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Sammanfattning  
Studiens ambition har varit att undersöka hur universitetskuratorer och frivårdsinspektörer 

arbetar med unga vuxna män avseende rådande samhälleliga maskulinitetsnormer och dess 

eventuella koppling till unga vuxna mäns (18–25 år) psykiska ohälsa samt undersöka det 

professionella kunskapsläget gällande detsamma. I studien har sju kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra frivårdsinspektörer och tre 

universitetskuratorer. Empirin har analyserats tematiskt där yrkesgrupperna har analyserats 

separat, men även tillsammans för att tydliggöra eventuella likheter och skillnader. Resultaten 

i studien ger indikationer på att de frivårdsinspektörer som intervjuats arbetar med delar av 

begreppet maskulinitetsnormer i större utsträckning än universitetskuratorerna. Gemensamt 

framkom även indikationer på att utökad forskning och kunskap om unga vuxna män, 

maskulinitetsnormer och dess eventuella koppling till psykisk ohälsa, potentiellt skulle kunna 

bidra positivt inom det operativa, professionella sociala arbetsfältet för de yrkesprofessionella 

som arbetar med unga vuxna män. 

 

 

 

Nyckelord; maskulinitetsnormer, unga vuxna män, psykisk ohälsa, frivårdsinspektör, 

universitetskurator, hegemonisk maskulinitet, Gender Role Conflict  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord: 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till alla respondenter som tagit sig tid att delta i studien och 

dela med sig av sina yrkesprofessionella erfarenheter, utan er hade studien inte varit 

genomförbar!  

Vi skulle även vilja rikta ett stort tack till vår handledare Magnus för kloka råd och 

vägledning under studien! 
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1. Inledning 
Likt de förändringar som sker i världen förändras kontinuerligt även bilden av maskulinitet 

och maskulinitetsnormer. Under tidigt 1900-tal inom till exempel scoutrörelsen fick pojkar 

lära sig att manlighet var synonymt med ridderlighet, offervilja, stridslystnad, sexuell renhet 

och självdisciplin. Att vara introvert eller tycka synd om sig själv var inte eftersträvansvärt för 

män (Nilsson, 1999). Nästan 100 år senare har definitionen av maskuliniteter och 

maskulinitetsnormer förändrats, men de har fortfarande en central roll i stora delar av världen. 

I en debattartikel i Mänsklig Säkerhet skriver professor emeritus i pedagogik vid Stockholms 

Universitet Lars Jalmert att dagens maskulinitetsnormer har sin grund vid tiden för världens 

industrialisering. Att en man agerar på ett sätt som anses och uppfattas som feminint är inte 

heller idag förenligt med rådande maskulinitetsnormer, eftersom det fortfarande finns 

långtgående förväntningar på hur män ska vara. Vidare menar Lars Jalmert att rådande 

maskulinitetsnormer i dagens patriarkalt präglade samhällsstrukturer samt vidmakthållandet 

av de makthierarkier som finns, är det största hotet mot mänsklig säkerhet (Jalmert, 2016). 

 

En annan typ av problematik som i allt större utsträckning blir belyst i dagens samhälle är 

psykisk ohälsa. The Lancet utgav 2007 en artikel som berörde oroande resultat gällande 

psykisk ohälsa i världen. Enligt artikeln drabbas varje år upp till 30 procent av alla människor 

i världen av någon form av psykisk ohälsa. Fler än två tredjedelar av de som drabbas får inte 

hjälp med sina problem, uppskattningen gäller även resursstarka länder (Lancet Global 

Mental Health Group, 2007). 2018 skrevs återigen i The Lancet en artikel, där det 

konstaterades att arbetet för att motverka psykisk ohälsa fortfarande är högaktuellt globalt, 

men att det i praktiken går långsamt. Vidare beskrevs att kunskap kring komplexiteten och 

kontextuella skillnader hos individer som lider av psykisk ohälsa behöver utvecklas så att alla 

människor i olika delar av världen kan få hjälp på bästa sätt (Patel et al., 2018). World Health 

Organization (2018) har uppmärksammat att det till exempel avseende depression, som är en 

av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa i världen, är det kvinnor som i störst utsträckning 

har rapporterade problem. Däremot rapporterade World Health Organization (2012) att män 

stod för nästan 90 procent fler genomförda självmord än vad kvinnorna gjorde i ett 

internationellt perspektiv. En av de främsta riskfaktorerna som kan ligga till grund för 

fullbordade självmord är psykisk ohälsa. Inom kontexten för västerländska samhällen 

beräknas psykisk ohälsa vara aktuell i ungefär 90 procent av alla fullbordade självmord 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). När det gäller förekomst av personer som anger 

att de upplever psykisk ohälsa i Sverige anger Folkhälsomyndigheten (2018) att män i 
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åldrarna 18–84 år uppger att deras självupplevda psykiska ohälsa ökat mellan 2006 och 2016. 

Även i Sverige, likt den internationella statistik som finns, är män överrepresenterade i antalet 

fullbordade självmord i förhållande till kvinnor (Karolinska Institutet, 2018). 

 

Definitionen av psykisk ohälsa är svår och Hallberg (2018) skriver att det idag saknas en 

universell definition av begreppet. Hon menar att begreppet avser ett brett spektrum, som 

innefattar dels diagnostiserad psykisk ohälsa, men även egenupplevd psykisk ohälsa. 

Exempelvis kan diagnostiserad psykisk ohälsa vara depressionsdiagnoser, ångestsjukdomar, 

utmattningssyndrom eller schizofreni. Egenupplevd psykisk ohälsa kan handla om konstanta 

oros- eller ängslighetskänslor (ibid.). De samhälleliga konsekvenser psykisk ohälsa kan 

medföra är många. I till exempel Storbritannien visar statistik att olika typer av psykisk ohälsa 

leder till förhöjt antal självmord, självmordsförsök och förhöjd risk för olika 

självskadebeteenden. 2011 uppskattades att obehandlad psykisk ohälsa stod för 13 procent av 

världens totala sjukdomsbörda, vilket bland annat innefattar mätningar av 

samhällsekonomiska kostnader och dödlighet (Mental Health Foundation, 2016).  

