arbetssättet innebar att jag behövde lyssna igenom 

inspelningen noga för att kunna skapa en trovärdig transkription (Linell 2011).  

Vid kodning av empirin följde jag Brymans (2011) tekniker vid kvalitativ 

dataanalys, där han menar på att det är en fördel att påbörja kodningen i ett tidigt 

skede. Kodningsprocessen såg sedan ut enligt följande: genomläsning av 

materialet där det intogs en förutsättningslös inställning där jag valde att avsluta 

med att anteckna de iakttagelser som uppstått under läsningen. Vid den andra 

genomläsningen markerades sedan intervjupersonernas svar med olika kategorier 
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för att sedan placera in citaten i en katalog av teman. Katalogerna genererade 

slutligen i följande teman: orsaker till att unga män besöker 

ungdomsmottagningen, motstånd och barriärer, unga mäns behov av 

ungdomsmottagningen, vad verksamheten gör för att nå fler killar och vad 

verksamheten hade kunnat göra för att locka fler killar (Bryman 2011). Studien 

bygger på en tematisk analys där syftet var att undersöka vad som sägs istället för 

hur det sägs och jag har utgått från Ryan & Bernards rekommendationer vid min 

sökning av olika teman. Jag letade först efter meningar som liknade varandra, 

vilket kan benämnas som repetitioner och som handlar om att undersöka 

intervjupersonernas likheter och skillnader i sina uttalanden. När jag sedan 

skapade gemensamma teman utifrån svaren från alla intervjupersonerna uppkom 

övergångar som innebar att några teman förändrades för att dessa skulle stämma 

överens med resten av materialet (Bryman 2011).    

Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver vikten av att reducera text i sitt 

material eftersom kvalitativ forskning genererar mycket textinsamling där syftet 

med reduceringen är att behålla information som kan skapa en rättvis och god bild 

av det material som blir kvar. Kodning är en form av sortering och som efter 

reducering leder till att forskaren behöver argumentera för sina val genom att 

referera till valda teorier och kunskapsläget, vilket sker i studiens analysdel. 

Vidare i analysen är det viktigt att inte enbart redovisa för sitt material utan att 

även argumentera för att visa på att forskaren själv bidrar till ämnesområdet 

utifrån egna tolkningar och förklaringar av materialet (Rennstam och Wästerfors 

2015).  

4.6 Studiens tillförlitlighet  
 
Inför varje intervju informerades intervjupersonerna om studiens syfte, 

konfidentialitet samt att uppsatsen kommer publiceras. Jag nämnde att det var 

önskvärt att få feedback på den transkriberande intervjun för att veta att min 

tolkning av personernas svar uppfattats korrekt. Samtliga kuratorer valde att ställa 

upp på den här formen av återkoppling som Bryman (2011) kallar för 

respondentvalidering och är den del av Guba och Lincolns kriterier för 

trovärdighet. En annan trovärdighetsaspekt handlar om överförbarheten som 

uppnåtts genom att material såsom introduktionsbrev, samtyckesblankett och 
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intervjuguide presenteras i slutet av den här undersökningen (se bilaga 1, 2 och 3). 

Forskningsprocessen har även beskrivits under det här avsnittet och jag har fört 

anteckningar under intervjun för att skapa en bredare bild av intervjusituationen, 

där minnesanteckningarna även utgjort ett reservmaterial ifall inspelningen inte 

skulle fungera korrekt. Inom kvalitativ forskning används inte reliabilitet på 

samma sätt som i kvantitativ forskning utan dess motsvarighet är istället 

pålitlighet som handlar om att inta ett granskande synsätt. Under 

forskningsprocessen har min handledare kontinuerligt fått läsa textavsnitten i den 

här studien för att avgöra dess kvalitet. Jag var hela tiden medveten om att det inte 

går att uppnå en fullständig objektivitet i samhällelig forskning, vilket motsvarar 

Guba och Lincolns begrepp möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2011).  

Guba och Lincoln (Bryman 2011) formulerar olika kriterier för att uppnå äkthet i 

en studie. Ett av kriterierna är att ge en rättvis bild av åsikter och uppfattningar, 

vilket jag uppnått eftersom intervjupersonerna svarade liknande på vissa frågor 

och väldigt olika på andra, vilket visar på att det finns en komplexitet utifrån 

skilda åsikter gällande problematiken men även att kuratorerna representerade 

olika mottagningar runt om i Skåne. Det fanns några kuratorer som uttryckte att 

studien gett dem nya tankar och påminde dem om problemet samt att de uttryckte 

att det var givande att ställa upp på intervjun, vilket visar på en ontologisk 

autenticitet som handlar om att intervjupersonerna fått en djupare förståelse för 

sin sociala situation. Den pedagogiska autenticiteten handlar om att ge 

intervjupersonerna en bättre förståelse av sin sociala situation utifrån hur andra i 

samma miljö ser på fenomenet och eftersom alla respondenter i den här studien är 

kuratorer på ungdomsmottagningen kan respektive intervjuperson ta del av 

undersökningen för att se hur andra kuratorer resonerar kring samma sociala 

fenomen (Bryman 2011).    

Nackdelen med kvalitativa forskningsresultat är att de är svåra att generalisera 

utöver den valda kontexten på grund av att intervjupersonerna inte är 

representativa för en population (Bryman 2011).  Den kvalitativa metoden 

begränsas även av att det är jag som avgör vad som är viktigt och intressant att ta 

med utifrån intervjupersonernas svar och att det i sin tur avgör vad som kommer 

att presenteras i analysen, baserat på mina övergripande frågeställningar i 

problemformuleringen. En kvalitativ undersökning blir därför svår att replikera 
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eftersom det är min forskarroll som blir det viktigaste redskapet när det kommer 

till datainsamlingen och redogörelsen av denna (Bryman 2011). Jag har å andra 

sidan valt att beskriva processen utförligt under det här avsnittet samt redogjort 

för intervjuguiden i bilaga 1 vilket gör att andra forskare kan utföra en liknande 

studie.  

En annan aspekt av kvalitativa intervjuer är den intervjuareffekt som Bryman 

(2011) beskriver vilket handlar om min närvaro som forskare och dess påverkan.  

Det kan ge effekt på intervjupersonernas svar av att jag är en kvinnlig ung 

socionomstudent. Ett annat problem som kan uppstå är att intervjupersonerna 

försöker skapa en mer positiv bild av sig själva och verksamheten vilket kan ge en 

påverkan på deras svar.   

4.7 Forskningsetiska överväganden  
 
Vetenskapsrådets (u.å.) forskningsetiska principer har utgjort en utgångspunkt i 

kontakten med intervjupersonerna. Jag har följt de fyra huvudkraven kopplat till 

individskyddskravet som är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet följdes genom att 

skicka ut ett informationsbrev (se bilaga 2) om frivillighet och studiens syfte till 

samtliga kuratorer. Samtyckeskravet uppnåddes genom att skicka ut en 

samtyckesblankett (se bilaga 3) med information om intervjupersonernas 

konfidentialitet samt att personliga uppgifter förvaras oåtkomligt för obehöriga, 

det inkluderade även bandinspelningen, vilket kuratorerna skrev under sitt 

medgivande till innan intervjun startade. Konfidentialitetskravet uppnådes genom 

att kalla intervjupersonerna för intervjuperson 1, intervjuperson 2 etcetera istället 

för att skriva ut deras namn i studien. Jag följde även nyttjandekravet som har 

inneburit att det insamlade personuppgifterna om intervjupersonerna enbart 

använts till studiens syfte (Vetenskapsrådet u.å.).  

5. Resultat och analys   

5.1 Presentation av teman  
 
Den tematiska kodningen har genererat fyra teman som kommer att presenteras i 

följande avsnitt: ”Motstånd och barriärer till att söka hjälp”, ”Orsaker till att unga 
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män besöker ungdomsmottagningen”, ”Unga mäns behov av 

ungdomsmottagningen”, ”Vad verksamheten gör för att nå ut till killar” och ”Vad 

verksamheten hade kunnat göra för att locka fler killar”. Jag har valt att 

sammanfatta varje tema med ett tillhörande stycke som analyserar 

intervjupersonernas svar kopplat till kunskapsläge och teori.  

5.2 Motstånd och barriärer till att söka hjälp 
 
Kuratorerna lyfte olika faktorer som hindrar unga män till att söka samtalskontakt 

på ungdomsmottagningen. Samtliga ansåg att orsaken till att unga män sökte hjälp 

i så liten omfattning var på grund av samhället och gamla maskulinitetsnormer 

kring beteende och att killar generellt är sämre på att söka hjälp när de mår dåligt. 

Några av kuratorerna uppgav att det kunde bero på bristande motivation eller att 

killar generellt inte kände till ungdomsmottagningen i lika stor utsträckning som 

tjejer. En annan faktor handlade om bakgrund såsom uppväxt där föräldrar och 

klasskillnader spelade en viktig roll men även att killar väljer alkohol och droger 

samt blir utåtagerande för att istället få utlopp för sina känslor. En ytterligare 

faktor handlade om vikten av personlig mognad för att unga män ska kunna bli 

mer mottagliga för en samtalskontakt hos en kurator.  

En kurator menade att maskulinitetsnormer påverkade unga män i så pass stor 

grad att det blir en försvårad process att upptäckta hjälpbehoven samt att det inte 

är lika accepterat med samtalskontakt utifrån de rådande normerna i samhället. En 

annan intervjuperson vidareutvecklade det här resonemanget genom att killar inte 

fått samma övning i att uttrycka sina känslor och att det råder en större tillåtenhet 

hos tjejer att vara känslosamma. Hon ansåg att maskulinitetsnormerna resulterade 

i ett förtryck av mäns känslor genom att normer hindrar unga män till att söka 

hjälp. Samtidigt som hon trodde att det här är någonting som är på väg att luckras 

upp och att antalet killar kommer öka på ungdomsmottagningen framöver.  

Det fanns en intervjuperson som lyfte olika bakgrundsfaktorer såsom uppväxt och 

klassfråga utifrån att lågutbildade pappor kunde brista i sin roll som förebilder till 

ungdomarna. Hon baserade det på pappornas problem med att hantera känslor, då 

de istället kunde agera genom tystnad, aggressivitet eller alkohol. Det fanns även 

en annan kurator som ansåg att uppväxten hade en påverkan, vilket hon visar i 

följande citat: 
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 … Dom killarna som kommer hit generellt då verkligen, vissa bor på 

landet och har föräldrar som är bönder. Man får en uppfattning om att 

dom inte är så vana vid att prata om känslor kanske, men sen är ju inte 

det, det är åter igen min fördom som jag håller på hoppas ska ändras 

ju längre jag är här. (Intervjuperson 3).  

Intervjuperson 3 utvecklade sitt resonemang kring att unga män som avstår från 

att söka hjälp istället kan bli utåtagerande eller använda alkohol och droger. Hon 

menade på att samhället påverkar killars benägenget att be om hjälp och vilken 

typ av hjälp som de vill ha. Att killar som mår dåligt kanske inte vänder sig till en 

kurator i ett första skede utan problemen behandlas på andra sätt genom kompisar, 

alkohol och i värsta fall genom slagsmål.  

Det fanns en kurator som valde att ge en annan bild som handlar om att yngre 

killar saknar insikt kring den investering som personen själv måste göra i en 

samtalskontakt och att det här är någonting som ofta kommer i en högre ålder i 

och med en personlig mognad. I följande citat redogör hon för vad omgivningen 

kan göra för att medvetengöra hjälpbehovet hos fler unga män:  

Man måste börja tidigt, att både föräldrar, nätverk, skola lyfter frågan 

om mående. Att man tidigt lär sig att prata om det, att det inte bara är 

en dunk i ryggen att ”det där fixar du, det där klarar du” utan att 

faktiskt liksom låta även killar som barn eller liksom tidig tonår få 

stanna upp och reflektera över sitt liv på samma sätt som jag tänker att 

man säkert gör med tjejer på ett annat sätt. För då tror jag att det blir 

liksom naturligt, naturligare att söka hjälp senare i livet om man 

behöver det än om man har lärt sig hantera saker på andra sätt liksom, 

eller att inte få ha blivit lyssnad till. (Intervjuperson 4).  

Enligt intervjupersonen handlar det om att alla i samhället bär ett ansvar 

för att det ska finnas en större acceptans för killar att prata om känslor. I 

motsvarighet till att män ständigt måste leva upp till det manliga idealet 

och visa sig starka och självständiga. Intervjupersonen uttrycker även att 

killar som fått öva sig i att samtala om känslor skapar en lägre tröskel för 

hjälpsökande.  