 

När det gäller män är det känt att de ofta hanterar psykisk ohälsa något annorlunda än 

kvinnor. Oliffe, Kelly, Jhonson, Bottorff, Gray, Ogrodniczuk & Galldas (2010) genomförde 

en studie på universitetsstuderande män, där resultatet visade att de inte pratar om sin 

psykiska hälsa med omgivningen. Istället valde de att hantera de upplevda problemen på egen 

hand, exempelvis genom alkohol- eller narkotikabruk. I en studie om män med 

depressionsdiagnos visade även Spendelows (2015) resultat att det är vanligt förekommande 

att män försöker stöta bort sin psykiska ohälsa genom att exempelvis inte tala om sitt dåliga 

mående med någon. Nadeau, Balsan & Rochlen (2016) skriver att deprimerade män snarare 

tenderar att visa ilska eller aggression än att visa nedstämdhet eller ledsamhet. Vidare riskerar 

de män som överväger att, eller tar till självhjälp snarare än att söka adekvat professionell 

hjälp eller att prata om sin psykiska ohälsa, få direkt skadliga konsekvenser. Wirback, Forsell, 

Larsson, Engström & Edhborg (2018) beskriver att unga vuxna män är beredda att visa 

smärta, men att de samtidigt uppvisar låg benägenhet att söka professionell hjälp för att 

övervinna sin psykiska ohälsa. Frågan är varför det förhåller sig på det viset? Kan rådande 

maskulinitetsnormer bidra till olikheten? 

 

Itulua-Abumere (2013) menar att maskulinitetsnormer är beteendemässiga förväntningar på 

män för att de ständigt ska uppnå och upprätthålla det som anses manligt. På individnivå 
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vidmakthåller män inbördes maskulinitetsnormer gentemot varandra genom språkbruk, 

beteenden eller värderingar (Connell & Lindén, 1999; Itulua-Abumere, 2013; Nilsson, 1999). 

Utöver dessa variabler vidmakthålls bilden av maskulinitet, bilden av män samt hur män 

förväntas vara även inom samhälleliga arenor såsom massmedia, film- och TV-industrin, 

modeindustrin, idrottsvärlden och sociala medier (Gottzén & Jonsson, 2012).  

Valkonen & Hanninen (2013) tar upp att det potentiellt finns ett samband mellan 

maskulinitetsnormer, känslor av manlighet och psykisk ohälsa. De beskriver även relevansen 

av forskning gällande maskulinitetsnormer och psykisk ohälsa bland män på grund av deras 

höga självmordsstatistik. Det finns även tilltagande misstankar avseende dagens 

diagnostiseringsverktyg för psykisk ohälsa, eftersom de kanske inte fullt ut fångar upp 

problematiken hos män då den uttrycks annorlunda än hos kvinnor (ibid.). 

 

Ungefär en miljon personer i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa. Under perioden 

1995 och 2007 fördubblades samhällskostnaderna för depressionssjukdomar från 16 miljarder 

kronor till 32 miljarder kronor (Forska! Sverige, 2013). Cirka sju procent av unga vuxna män 

i Sverige, 18–24 år, har någon form av kontakt med psykiatrin för vård och omsorg eller 

medicinering (Hallberg, 2018). Statistiskt är även unga vuxna män i Sverige 

överrepresenterade avseende antalet fullbordade självmord i förhållande till unga vuxna 

kvinnor (Karolinska Institutet, 2018). Bland unga vuxna är psykisk ohälsa vanligast hos de 

som kommer från problematiska psykosociala förhållanden, men generellt har den psykiska 

ohälsan ökat i alla delar av samhället. Åren 2006 till 2016 ökade psykisk ohälsa i gruppen 

unga vuxna med 70 procent, varav depression och olika ångestsyndrom är mest 

förekommande. Unga vuxna män utgör drygt 47 000 av totalt 110 000 i gruppen och för dessa 

kan problemen resultera i exempelvis nedsatt förmåga att tillgodogöra sig högre studier men 

också förhöjd risk för självmordsförsök och självmord. Det förefaller även vara så att psykisk 

ohälsa hos unga vuxna män idag kan förväntas bli långvarig och därför betonas vikten av att 

så tidigt som möjligt identifiera och diagnostisera psykisk ohälsa. Det vill säga för att så tidigt 

som möjligt kunna motverka negativa effekter i så stor utsträckning som möjligt 

(Socialstyrelsen, 2017). Vidare finns det enligt Socialstyrelsen (2017) anledning att tro att 

unga vuxna mäns livsvillkor och miljömässiga faktorer har en inverkan på deras psykiska 

mående, men det har inte gått att fastställa helt exakt vilka faktorer som påverkar mest. 

Således kan frågan ställas; hur genomförs arbetet i olika delar av samhället för att fånga upp 

de unga vuxna män som upplever psykisk ohälsa? 
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Unga vuxna män finns i alla delar av det svenska samhället och lever sina liv på olika sätt, 

med olika förutsättningar. De har som gemensam nämnare att de alla är unga vuxna män och 

att de riskerar att drabbas av den ökande psykiska ohälsan (Socialstyrelsen, 2017) samt att de 

på olika sätt kan förväntas förhålla sig till rådande maskulinitetsnormer. Till exempel finns 

det i en del av samhället unga vuxna män som hamnat i kriminalitet. Detta leder inte sällan till 

att de döms av rättsväsendet, vilket kan leda till straff eller påföljd som avtjänas vid en 

Kriminalvårdsanstalt eller vid någon av kriminalvårdens frivårdsenheter (Kriminalvården, 

2017). En annan del av samhället där unga vuxna män finns är den akademiska 

universitetsvärlden som på många sätt, i relation till Kriminalvården eller Frivården, utgör en 

diametralt annorlunda kontext. Gemensamt för båda kontexterna är att det finns 

yrkesprofessionella som kontinuerligt kommer i kontakt med, och hjälper, unga vuxna män 

som upplever psykisk ohälsa, till exempel frivårdsinspektörer och kuratorer vid universitet. 