5.2.1 Analys 
 
Intervjupersonerna ansåg att unga män som avstår från att söka hjälp hos en 

kurator kan bottna i de maskulinitetsnormer som råder i samhället. Pollastri et 

al.(2018) ger en förklaring till det här och menar att samhället ställer olika krav på 

könen utifrån anpassning efter normer, vilket innebär att unga män inte kan visa 
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sig känslosamma på samma sätt som unga kvinnor eftersom de blir mer sårbara 

genom att de inte bemöter samhällets förväntningar på maskulint beteende.  

Några av intervjupersonerna uttryckte att papporna var viktiga förebilder och 

påverkade de unga männen i sitt val av att söka samtalskontakt för sina problem 

där det visade sig att de som avstod från hjälpsökande istället kunde få utlopp för 

sitt mående på ett mer destruktivt sätt. Whartons (2008) begrepp socialisering 

menar att den här processen börjar redan vid födseln när ett barn ska fostras in i 

kulturella normer av så kallade socialiseringsagenter. Föräldrar har här den 

viktigaste rollen eftersom de utgör en grundtrygghet och har ett bärande ansvar 

för de normer som sedan överförs på barnet. Connell (2008) menar att 

socialisering kan vara en möjliggörande faktor för social förändring, genom att 

organisationer, som i detta fall är ungdomsmottagningar, bär ett ansvar för att 

skapa nya förväntningar på rollnormerna och har på så sätt en påverkan på 

kategorin unga hjälpsökande män. 

En intervjuperson uttryckte vikten av att börja tidigt genom att lära killar att prata 

om sina känslor. I utredningen Maskulinitet och psykisk hälsa (SKL 2018) 

betonades också vikten av att unga män har ett behov av att träna på att uttrycka 

sina känslor, tankar och behov inför andra för att kunna påverka sitt mående men 

även beteende i nära relationer. I likhet med kuratorns uttalande är det alltså 

möjligt att arbeta för att även killar kan söka hjälp för sitt mående så länge det 

skapas en tillåtande inställning i samhället, vilket är någonting som alla kan arbeta 

för. Det visar även på att kuratorernas inställning och hur de väljer att samtala 

kring kategorin unga män har en påverkan. 

Slutsatsen blir att de flesta av kuratorerna valde att lägga ansvaret för den låga 

andelen hjälpsökande unga män på yttre faktorer såsom samhället, 

maskulinitetsnormer och föräldrar. Det fanns även någon kurator som lyfte fram 

sina fördomar gentemot klasskillnader och dess påverkan på unga män utifrån 

citatet om bönder. Kuratorernas inställning till den låga andelen unga män på 

ungdomsmottagningen har en påverkan och enligt socialisering (Wharton 2008) är 

inte maskulinitetsnormerna hugget i sten utan går att förändra, utifrån att de som 

arbetar med unga män är socialiseringsagenter och kan genom sociala processer 

vara med och förändra synen på maskulinitet och vad som förväntas av unga män.  
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5.3 Orsaker till att unga män besöker ungdomsmottagningen  
 
Samtliga av kuratorerna upplevde att den främsta orsaken till att unga män 

besöker ungdomsmottagningen var för att testa sig för sexuellt överförbara 

sjukdomar och hämta kondomer. ”Det är mycket att dom testar sig, ja. Eller har 

kanske frågor kring kroppen och vad som är normalt och inte normalt”. 

(Intervjuperson 1).  

De unga männen som valde att söka sig till ungdomsmottagningen för en 

samtalskontakt med en kurator uttryckte enligt intervjupersonerna ett behov av att 

prata om sin maskulinitetsroll. Maskulinitet var ett genomgående tema och var 

återkommande i samtalen kring relationsproblematik eftersom killar känner en 

press av att leva upp till en viss status som samhället förväntar sig av dem vilket 

redogörs i följande citat: 

Det är allt mellan himmel och jord, det kan vara könsidentitet, 

relationsproblematik. Relationsproblematik skulle jag nog vilja säga 

är det främsta och då menar jag relation i familjen men även till 

partner eller till liksom kompisar, att leva upp till en viss social status 

kanske så man inte känner att man klarar av eller egentligen mår bra 

av. Och sen skulle jag också vilja säga framtidsoro, alltså vad ska det 

bli av mig. (Intervjuperson 4).  

Enligt intervjupersonen handlar killarnas hjälpbehov många gånger om 

att prata om att leva upp till en viss status i olika miljöer och att de 

utifrån sin könsidentitet behöver bete sig på ett visst sätt. En annan 

intervjuperson resonerade kring att män som sökt kuratorskontakt 

behövde använda mod för att kunna ta steget att söka hjälp, vilket enligt 

henne innebar att killarna hade en stark ambition till att fullfölja 

kuratorskontaken ordentligt. Intervjuperson 5 gav ett exempel på hur det 

kan se ut i en samtalskontakt när de unga männen uttrycker sig kring sin 

manlighet: 

… hur kan jag vara i kontakt med mina begär och min lust utan att 

vara någon som gör någon annan illa eller hur kan jag vara i kontakt 

med min sårbarhet och min känslighet och ändå få lov att vara man. 

(Intervjuperson 5).  

Citatet visar på den komplexitet det innebär för killar att gå utanför 

normerna då de ofta vill samtala om att leva upp till en viss 

maskulinitetsroll. Samtidigt som de unga männen visar på ett behov av 
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att få vara sårbara och känslosamma vilket de vet går emot den 

önskvärda rollen och visar härmed på behovet av en samtalskontakt för 

att få en klarhet i de här frågorna.  

5.3.1 Analys 
 
I intervjuerna visade det sig att unga män som söker sig till 

ungdomsmottagningen främst ville testa sig för könssjukdomar och hämta 

kondomer men enligt utredningen Maskulinitet och psykisk hälsa (SKL 2018) kan 

detta beteende egentligen stå för ett behov av att killarna behöver prata om sitt 

psykiska mående. Begreppet socialisering ger en djupare förklaring av det här 

fenomenet då samhället har vissa förväntningar på karaktärsdrag hos män, vilket 

gör att de blir värderade utifrån sin maskulinitet utifrån handlingar där männen 

blir bedömda i hur pass lämpade de är i sin maskulinitetsroll (Wharton 2008). 