Således är det av intresse att ta del av deras skilda yrkeserfarenheter gällande hur 

professionerna uppmärksammar och arbetar med unga vuxna mäns psykiska ohälsa samt 

deras erfarenheter av hur maskulinitetsnormer kan påverka unga vuxna män i olika delar av 

det svenska samhället.  

 

1.1. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka skillnader och likheter i hur universitetskuratorer och 

frivårdsinspektörer uppmärksammar och arbetar med maskulinitetsnormer och psykisk ohälsa 

hos unga vuxna män, 18 - 25 år. Syftet kommer att besvaras med följande frågeställningar: 

  

• Vilka skillnader respektive likheter finns i universitetskuratorers och 

frivårdsinspektörers upplevelser gällande arbetet med, samt kunskaper kring, 

maskulinitetsnormer och hanterandet av psykisk ohälsa hos unga vuxna män, 18–25 

år? 

• Hur upplever de yrkesverksamma viljan hos unga vuxna män att prata om 

maskulinitetsnormer och sin psykiska ohälsa? 

• Hur upplever de yrkesverksamma att unga vuxna män hanterar sin psykiska ohälsa, 

och upplever de skillnader i förhållande till unga vuxna kvinnor? 

• Hur upplever de yrkesverksamma kunskapsläget gällande rådande 

maskulinitetsnormer samt dess eventuella inverkan på unga vuxna mäns sätt att 

hantera psykisk ohälsa? 
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2. Tidigare forskning  

Vid en genomgång av vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet maskulinitetsnormer och 

dess eventuella koppling till psykisk ohälsa finns det idag en relativt stor mängd forskning 

som berör gruppen män, där även unga vuxna män ingår. Forskning har gjorts i olika delar av 

världen med olika metoder, perspektiv och frågeställningar. Vid läsning av befintlig forskning 

tydliggörs flertalet likartade beteendemönster/teman inom gruppen som kommer att redogöras 

för i detta avsnitt. De beteendemönster/teman som ligger till grund för avsnittet kommer inte 

att redovisas separat. Anledningen är att de är tätt sammankopplade samt lättast förstås och 

redovisas tillsammans. 

 

2.1 Skadliga maskulinitetsnormer? 

Forskning visar att det finns korrelation mellan mäns sätt att hantera psykisk ohälsa och 

maskulinitetsnormer (Levant, Stefanov, Rankin, Halter, Mellinger & Williams, 2013; Yousaf, 

Popat & Hunter, 2015). Vad maskulinitetsnormer innebär kan dock se olika ut i olika 

kontexter. En typ av maskulinitet som berörs inom forskningen är den hegemoniska 

maskuliniteten som definierar över- och underordning inom samhällets makthierarki. För att 

unga vuxna män och män generellt ska leva upp till de normer som definierar hegemonisk 

maskulinitet, anpassar de sig till en mängd mer eller mindre outtalade förväntningar. Dessa 

förväntningar kan enligt forskningen innebära att unga vuxna män inte visar känslor utåt, 

agerar självständigt, eftersträvar ständig kontroll och har en vilja att hantera sina problem på 

egen hand. De har förväntningar på sig själva och tror att andra förväntar sig att de ska lösa 

problemen självständigt (Yousaf et al., 2015; Seidler, Dawes, Rice, Oliffe & Dhillon, 2016; 

Levant et al., 2013). Till exempel är förväntad heterosexualitet för homosexuella män en 

bidragande faktor till psykisk ohälsa, då svårigheter att upprätthålla maskuliniteten påverkar 

dem i negativ bemärkelse eftersom homosexualitet underställs heterosexualitet inom den 

hegemoniska maskuliniteten (Mckenzie, Jenkins & Collings, 2016). Forskning visar även att 

män och unga vuxna män som anpassar sig till maskulinitetsnormer i hög utsträckning är 

skeptiska till att söka professionell hjälp då de lider av psykisk ohälsa. Vidare visar studier att 

de som anser sig ha mildare psykisk ohälsa avstår kontakt med professionella, eftersom de 

anser att deras problem är så pass milda att hjälpsökande känns frivilligt. Istället söker de 

endast hjälp då de upplever allvarligare psykisk ohälsa, som medför att situationen känns 

ohållbar och att inga andra alternativ finns. Generellt har forskningen visat att män och unga 

vuxna män i större utsträckning har en negativ syn avseende att söka professionell hjälp vid 
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psykisk ohälsa (Levant et al., 2013; Yousaf et al., 2015; Mckenzie et al., 2016). Parent, 

Gobble & Rochlen (2018) beskriver denna korrelation mellan maskulinitetsnormer och 

psykisk ohälsa som maskulin depression;  

 

“Masculine depression is characterized by pressures felt by men to limit certain 

emotional expressions. Expressions of vulnerability and introspection are avoided to 

adhere more closely to masculine norms” (p. 3) (ibid.). 

 

Maskulinitetsnormer bidrar till en ovilja att söka hjälp och en konsekvens blir följaktligen att 

män och unga vuxna män avstår det som anses vara tecken på svaghet eller femininitet. 

Istället för att söka professionell hjälp väljer de att hantera sina problem på ett sätt som inte 

påverkar deras interna maskulina känsla eller deras externa porträtterande av sin maskulinitet 

(Seidler et al., 2016; Levant et al., 2013; Yousaf et al., 2015; Mckenzie et al., 2016; 

Danielsson, Bengs, Samuelsson & Johansson, 2011).  

 

Det förefaller även kunna vara så att de internationella diagnostiseringsverktyg som används, 

exempelvis Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), kan vara 

missvisande vid diagnostisering av män och unga vuxna män som drabbats av psykisk ohälsa. 