Enligt SKL (2018) kan killarnas beteende alltså stå för att de måste gå utanför sin 

maskulinitetsroll genom att söka stöd för sitt mående medan kondomhämtning 

klassas som mer socialt accepterat. Upprepad kondomhämtning kan stå för ett rop 

på hjälp och som visar på killarnas behov av samtalsstöd. Connell (2008) säger 

samma sak med sitt begrepp underordnad maskulinitet där män som utför 

handlingar som klassas som mer feminina, där samtal om känslor mer generellt 

klassas som en kvinnokonst, i sin tur tappar sin status i genushierarkin och kan på 

så sätt inte längre klassificera sig med den typiska mansbilden. Vilket gör att 

dessa män inte kan uppnå hegemonisk maskulinitet som står för det manliga 

idealet i västvärlden. 

Intervjuerna visade på att maskulinitet är problematiskt utifrån att det är en 

hindrande faktor för att söka hjälp samtidigt som maskulinitet utgjorde ett viktigt 

samtalsämne där de unga männen ville få större förståelse för hur de kunde bete 

sig manligt samtidigt som de ville visa sig känslosamma, vilket går emot 

maskulinitetsnormerna. Wharton (2008) menar däremot att organisationer utgörs 

av socialiseringsagenter som har en påverkan på förhållningssättet gentemot 

maskulinitet där socialiseringsagenterna i det här fallet består av kuratorerna. 

Tolkningen blir att kuratorerna kan påverka killarnas hjälpbehov utifrån en 

medvetenhet om maskulinitetnormernas inverkan.  
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Slutsatsen blir att de unga män som söker sig till ungdomsmottagningen främst 

gör det för att samtala om sin maskulinitet, samtidigt som maskulinitetsnormer 

utgör en hindrande faktor för att söka hjälp. De största anledningarna till att söka 

hjälp blir därför att testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar och hämta 

kondomer som klassas som manligt och blir status höjande eftersom männen då 

inte behöver prata om känslor och visa sig sårbara. Underordnad maskulinitet 

(Connell 2008) går härmed att koppla till de unga männens beteende då det är mer 

socialt accepterat för tjejer att söka samtalskontakt hos en kurator medan de unga 

männen som utför samma handling istället klassificeras som feminint och kan i 

sin tur leda till att deras maskulinitetsroll påverkas negativt.  

5.4 Unga mäns behov av ungdomsmottagningen    
 
Kuratorerna hade olika uppfattningar om unga män och deras besök på 

ungdomsmottagningen där några tyckte att de gjorde tillräckligt för att få dit 

killarna och att deras behov blev uppfyllda medan andra ansåg att den låga 

andelen unga män var ett problem. Samtliga var dock överens om att killar hade 

gynnats av en kuratorskontakt på samma sätt som tjejer.  

Det fanns en intervjuperson som resonerade kring att det fanns problem bland 

båda könen men att dessa hanterades på olika sätt. De killar som sökte hjälp för 

sina besvär hade tydligt behov av hjälp och att det hann gå en längre tid innan 

killarna valde att söka hjälp, i jämförelse med tjejer. Intervjupersonen menade att 

en kuratorskontakt kunde hjälpa en person som mår dåligt genom att skapa 

reflektion och perspektiv på problemet istället för att det skulle behöva leda till en 

negativ spiral. En annan kurator resonerade liknande och menade att tjejer 

generellt hade lättare för att prata om sina problem och söka hjälp än killar men 

att även killar hade samma behov av en samtalskontakt 

En av kuratorerna uttryckte att ungdomsmottagningen inte behöver nå fler killar 

om dessa ändå inte upplever något behov av hjälp. ”Man får fråga sig varför, 

måste vi nå fler killar då? Om dom inte känner att dom har nåt behov, så tänker 

jag att vi gör ju det vi kan”. (Intervjuperson 2). Hon menade på att mottagningen 

hade skapat förutsättningarna för killarna då de kunde boka tider via nätet eller 

boka på plats och att den marknadsföringen i sin tur skapar en enkelhet. De killar 

som inte vill söka sig till mottagningen skulle alltså inte känna sig tvingade och de 
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som vill ha hjälp fick istället anpassa sig efter samhället. Kuratorn ansåg att det 

inte var mottagningen som skulle anpassa sig efter killarna. Hon utvecklade sitt 

resonemang med att mottagningen inte heller skulle curla killarna genom att 

underlätta för dem utan att det är killarna själva som bär ansvaret för att öva på att 

söka hjälp i en tidig ålder.  

Det fanns en kurator som resonerade kring att det var ett problem att så få unga 

män sökte sig till ungdomsmottagningen och att det är någonting som finns med i 

verksamhetsmålen. Hon ansåg att fanns utvecklingsområden när det kommer till 

att rikta verksamheten mer mot killar och menade på att en lösning hade varit 

gruppverksamheter då det tenderar att minimera maskulinitetsnormen, eftersom 

individen kan se att andra killar väljer att söka liknande hjälp.  Hon hade även 

noterat att det var lättare för unga män på högskolenivå att söka kuratorskontakt 

än för yngre killar, vilket hon trodde berodde på ökad kunskap om psykisk ohälsa 

samt ett större mod i kombination med en identitetsutveckling vilket hon visar i 

följande citat:   

… när dom väl kommer hit så är det ju egentligen likartade problem 

och bekymmer som tjejer har. Så, jag tycker problemet är ju mer att få 

dom hit. … jag brukar alltid påtala modet, bekräfta modet att komma 

hit och att det är ett mycket stort steg liksom. (Intervjuperson 4).  

Enligt kuratorn finns det ingen skillnad mellan könen när det kommer till deras 

hjälpbehov men att det blir ett större steg för killarna att söka en samtalskontakt, 

vilket hon väljer att benämna med att det krävs ett visst mod för killarna att 

uppsöka en kurator.  

En annan intervjuperson tyckte också att det var ett problem med den låga andelen 

unga män utifrån den påverkan som ungdomsmottagningarna hade på besökarna. 

Som i sin tur kunde leda till att färre unga män sökte sig dit. Hon trodde att det 

berodde på mottagningens inriktning och personalens bemötande vilket hon 

redogör för i följande citat: 

… från början tror jag historiskt att ungdomsmottagningarna har riktat 

sig mer till unga kvinnor och att det nog kanske lever kvar i mångas 

medvetande och kanske också för oss som personal att vi är sämre, vi 

kanske är sämre på att möta unga män än vad vi är på att möta unga 

kvinnor. (Intervjuperson 5).   



30 
 

Enligt intervjupersonen har ungdomsmottagningen stämpeln av att vara 

en tjejmottagning då mottagningen länge marknadsfört sig mer mot unga 

kvinnor. Och att det i sin tur påverkat personalens bemötande gentemot 

de unga männen då personalen har mindre erfarenhet av att möta killar. 

Hon utvecklade även sitt resonemang med att killar har samma behov av 

kuratorskontakt som tjejer men att den fysiska utvecklingen är 25 procent 

större hos tjejer i puberteten jämfört med killar. Om det hade funnits en 

högre åldersgräns för killar så skulle troligen andelen unga män öka på 

ungdomsmottagningen.  Hon ansåg att mottagningen riktade sig mer mot 

hbtq-personer än kategorin unga män då de erbjöd snabbtest av HIV och 

hepatit B men saknade ny information om verksamheten riktad till killar.   

5.4.1 Analys 
 
Intervjupersonerna var överens om att unga män hade samma behov av 

kuratorskontakt som unga kvinnor men de hade skilda åsikter om vem det var som 

bär ansvaret för att de unga männen ska söka sig till mottagningen. Några av 

intervjupersonerna menade at den låga andelen unga män inte var något problem 

och att de trodde att antalet var på väg att öka medan andra ansåg att det var ett 

tydligt problem och valde att lägga ansvaret på sig själva och mottagningen. Det 

var en kurator som uttryckligen valde att lägga över ansvaret på killarna medan 

Wasylkiw och Clairos (2018) studie visar på att unga män generellt är mer 

negativt inställda till att söka hjälp för sina psykiska besvär, vilket beror på att 

många män vill visa en tillgivenhet till den traditionella maskulinitetsrollen. 

Begreppet hegemonisk maskulinitet (Connell 2008) säger samma sak utifrån att 

män behöver leva upp till ett visst ideal där de uppbär en auktoritär position i 

samhället som gör att kvinnor ses som underordnade. Enligt en annan kurator har 

ungdomsmottagningen historiskt sett varit mer inriktad mot kvinnor där 

personalen utvecklat sitt arbete mot kvinnlig problematik och utifrån hegemonisk 

maskulinitet kan ett besök på ungdomsmottagningen klassas som en negativ 

inverkan på maskuliniteten för de unga männen.   

I intervjuerna visade det sig att en av kuratorerna ansåg att det var ett problem 

med den låga andelen unga män på ungdomsmottagningen och hon var noga med 

att bekräfta killarnas mod i hennes kuratorskontakt. I den här studien går det att 
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tolka det som att den här kuratorn utgick från ett motivationsarbete som enligt 

Revstedt (2014)  handlar om att stärka personens positiva kärna och bygger på en 

inre känslomässig förändring. Kuratorn valde att uppmärksamma och påtala 

killarnas manifesta motivation och visade samtidigt i sitt arbete att hon ville göra 

sitt bästa för att hjälpa killarna i deras förändringsprocess mot ett bättre 

välmående (Revstedt 2014). Hon resonerade kring att unga män måste ta till sig 

mod för att kunna söka en samtalskontakt vilket kan liknas vid Connells (2008) 

begrepp underordnade män som handlar om en kulturell stigmatisering av män 

som agerar mer feminint såsom homosexuella och män som agerar utifrån 

feminina handlingar och konsekvensen i samhället resulterar i de heterosexuella 

männens dominans över de mer feminina männen (Connell 2008). Modet blir i 

detta sammanhang att övervinna det risktagande som det innebär att söka sig till 

ett sammanhang som har en mer feminin stämpel, vilket ungdomsmottagningen 

har på grund av den låga andelen unga män. 

Slutsatsen blir att det råder en skillnad i kuratorernas inställning till unga mäns 

behov av ungdomsmottagningen trots att alla var enade om att killar har ett lika 

stort behov av en kuratorskontakt som tjejer. Studien och teorierna visar på de 

försvårande omständigheter som uppstår när de unga männen står som ensam 

ansvariga för att söka hjälp för sin psykiska hälsa eftersom maskulinitetsrollen 

ställer kravet på dem att leva upp till en viss status. Ungdomsmottagningen har en 

efterhängsen stämpel av att vara en tjejmottagning, vilket kan ha en inverkan på 

den låga andelden killar eftersom de inte vill klassas som underordnade män. Den 

här studien visar samtidigt på hur viktigt det är att motivera den hjälpsökande för 

att stärka personen i sitt förändringsarbete.  

5.5 Vad verksamheten gör för att nå ut till killar 
 
Samtliga av kuratorerna ansåg att det viktigaste för verksamheten var att skapa en 

lättillgänglighet för ungdomarna när det kommer till att söka hjälp och få tider 

men även att tydliggöra att det inte enbart är en tjejmottagning utan att det är till 

för alla ungdomar oavsett kön. De ungdomsmottagningar som varit med i studien 

arbetar enligt kuratorerna med studiebesök och marknadsföring på skolor för att 

träffa ungdomar på högstadiet men även på fritidsgårdar för att berätta om 

verksamheten och visa ett ansikte utåt. Kuratorerna uttryckte att 
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ungdomsmottagningarna i Skåne arbetade för att ha en manlig sjuksköterska som 

riktar sig mer mot killarna och en intervjuperson uttryckte hur viktigt det var att 

samarbeta med den manliga sjuksköterskan. Hon ansåg att det var många killar 

som vid ett första möte kände en större trygghet i att träffa manlig personal och att 

samarbetet möjliggjorde att hjälpa killarna vidare till en kuratorskontakt. Enligt en 

annan intervjuperson hade de manliga sjuksköterskorna på hennes mottagning gått 

en vidareutbildning i andrologi för att utveckla sitt bemötande och bättre 

tillgodose killarnas behov.   