Anledningen är att unga vuxna män som lider av psykisk ohälsa uppvisar både typiska och 

atypiska symptom. Typiska inre symptom för exempelvis depression kan vara nedstämdhet, 

skam och känslan av att vara obetydlig. Atypiska symptom som många uppvisar kan handla 

om externaliserade beteenden såsom alkohol- eller annat substansmissbruk, 

aggressionsproblem, relationssvårigheter och en förhöjd benägenhet att utsätta sig för 

riskfyllda aktiviteter. Atypiska inre symptom exemplifieras genom känslor av att vara 

avtrubbad, misslyckad och ha en upplevelse av somatiska besvär (Chuick, Greenfeld, 

Greenberg, Shepard, Cochran & Haley, 2009; Cole & Davidson, 2018; Wirback et al., 2018). 

De externa symptom som är vanligen återkommande för att hantera psykisk ohälsa kan 

sammankopplas med viljan att upprätthålla sin externa maskulinitet. Externa symptom blir 

resultatet av ovilja eller rädsla att söka professionell hjälp eller att prata om känslor med 

medmänniskor, eftersom det då föreligger en upplevd risk att deras maskulinitet ifrågasätts. 

Det handlar således om försök att motarbeta problematiken och flytta fokus från problemen, 

samtidigt som de upprätthåller maskuliniteten genom exempelvis användande av alkohol eller 

andra droger (Lynch, Long & Moorhead, 2018; Parent et al., 2018; Cole & Davidson, 2018). 
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Ett frekvent återkommande begrepp som tas upp i flertalet studier för att skapa förståelse för 

ovan nämnd problematik hos män och unga vuxna män är Gender Role Conflict (GRC), 

ibland även kallat Male Gender Role Conflict (MGRC) i de fall begreppet enbart åsyftar män 

(Levant et al., 2013). MGRC blir högre eller lägre beroende på i vilken utsträckning 

maskulinitetsnormer påverkar livet och beslut som fattas avseende exempelvis hjälpsökande 

vid psykisk ohälsa. Hos de män och unga vuxna män som anammar och eftersträvar att leva 

upp till maskulinitetsnormer i större utsträckning, förhöjs deras MGRC eftersom de inte 

förmår söka hjälp eller prata om känslor i allmänhet. I vissa fall är de fullt medvetna om att 

det skulle innebära positiva förändringar att få hjälp eller prata om känslor, men deras 

inneboende konflikt till följd av maskulinitetsnormer gör att de avstår (Yousaf et al., 2015; 

Kaya, Iwamoto, Brady, Clinton & Grivel, 2018; Levant, Wimer, Williams, Bryant Smalley, 

Noronha, 2009). 

 

2.2  Kunskapslucka 

Trots att en genomgång och sammanställning av tidigare forskning i flera avseenden ger en 

ganska bra bild av den problematik som kan uppstå för män och unga vuxna män gällande 

maskulinitetsnormer och den eventuella kopplingen till psykisk ohälsa, finns det flera 

aspekter som fortfarande är outforskade eller har behov av mer forskning. Seidler et al. (2016) 

skriver att; “...previous assertations that a simplistic, generalized perspective of men and 

masculinity is more harmful than helpful…” (p. 116) (ibid.), vilket belyser en viktig aspekt av 

befintlig forskning, nämligen att maskulinitetsnormer är dynamiska och kontextuella. Många 

av de forskningsstudier som existerar är genomförda på ett urval av mindre och förhållandevis 

homogena grupper av män och unga vuxna män. Det medför låg generaliserbarhet och kan 

sällan förväntas beskriva hur förhållanden ser ut för andra grupper i en annorlunda kontext. 

Till exempel gjorde Martin (2016) en studie omfattande sex unga vuxna män, där deltagarna 

inte fann det problematiskt att till exempel visa känslor och gråta. De visade snarare en vilja 

att motstå maskulinitetsnormer för att inte trycka undan känslor inombords, något som 

författaren beskrev som en möjlig hybridform av maskulinitet (ibid.). Forskare har även 

identifierat vikten av att fortsätta utveckla kunskapsområdet genom att undersöka 

förutsättningar i olika kulturer och för exempelvis homo-, bi- och transsexuella. Det är även 

av vikt att bedriva framtida forskning genom ett yrkesprofessionellt perspektiv för att 

eventuellt omvärdera vissa delar av befintliga arbetssätt, så att arbetet med unga vuxna män 

kan skräddarsys och ge ökad effektivitet (Martin, 2016; Lynch et al., 2018; Tyler & Williams, 

2014; Seidler et al., 2016).  
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3. Metod 

Studiens vetenskapsteoretiska fundament har sin grund i hermeneutiken, vilket innebär att vi 

har avsett att söka förståelse snarare än förklaring. Det hermeneutiska synsättet har även 

skapat en överenstämmelse mellan ambitionen att skapa förståelse och studiens syfte. Med ett 

hermeneutiskt synsätt tolkas objekt utifrån dess kontext, vilket betyder att fokus riktas mot 

forskningspersonerna eller forskningsobjektens kontextuella omvärld (Bryman, 2011). För 

undersökningen har en kvalitativ inriktning med en induktiv ansats valts. Insamling av empiri 

har skett genom semistrukturerade intervjuer. Motiveringen till valet av detta tillvägagångssätt 

var att vi önskade undersöka yrkesprofessionellas upplevelser, erfarenheter samt 

kunskapsläge gällande maskulinitetsnormers eventuella koppling till psykisk ohälsa bland 

unga vuxna män. Valet av metod har öppnat upp för att erhålla forskningsobjektens specifika 

erfarenheter och upplevelser av fenomenet. 