Många av kuratorerna uttryckte sig positivt om funktionen boka direkt, vilket är 

ett bokningssystem på internet där ungdomarna kan boka kuratorstider som är ett 

alternativ till att ringa. Enligt kuratorerna har denna funktion visat sig vara mer 

gynnsam för killarna, vilket redogörs i följande citat:  

Ja det kan ju va det att, att det blir en lägre tröskel, det är lättare att 

bara klicka in ett besök än att ringa och behöva prata med en fysisk 

person och berätta att man mår dåligt, om nu killar generellt sätt är 

sämre på att prata om känslor och prata och att söka hjälp. 

(Intervjuperson 2).  

Vi har ju olika sätt att komma hit, vi har ju dels att man bara kommer 

hit spontant och bokar men vi har också att man kan boka tid på nätet 

och dom tiderna, där är det mer killar som är benägna att boka, de 

sitter hemma och bokar en tid på nätet. (Intervjuperson 3).  

Enligt intervjupersonerna skapar funktionen boka direkt en större möjlighet för 

killar att boka tid för en samtalskontakt i och med att de inte fysiskt behöver be 

om hjälp genom att vara i kontakt med en person eller genom att uppsöka 

verksamheten.  

De två kuratorerna som arbetade på samma enhet uttryckte att deras mottagning 

ständigt arbetade med att locka fler killar till mottagningen och att en metod varit 

mindfulnessgrupper riktat mot killar. Kuratorerna såg positivt på det här eftersom 

deras upplevelse var att fler killar sökte sig till gruppverksamheter, vilket de 

trodde berodde på tryggare omständigheter för killarna. En intervjuperson tyckte 

att det var viktigt att sammarbeta med andra verksamheter som når ut till unga 

män och berättade att hennes mottagning samarbetade med en öppen verksamhet i 

samma stad som utgjordes av ett större antal killar. 
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5.5.1 Analys  
 
Kuratorerna lyfte vikten av att ungdomsmottagningar ska rikta sig mot alla 

ungdomar oavsett kön och Wendt (2016) skriver att en ungdomsmottagning ska 

vara normkritisk och ifrågasätta normer kopplat till kön utifrån målsättningen att 

det ska vara jämnställt. Whartons (2005) teori säger samma sak då ett barn som 

kategoriserat sig själv som man känner en tillhörighet och vill i olika situationer 

söka efter ett beteende som är anpassat utifrån genus. Enligt maskulinitetsnormen 

är det inte lika accepterat för killar att söka hjälp och därför är det viktigt att 

ungdomsmottagningarnas arbetssätt är just normkritiskt.  

De två kuratorer som ansåg att det var problematiskt med den låga andelen unga 

män på mottagningen och menade att de arbetade mot att det skulle bli mer 

jämnställt utifrån mindfulnessgrupper för killar. I Wasylkiw och Clairos (2018) 

studie visade det sig också att mindfulness har en positiv funktion i ett 

behandlingssyfte. De beskriver begreppet self-compassion där mindfulness ingår 

och som har psykologiska fördelar vilka kan leda till att individen får en större 

insikt kring sina problem och blir mer motiverad till att förändra sitt mående. 

Undersökningen av Heath et al. (2017) visar samma sak då self-compassion visat 

sig vara ett användbart inslag vid hjälparbete med unga män då det kan minimera 

fokus på maskulinitetsnormerna och visa på att personen inte är ensam i sitt 

mående. 

Slutsatsen blir att det är viktigt att ungdomsmottagningar fortsätter med att arbeta 

normkritiskt eftersom maskulinitetsnormen kan vara en hindrande faktor och 

därför är det viktigt att fortsätta med lösningar såsom boka direkt och 

gruppverksamheter som har visat sig passa för unga män. Studien visade även att 

mindfulness är en användbar metod för att locka fler killar eftersom 

gruppverksamheter kan sänka tröskeln tack vare tryggare omständigheter men 

även att mindfulness har visat på positiva egenskaper vid behandlingsarbete. 

Utifrån tolkning av Wasylkiw och Clairo (2018) och Heath et al. (2017)  kan self-

compassion och däribland mindfulness även leda till att killar blir mer benägna till 

att vilja arbeta vidare med sitt mående och kan vara ett värdefullt inslag i arbetet 

med hjälpsökande unga män.  
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5.6 Vad verksamheten hade kunnat göra för att locka fler killar 
 
Det var tydligt att intervjupersonerna hade lagt ner varierad tankekraft på vad 

verksamheten hade kunnat göra annorlunda för att få fler killar till att söka hjälp 

på ungdomsmottagningen. Några hade inte funderat mycket kring det och deras 

förslag var mest att fortsätta med studiebesök och boka direkt, vilket visas i 

följande citat: ”jag tänker att det är bra när vi åker ut till skolor eller har 

studiebesök och sen online och att dom kan boka direkt. Jag har ingen jättebra 

eller mer idé faktiskt”(Intervjuperson 3). Medan andra kuratorer menade att 

verksamheten var i behov av ett mer aktivt utvecklingsarbete riktat mot unga män 

och som redogörs för i följande citat: ”Att det är ett problem och att det är 

någonting som vi jobbar med och som vi måste, som vi liksom hela tiden måste 

ha med oss” (Intervjuperson 4). Citaten utgör härmed exempel på de skilda åsikter 

som kuratorerna hade gällande verksamhetens arbete riktat mot de unga männen. 

En av kuratorerna menade att den första kontakten ofta skedde när killarna är i 12-

13 års ålder i samband med kondomhämtning och hon ansåg att kuratorerna 

kunde utnyttja dessa tillfällen genom att öppna upp för en första kontakt med ett 

kortare samtal. Hennes teori var att det hade kunnat leda till fler hjälpsökande 

killar på längre sikt och förenkla ett framtida hjälpsökande tack vare att killarna 

hade fått ett ansikte på kuratorna. En annan kurator ansåg att det var viktigt att 

fortsätta med att nå ut med information genom att marknadsföra vad ungdomarna 

kan få hjälp med på ungdomsmottagningen och hur det går att ta sig till 

mottagningen. 

Det fanns en intervjuperson som reflekterande kring att personalen hade kunnat 

utveckla studiebesöken genom att kuratorerna kunde uttrycka att även killarna var 

välkomna till samtalsstöd, vilket hon visar i följande citat: 

Alltså nu har vi studiebesök och då kommer ju klasser hit och då 

informerar vi ju om vad man kan få hjälp med här. Där presenterar vi 

ju kanske inte specifikt att man även som kille är välkommen till en 

kurator till exempel men att man kanske i större utsträckning ska, man 

kanske ska nämna det, möjligtvis att vi ser att vi inte har så många 

killar som söker sig och kanske lyfta frågan: hur tänker killar kring 

det? (Intervjuperson 4).  
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Enligt intervjupersonen handlar det om att kuratorerna kan bli tydligare med att 

visa för killarna att de är välkomna till en samtalskontakt. Citatet visar även på att 

personalen kan utvinna värdefull information genom att försöka ta reda på vad det 

är som föranleder att det är så få killar på mottagningen genom att fråga killarna 

om detta under just studiebesöken.  

Hennes andra förslag handlade om att införa kontinuerliga enkätundersökningar 

på alla mottagningar för att kunna kartlägga unga mäns hjälpbehov. Hennes teori 

var att mottagningar som är lokaliserade i en universitetsstad hade fler besökande 

killar, vilket kunde bero på att äldre killar generellt har lättare för att söka 

samtalskontakt hos en kurator på grund av mognad och ökad kunskap kring 

psykisk ohälsa. En annan intervjuperson var inne på samma spår och hade som 

förslag att införa en högre åldersgräns och att det i sin tur hade lockat fler killar, 

vilket hon visar i följande citat: 

… att om vi skulle ha en mottagning där vi mötte killar upp till 26 års 

ålder så kanske vi skulle ha många fler unga män, så det tar längre tid 

för dom att komma till ett ställe där dom vågar och kan söka hjälpen 

för egen maskin än vad det gör för unga tjejer, så det kanske är en 

anledning tror jag. (Intervjuperson 5). 

Intervjupersonen visar härmed att killar mognar i en senare ålder än vad tjejer gör 

och att en högre åldersgräns hade kunnat motivera fler killar till att söka sig till 

ungdomsmottagningen. Hon lyfte även ett till förslag som handlade om att införa 

någon form av gruppverksamhet riktat mot killar med psykisk ohälsa.  

5.6.1 Analys  
 
Kuratorerna uttryckte hur viktigt det var att fortsätta med marknadsföringen så att 

killarna får en bild av vilka som arbetar på mottagningen. De nämnde olika 

förslag på hur det går att utveckla det här arbetssättet genom kortare samtal vid 

kondomhämtning, lyfta att killarna var lika välkomna till en kurator, 

enkätundersökningar och att höja åldersgränsen. Revstedt (2014) menar också att 

ansvaret ligger hos motivationsarbetaren genom att inte se klienten som ett offer 

utan att personalen hela tiden strävar efter att utveckla sitt behandlingsarbete. 

Motivationsarbetaren, som i det här fallet är kuratorerna, har även en skyldighet 

att göra sitt yttersta för att motivera klienten utifrån de resurser som finns till 

hands. Det visar kuratorerna när de lägger fram förslag på att utveckla både sitt 
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eget agerande genom ett första samtal vid kondomhämtning men även när de 

uttrycker vad verksamheten kan göra mer av för att locka fler unga män till att 

söka hjälp. En kurator beskrev ett utvecklingsområde som handlar om att öppna 

upp för ett första samtal med killarna i tidig ålder för att de ska känna en trygghet 

och motivation till att söka vidare hjälp framöver, som enligt Revstedt (2014) kan 

liknas vid att kuratorn har öppnat upp för en potentiell förändringsprocess hos 

killarna.  Vilket i ett framtida arbete sedan kan stärka killarnas inre positiva kärna. 

Kuratorerna agerar härmed som motivationsarbetare där målet är att sträva efter 

att klienten, som i detta fall är unga män, ska uppnå en känslomässig förändring 

så att de kan ta tillvara på livets möjligheter. Genom att kuratorerna vill lyfta fram 

på studiebesöken att fler killar är välkomna och fråga om deras behov utifrån 

samtal och kontinuerliga enkätundersökningar kan kuratorerna utveckla sitt 

motivationsarbete och på så sätt även motivera fler unga män till att söka hjälp 

och då även i yngre åldrar (Revstedt 2014). Connell (2008) säger samma sak fast 

utifrån perspektivet socialisering som har format samhällets könsroller utifrån 

kulturen och menar att förändringsprocesser är möjliga tack vare att det går att 

förändra sociala processer. Här spelar kuratorerna åter igen en viktig roll då de 

agerar som socialiseringsagenter och bär ett ansvar för att skapa nya förväntningar 

på den rollnorm som de unga männen uppbär. 

Slutsatsen blir att kuratorerna bär ett ansvar för att motivera unga män till en 

förändring genom att förbättra och utveckla sina arbetsmetoder och 

verksamhetstänk riktat mot killar för att kunna stärka deras motivation så att fler 

vågar söka hjälp. I enlighet med begreppet socialisering kan kuratorer arbeta för 

att förväntningarna på de unga männens rollnormer förändras och det är då 

möjligt att nå ut till fler killar.  

6. Avslutande diskussion   
 
Syftet med studien var att undersöka kuratorers uppfattningar om den låga 

andelen unga män på ungdomsmottagningen. Vilket jag har gjort genom att 

intervjua fem kuratorer på olika mottagningar runt om i Skåne. I undersökningen 

har intervjupersonerna många gånger valt att förskjuta den låga andelen unga män 

till samhällets påverkan utifrån rådande maskulinitetsnormer. Det här berör 
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problemformuleringens frågeställningar som handlar om kuratorernas syn på den 

låga andelen unga män och deras uppfattning av unga män. Analysen visade att 

det finns kuratorer som är enformiga i sin könsrollsuppfattning gällande 

hjälpsökande unga män och att de har låst sig i tankar om att uppväxt, såsom 

socioekonomisk påverkan i många fall utgör ett hinder. Citaten visade på att de 

här tankegångarna var förutfattade meningar som levde kvar bland kuratorerna. 

Kuratorerna uppvisade även ett tankesätt som går att likna vid den hegemoniska 

maskuliniteten (Connell 2008) och frågan är vad som är den bakomliggande 

faktorn till de här fördomarna och varför kuratorerna inte lyckas med att släppa 

taget om sina värderingar kring maskulinitetsnormer. Jag är medveten om att min 

studie enbart omfattar fem individer och att undersökningen inte kan representera 

en hel yrkeskategori. Jag har dock valt ett urval som består av mottagningar i både 

stora och små kommuner samt även landsortskommuner i Skåne. Mitt förslag på 

vidare forskning är att undersöka om det finns andra yttre faktorer som påverkar 

yrkesverksamma i mötet med unga män och hur det i sin tur speglas i bemötande 

och arbetsmetoder.  