 

3.1 Förförståelse  

Det finns en risk att fenomenet som har undersökts påverkats av vår förförståelse. Trots att vi 

som genomförare inte på förhand har besuttit djupgående kunskaper avseende 

forskningsresultat har vi själva erfarenheter avseende maskulinitetsnormer då vi själva är 

män. Vi har, som män, själva påverkats och formats av de förväntningar eller normer som vi 

upplever samhället ställer på oss som män. Det har under studiens genomförande varit svårt 

att garantera att våra egna tankar och uppfattningar gällande problemområdet inte uttryckts på 

olika sätt i arbetet och vid exempelvis de intervjuer som genomförts. Till exempel har vi 

erfarenheter av, och i förlängningen fördomar som berör, att kvinnor är mer benägna att tala 

om sitt psykiska mående än vad män är (Jmf. Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

3.2 Litteratursökning & Respondentpresentation 

Sökningar av tidigare forskning till studien har skett via databaserna ProQuest Social Sciences 

och ProQuest Pschology. Sökord som användes i olika kombinationer var exempelvis: 

masculinities, mental illness, young adults, male, social work. De artiklar sökningarna 

genererade har också lett oss vidare till att finna annan relevant litteratur, såsom böcker inom 

forskningsområdet. Utöver vetenskapliga publikationer används också viss statistik från 

Socialstyrelsen och Kriminalvården i studien.  

 

Antalet respondenter resulterade i totalt sju stycken, varav fem var kvinnor och två var män. 

Fyra av respondenterna var frivårdsinspektörer och tre var universitetskuratorer. Utav alla 
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respondenter var det sex stycken som har socionomexamen och en som har en likartad 

examen. Yrkeserfarenheten inom det aktuella yrket som universitetskurator eller 

frivårdsinspektör varierade från 3 till 34 år. Respondenternas arbetsorter låg i södra, mellersta 

samt norra delen av Sverige. Storleken på respektive respondents arbetsort varierade också 

och det fanns representation bland respondenterna från både medelstora kommuner, runt 

100 000 invånare, men likväl från mindre kommuner med runt 30 000 invånare. 

 

3.3 Urval 

För urvalet av respondenter har ett strategiskt urval använts (Jmf. Bryman, 2011). De valda 

professionerna blev universitetskuratorer samt frivårdsinspektörer med motiveringen att båda 

professionerna har kommit i kontakt med unga vuxna män och de kan förväntas ha 

erfarenheter och upplevelser om maskulinitetsnormers eventuella påverkan hos unga vuxna 

män avseende psykisk ohälsa. Professionernas målgrupper skiljer sig på många sätt från 

varandra vilket har öppnat upp för att studera hur unga vuxna män hanterar och påverkas 

utifrån respektive kontext, men samtidigt ges också möjlighet att finna likheter mellan 

kontexterna. Ett krav som ställdes, vilket har påverkat urvalet, var att respondenterna skulle 

inneha en socionomexamen eller likartad utbildning samt ha varit yrkesverksamma minst två 

år i sin profession. Det sistnämnda grundade sig i att de då med större sannolikhet har en 

större bekvämlighet i professionen samt har fler erfarenheter att delge. Under urvalsprocessen 

har forskningsmålet, problemformuleringen samt frågeställningarna alltid tagits i beaktande 

för att få ett relevant urval av respondenter (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer har använts för insamling av empiri. Eftersom semistrukturerade 

intervjuer är flexibla har det varit möjligt att ställa följdfrågor utifrån respondentens berättelse 

eller be respondenten utveckla sina svar vid intervjutillfället.  En annan aspekt som påverkade 

valet av detta tillvägagångssätt var att det blev mer fördelaktigt att forma insamlingsmetoden 

utifrån studiens problemformulering och syfte. Detta ledde till att formandet av 

intervjumanualen blev en enklare process, då frågorna tydligt har förankrats i studiens syfte 

och fokus (Jmf. Bryman, 2011). Intervjumanualen upprättades i enighet med Brymans (2011) 

guide för intervjumanualer. De första frågorna berörde informativa bitar som; hur länge 

respondenten varit yrkesverksam eller när respondenten tog examen. Därefter formades tre 

huvudteman utifrån de frågeställningar från studien där respektive tema innehöll ett antal 



10 
 

frågor. Majoriteten av frågorna har varit av öppen och utvecklande karaktär, vilket innebar att 

det egentligen inte ska gå att bara svara ja eller nej på frågorna och detta har möjliggjort mer 

utvecklade och informationsrika svar. Ett par frågor var av mer sluten karaktär, men även till 

dessa fanns utarbetade följdfrågor för att få mer utvecklade svar. Trots att intervjumanualen 

hade en tydlig struktur fanns flexibilitet, vilket möjliggjorde att frågor kunde ställas i en annan 

ordning om behov förelåg. I vissa fall vävdes exempelvis svar från respondenterna ihop med 

andra frågor, vilket gjorde att vissa frågor i manualen inte behövde ställas då mättnad 

uppnåddes. Just flexibiliteten i semistrukturerade intervjuer har varit en aspekt som gjort att 

denna form av datainsamlingsmetod är fördelaktig och lättarbetad (Jmf. Bryman, 2011). Vid 

bearbetning av det transkriberade materialet har material som inte ansågs vara relevant tagits 

bort, exempelvis svar som inte har klassats som nyttogynnande. Citat som har utvunnits ur 

transkriberingar har formaterats så att intetsägande uttryck som till exempel ”ehhhh” tagits 

bort. 

 

3.5 Genomförande 

Första steget i genomförandet var identifierandet av var respondenterna vi sökte efter fanns, 

vilket var på universitet samt inom Frivården. Detta ledde till att vi sökte information om 

potentiella respondenter på internet, bland annat respektive verksamhets hemsida. Utifrån den 

information som hittades togs en första kontakt med potentiella respondenter genom e-post 

för en förfrågan. I e-postmeddelandet bifogades ett informationsbrev, där delar såsom studiens 

fokus, syfte, respondentkriterier samt kontaktuppgifter presenterades. Ett annat sätt för att 

försöka nå ut till potentiella respondenter har varit att fysiskt ta oss till det lokala 

frivårdskontoret där vi delade ut ett antal informationsbrev och detta resulterade i kontakt med 

respondenter. Vid bokningar av intervjuer bestämdes tid samt plats utifrån respondentens 

önskemål och förutsättningar. Alla respondenter erbjöds att ha intervjun ansikte mot ansikte, 

men några respondenter hade inte möjligheten till en intervju ansikte mot ansikte utifrån deras 

förutsättningar, vilket resulterade i att fyra intervjuer genomfördes genom 

kommunikationsprogrammet Skype. Vid Skype-intervjuerna har både ljudöverföring, samt 

bildöverföring via webbkamera använts för att kunna se och höra varandra. Genom detta 

tillvägagångsätt har intervjuerna kunnat genomföras på ett sätt som i så stor utsträckning som 

möjligt liknat ett fysiskt möte. Vi har valt att spela in intervjuerna för att sedan transkribera 

materialet, vilket gjort att vi kunnat återupprepa innehållet samt kontrollera att vi har hört rätt 

vid intervjutillfället.  
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Vid genomförandet av studien har arbetet delats upp, fram till intervjuerna har vi arbetat 

parallellt på olika delar som senare har kontrollästs av den andre. Intervjuprocessen har också 

blivit uppdelad, båda har närvarat vid intervjuerna men strukturen har blivit sådan att en av 

oss har hållit i intervjun medan den andra har varit lyhörd och ställt följdfrågor som inte varit 

enligt manus. Resultat- och diskussionsavsnittet har skrivits tillsammans. 

 

 

3.6 Analysmetod 

För analys av intervjuerna har en tematisk analys valts och Framework som tillvägagångssätt. 

Framework är ett matrisbaserat tillvägagångssätt och hjälper genomföraren av studien att 

systematiskt ordna sina data. Efter flertalet genomgångar av det transkriberade materialet har 

ett urval av teman tydliggjorts, som sedan rangordnats utefter frekvens. Vid temautvinnandet 

har exempelvis repetitioner, likheter och skillnader samt metaforer beaktats (Bryman, 2011; 

Ryan & Bernard, 2003). Valet av tematisk analys framför någon annan analysmetod har 

grundats i att det är två professioner som har varit urvalet och en jämförelse har skett mellan 

professionerna, vilket kan innebära att olika termer eller språkbruk förekommer för att 

beskriva samma sak. Detta är något som har bedömts vara fördelaktigt med tematisk analys 

(Jmf. Ryan & Bernard, 2003). För att enklare kunna identifiera teman har respondenternas 

utsagor delats upp i universitetskuratorerna för sig och frivårdsinspektörerna för sig, dels då 

ena frågeställningen var ämnad tydliggöra likheter respektive skillnader mellan de två 

professionerna, men även för att enklare kunna forma teman. Efter uppdelningen av 

respektive profession började teman formas och detta möjliggjordes genom flera 

genomgångar av det transkriberade materialet. Vid utvinnandet av teman genom den 

tematiska analysen har empirin delats upp i huvudteman och underteman med syftet att 

enklare kunna kategorisera och sortera informationen. De teman som har utvunnits genom den 

tematiska analysen har varit; (1) huvudtemat förväntningar med underteman som 

misslyckande, missbruk eller isolering, (2) huvudtemat kunskapsläget med undertemat 

kunskaper för det praktiska arbetet. Två olika huvudteman har utvunnits som har varit 

samstämmiga mellan de två professionerna, däremot har olika underteman utvunnits inom 

respektive profession (Jmf. Ryan & Bernard, 2003).  
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3.7 Trovärdighet & Äkthet 

Begreppen trovärdighet och äkthet har fyllt en central roll i säkerställandet av den genomförda 

studien, bland annat för att analysera om det som har ämnats undersökas verkligen 

undersökts. I urvalsprocessen har krav ställts på att respondenterna ska ha varit 

yrkesverksamma i minst två år. Argumentet för det har varit att respondenterna troligtvis 

känner en större bekvämlighet i sin yrkesroll efter två år, vilket skapar en förutsättning för 

mer djupgående svar. Genom att vi har valt att ha en stark förankring i syfte och 

frågeställningar vid formandet av intervjumanualen har säkerställts att relevanta 

ämnesområden har berörts i intervjuerna, vilket har bidragit till att undersökningen har riktat 

sig till det som ämnats undersökas (Jmf. Bryman, 2011; Jmf. Kvale & Brinkmann, 2014). 

Både inför och vid intervjutillfället har respondenterna blivit informerade om studiens syfte, 

för att skapa medvetenhet om studiens ämne samt att respondenterna ska känna sig 

komfortabla i situationen, vilket skapar förutsättning för tillförlitliga samt adekvata svar från 

respondenterna (Bryman, 2011). Genom att inte ställa ledande frågor skapades en objektiv 

förutsättning hos respondenterna att svara fritt. För att sedan analysera materialet spelades 

intervjuerna in och transkriberades. Det möjliggjorde kontroll om en korrekt uppfattning av 

respondenternas svar gjorts. I efterhand har detta bidragit till ett säkerhetsställande att 

frågorna har genererat adekvata svar. För att effektivisera transkriberingsprocessen har vi valt 

att dela upp arbetet och för att säkerställa att korrekta transkriberingar gjorts har vi 

kontrollerat varandras utförda transkriberingar (Jmf. Kvale & Brinkmann, 2014). Vid 

analysprocessen har den tematiska analysen bidragit med både klarhet, tydlighet samt 

överensstämmelse mellan vad som har ämnats undersökas, tidigare forskning, teoretiska 

perspektiv samt den insamlade empirin (Jmf. Ryan & Bernard, 2003).  

 

3.8 Etiska överväganden 

För att säkerställa att ett beroendeförhållande inte har funnits mellan oss och respondenterna 

har endast för oss okända kuratorer och frivårdsinspektörer kontaktats. Alla respondenter har 

blivit ombedda att lämna ett muntligt samtycke till sitt deltagande i studien samt informerats 

om vikten av att prata i generella termer avseende de frågor som har ställts under intervjun för 

att inte riskera bryta mot sekretess. Innan intervjun har respondenterna fått muntlig och 

skriftlig information om syftet med studien, vad som har förväntats av dem som deltagare, 

studiens framtida användning samt förväntade positiva följder av studiens genomförande. 