Frågeställningen som berör kuratorernas uppfattning kring verksamhetens 

utformning riktat till unga män har jag valt att koppla till ett resultat som inte 

presenterats tidigare men som ändå relaterar till studien. Resultatet ligger utanför 

ramarna för vad jag tänkt belysa från början och visar på den inställning som en 

kurator hade gällande en form av verksamhetsutveckling. Kuratorn resonerade 

kring ett förslag som kommit uppifrån om att införa en killmottagning med 

manlig personal som enbart riktar sig till unga män. Det visade sig dock att 

personalen som fått kännedom om det här förslaget upplevde ett starkt motstånd, 

vilket bottnade i bristande tilltro på grund av att de ansåg att det inte låg i tiden att 

könsuppdela på det här sättet. Kuratorn uttryckte att hon hoppades på att 

verksamheten inte skulle satsa på killmottagningar framöver och hon visade 

härmed tydligt att mottagningen inte skulle domineras av män. Enligt Wendt 

(2016) visade det sig att införandet av en killmottagning i Linköping år 2006 

resulterade i en väsentlig ökning av besökande killar och är härmed ett exempel 

på att den här formen av verksamhetsutveckling kan tillmötesgå unga mäns 

behov. Jag vill problematisera det här ytterligare genom att visa på att den 

generella uppfattningen bland kuratorerna i studien är att ungdomsmottagningen 
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främst utgörs av unga kvinnor, vilket enligt Calear et al. (2017)  kan bottna i att 

uttryckandet av känslor är mer allmänt accepterat hos kvinnor och att det råder en 

högre stigmatisering för unga män att söka hjälp för sina psykiska besvär. Vidare 

visar analysen på att killar, vars handlingar kan liknas vid ett mer feminint 

beteende, riskerar att tappa status i sin maskulinitetsroll och få stämpeln av 

underordnad maskulinitet (Connell 2008). Studien av Pollastri et al. (2018) visade 

även att killar som väljer att uttrycka sina känslor blir mer sårbara i samhället och 

i kombination med att ungdomsmottagningen har en prägel av att vara en 

tjejmottagning visar härmed på den svåra situation som de unga männen står 

inför. Något som kan vara en bakomliggande faktor till varför unga män enbart 

väljer att hämta kondomer och testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar när de 

besöker ungdomsmottagningen, då det anses vara mer befogat utifrån 

maskulinitetsprinciperna. Studien har visat på att det finns utvecklingspotential 

hos ungdomsmottagningen och dess medarbetare och ytterligare förslag till vidare 

forskning kan vara att undersöka om unga män får utlopp för sina känslor och sitt 

mående någon annanstans än på ungdomsmottagningen eller att studera unga 

mäns uppfattning av införandet av killmottagningar.  
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Bilagor 

Intervjuguide 
Inledande frågor 

 Hur gammal är du? 

 Vilken utbildning har du? 

 Vilken yrkesbakgrund har du? 

 Hur länge har du varit anställd på ungdomsmottagningen? 

 Möter du både killar och tjejer i din kuratorsroll? 

Temafrågor  

Genus 

 Vad är det som gör att unga killar i en så liten omfattning söker sig till 

ungdomsmottagningen enligt dig? 

- Vilka aspekter tror du spelar in? 

 Hur tänker du kring den ojämna könsfördelningen? 

 Vad anser du om killars behov av att träffa en kurator? 

- På vilket sätt tror du att killarna hade gynnats av en kuratorskontakt? 

Normer 

 Vad brukar killarna vilja samtala om? 

- Psykiska problem, relationer, sexualitet? 

 Tror du att det är socialt accepterat för killar söka kuratorskontakt för sina 

hjälpbehov? 

- Vill du utveckla? 

Organisation 

 Vad gör er ungdomsmottagning för att locka fler killar till att söka hjälp? 

 Vad tycker du att man kan göra organisatoriskt för att fler killar ska söka 

sig till ungdomsmottagningen? 

 Hur får man killar att söka hjälp hos en kurator? 

 Vilken information riktar sig till killarna? 

Avslutade frågor: Är det någonting du vill tillägga? Något jag borde frågat 

om? 
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Informationsbrev 
 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Ronja och jag studerar på socionomprogrammet på Lunds 

Universitet, Campus i Helsingborg. Jag är inne på min sjätte termin och ska skriva 

min kandidatuppsats under vårterminen, vilket motsvarar 15 Hp. 

Jag har valt att inrikta mig på ungdomsmottagningen i min uppsats där mitt syfte 

är att undersöka kuratorernas upplevelse kring varför det är färre killar än tjejer 

som söker sig till ungdomsmottagningen. Jag kommer använda mig av en 

semistrukturerad intervju. Detta innebär att jag kommer beröra vissa teman i mina 

frågeställningar, bland annat genus och organisation. Intervjuformen skapar även 

utrymme för mig att ställa följdfrågor utifrån intervjupersonens svar.  

Min undersökning kommer att utgå från de forskningsetiska principerna, vilket 

innebär att medverkan i denna undersökning är frivillig, sker på intervjupersonens 

villkor och intervjun går att avbryta när som helst. De personer som medverkar 

kommer att anonymiseras och alla personliga uppgifter kommer att förvaras under 

sekretess. Om intervjupersonen samtycker kommer jag att spela in intervjun och 

detta material kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. 
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                     Samtyckesblankett 
 

Jag har fått information om att intervjun är frivillig och att det sker på mina 

villkor, alltså att jag kan välja att inte svara på vissa frågor och kan avbryta 

intervjun när jag vill.  

Jag är medveten om att min medverkan innebär att jag är anonym i 

undersökningen och att den information som framkommer enbart kommer 

användas till undersökningens syfte. Jag vet även att alla mina personliga 

uppgifter kommer att behandlas med sekretess.  

Jag är medveten om att inspelat material kommer förvaras oåtkomligt för 

obehöriga och kommer raderas när undersökningen har färdigställts.  

 

Härmed samtycker jag till att ställa upp på intervju och medverka i 

undersökningen.  

 

………………………………………………………………………… 

Namn                                                                                            Datum  

 

 

 

  

 