Respondenterna har, när de velat under studien, haft möjlighet att återta sitt medgivande för 
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deltagande och de som har fullföljt studien har anonymiserats då information som de har 

delgivit använts. Efter varje individuellt intervjutillfälle har respektive respondent muntligen 

haft chansen att godkänna och/eller i övrigt uttrycka om hen har känt sig bekväm med det som 

sagts och förmedlats under intervjun. Alla respondenter har delgivits information avseende 

hur det inspelade materialet hanteras, och samtliga respondenter har lämnat sitt samtycke för 

detta. Det inspelade samt transkriberade materialet har efter intervjuerna överförts till ett 

USB-minne som förvarats på en oåtkomlig plats för obehöriga. Allt material som spelats in 

och transkriberats har efter färdigställandet av studien raderats (Jmf. Vetenskapsrådet, 2017). 

 

4. Teoretiska perspektiv 

Som teoretiska verktyg har begreppen hegemonisk maskulinitet samt Gender Role Conflict 

(GRC) applicerats för att analysera det empiriska material som har framtagits genom 

intervjuerna. Hegemonisk maskulinitet samt Gender Role Conflict (GRC) är två teoretiska 

begrepp som varit återkommande vid genomgång av tidigare forskning och blev då självklara 

val som teoretisk analys utifrån studiens frågeställningar. Båda teoretiska begreppen fokuserar 

på hur maskuliniteter manifesteras utifrån olika infallsvinklar. Den hegemoniska 

maskuliniteten fokuserar på mäns vidmakthållande av sin dominanta position i samhället 

(Connell & Lindén, 1999), medan GRC mer fokuserar på den könsrollskonflikt som kan 

uppstå hos män (Enns, 2008). 

 

4.1 Hegemonisk maskulinitet 

Maskuliniteter är något som skapas och formas utifrån flera olika faktorer, till exempel spelar 

biologiska aspekter en roll i definierandet av maskuliniteter då kroppens form brukar ha en 

central roll i maskulinitetsideal, däremot är det bara en del av maskuliniteter. Genom social 

interaktion i människans omgivning produceras resterande bitar av maskuliniteter aktivt, 

såsom normer, beteenden, värderingar eller attityder. Maskuliniteter är något som benämns i 

plural då det inte enbart finns en form av maskulinitet, utan det finns flertalet maskuliniteter 

(Connell, 2000). Bland annat belyses två former som klassiskt brukar definieras som 

varandras motpoler. Den första är den hegemoniska mannen där relationen mellan aspekter 

såsom makt och känslomässig förnekelse är fundamentala i konstruktionen. Motpolen till den 

hegemoniska mannen är den homosexuelle mannen. Det som definierar dessa former av 

maskulinitet som motpoler är att då den hegemoniska mannen eftersträvar makt är den 

överordnad andra maskuliniteter, men även den hegemoniska mannen utgår från en 
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heterosexuell norm. Detta gör att den homosexuella mannen blir direkt underordnad den 

hegemoniska mannen. Båda formerna av maskulinitet har sin grund i och härstammar från 

maskulinitetsforskningen, vilket är en inriktning inom genusforskningen vars fokus vilar på 

genusbetingade maktrelationer (Gottzén & Jonsson, 2012; Connell, 2000). 

  

Begreppet hegemonisk maskulinitet belyser hur mäns dominanta position vidmakthålls genom 

normer i ett visst samhälle eller en viss kontext. Den hegemoniska maskuliniteten möjliggörs 

och konstrueras genom olika kulturella ideal eller institutionell makt som skapar en bild som 

blir ett eftersträvansvärt ideal för män. Detta ideal kan manifesteras i något som är förankrat i 

verkligheten, men kan även förankras i något fiktivt, till exempel en manlig filmkaraktärs 

attityder gentemot kvinnor, vilket kan bidra till skapandet av ett vedertaget förhållningssätt av 

män mot kvinnor (Connell & Lindén, 1999). Genusforskning som bland annat ligger till 

grund för begreppet hegemonisk maskulinitet har även identifierat tre huvudbegrepp som är 

utmärkande för hegemonisk maskulinitet. Huvudbegreppen består av; dominans och makt 

över andra, homofobi och kvinnoförakt (Parent et al., 2018). Begreppen utgör ett 

förhållningssätt som hegemoniskt maskulina män ska anpassa sig efter. Allt som inte är i 

enighet med dessa begrepp blir klassificerade som underordnade maskuliniteter. De 

beteenden, attribut eller tillstånd som inte är i enighet med den hegemoniska maskuliniteten 

ska förtryckas och distanseras, vilket leder till att dessa beteenden, attribut eller tillstånd 

istället blir förenliga samt likställs med kvinnlighet eller femininitet. Detta innebär att allt som 

förknippas med kvinnlighet eller femininitet likväl ska distanseras. Ett exempel på ett tillstånd 

som inte är förenligt med den hegemoniska maskuliniteten är psykisk ohälsa, vilket innebär 

att beteenden såsom nedstämdhet, ledsamhet eller oro är mindre önskvärda enligt den 

hegemoniska maskuliniteten (Gottzén & Jonsson, 2012; Parent et al., 2018; Nadeau et al., 

2016). En av de centrala delarna i hegemonisk maskulinitet utgörs av ambitionen och strävan 

efter att inneha makt och dominans över andra människor. Det innebär att män inte enbart ses 

som det dominanta könet i förhållande till kvinnor utan detsamma gäller också inom gruppen 

män. Utöver exemplet ovan där den homosexuella mannen är underordnad den hegemoniska 

mannen, kan andra aspekter bidra till en lägre position inom den hegemoniska maskuliniteten, 

som attribut, drag eller beteenden klassade som feminina. Både genom ett vidmakthållande på 

makro- och/eller mikronivå blir den hegemoniska maskuliniteten eftersträvansvärd för alla 

män (Connell, 2000). Dominansdriften över andra maskuliniteter inom den hegemoniska 

maskuliniteten kan både uttryckas explicit men även implicit. Explicit hegemonisk 

maskulinitet karaktäriseras av hetsighet eller våldsamhet, exempelvis kan den manifesteras i 
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våldsam homofobi. Implicit hegemonisk maskulinitet uttrycks mer fördolt. Ett exempel på 

implicit hegemonisk maskulinitet är att den manifesteras genom kroppsspråk (Connell & 

Lindén, 1999). 

                 

Inom patriarkala maktstrukturer är hegemonisk maskulinitet en bidragande faktor till att 

exempelvis vissa män besitter en större andel institutionell makt. Män har genom historien 

fått stämpeln som det härskande könet och därför kan patriarkala maktstrukturer vara 

svårbrutna (Connell & Pearse, 2015). Connell & Pearse (2015) tar exemplet våldtäkter mot 

kvinnor som är genomförda av män. De menar att våldtäkt är ett manifest och bekräftelse på 

mäns makt och dominans gentemot kvinnor. Exemplet rörande våldtäkt som Connell & 

Pearse (2015) belyser är ett tydligt exempel på dominans och makt över andra och 

kvinnoförakt, vilket är aspekter som Parent et al. (2018) menar är karaktäriserande för 

hegemonisk maskulinitet. 

 

Begreppet hegemonisk maskulinitet bör därav vara applicerbart inom ramen för studien, då 

det kan bistå i analysen avseende om skadliga maskulinitetsnormer kan kopplas till det 

insamlade empiriska materialet. Appliceringen av det hegemoniska maskulinitetsbegreppet 

samt dess innebörd kommer även att möjliggöra ett förtydligande för hur potentiellt skadliga 

maskulinitetsnormer kan vara. Genom de huvudbegrepp som nämnts ovan möjliggörs en 

teoretisk tolkning för hur yrkesverksamma kuratorer och frivårdsinspektörer kan 

uppmärksamma, bemöta och arbeta med de potentiellt negativa effekterna av skadliga 

maskulinitetsnormer. 

 

4.2 Gender Role Conflict (GRC) 

Gender Role Conflict (GRC) är ett begrepp vars fokus vilar på analys av multipla könsroller 

hos individer, konflikter som kan uppstå vid multipla könsroller samt analys av vilka 

konsekvenser det medför hos respektive individ. GRC inriktas på både män och kvinnor med 

argument att både män och kvinnor kan hamna i könsrollskonflikter. Vidare diskuteras att 

könsrollskonflikter är kontextuella eftersom en man som exempelvis arbetar inom ett 

traditionellt kvinnodominerat yrke kan uppleva en hög könsrollskonflikt, men i en annan 

situation som är traditionellt maskulin är könsrollskonflikten för honom lägre. Begreppet 

belyser samtidigt de eventuella fördelar multipla könsroller för med sig, såsom bättre 

självkänsla och/eller självförtroende (Enns, 2008; Barnett & Hyde, 2001; Wester, 2008). 

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur yrkesverksamma arbetar med unga vuxna män, 
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18 – 25 år, kommer därmed enbart aspekter som berör Masculine Gender Role Conflict 

(MGRC) beaktas. Den aspekt som belyser MGRC fokuserarar på två delar; (1) Hur MGRC 

uttrycks av unga vuxna män i sociala kontexter gentemot andra individer, (2) andra 

människors erfarenheter och upplevelser om MGRC med fokus på att nedvärdera, begränsa 

eller kränka andra som avviker från typiska maskulinitetsnormer. Det kan likväl gälla 

negativa reaktioner, personliga kränkningar eller andra begränsningar som grundar sig i mäns 

val att inte anpassa sig efter maskulina normer (Enns, 2008). Enligt Wester (2008) finns det 

fyra mönster som associeras med (M)GRC; (1) framgång, makt och konkurrens som berör 

mäns fokus samt strävan efter personlig framgång. (2) känslomässig begränsning vars 

innebörd är mäns konflikt och förhållningssätt gällande att uttrycka sig samt visa känslor för 

omgivningen, både för män och kvinnor. (3) begränsade känslouttryck hos män emellan 

vilket berör mäns hanterande av att visa känslor inför andra män. (4) konflikten mellan arbete 

och familj berör konflikten gällande balansen att kunna hantera både familj och en karriär, där 

män ibland tenderar att välja sin karriär framför familjen. 

 

(M)GRC är en konsekvens av utvecklandet samt förändringarna av vad samhället definierar 

och förväntar sig av män, men även de förväntningar som män ställer på sig själva (Enns, 

2008). Utifrån dessa förändringar skapas ett tillstånd hos män som leder till påfrestningar och 

ambivalens. Detta kan leda till negativa konsekvenser såsom låg självkänsla, förhöjd 

stressnivå, en förhöjd risk för psykisk ohälsa eller substansmissbruk, som kan påverka 

männen och deras omgivning. (M)GRC:s funktion blir att analysera könsrollskonflikten som 

kan uppstå vid mäns försök att leva upp till det som förväntas av dem från samhället. Däremot 

analyserar inte (M)GRC den psykologiska påfrestningen som sker vid könsrollskonflikten 

utan snarare förmågan att lösa könsrollskonflikten (Liu, Rochlen & Mohr, 2005). En 

ytterligare aspekt som gör (M)GRC applicerbar här är dess beaktande av olika delar utifrån 

det intersektionella perspektivet, jämfört med andra teoretiska perspektiv som utgår från den 

Europeisk-Amerikanska maskulinitetsmodellen (Wester, 2008). Mäns erfarenheter av 

förväntningar är enligt Wester (2008) olika beroende på vilken bakgrundskontext som 

mannen har. Till exempel kan sexualitet, etnicitet, klass och/eller kultur vara 

bakgrundsfaktorer som inverkar på de förväntningar män upplever från omgivningen. 

(M)GRC bidrar även med en flexibilitet gällande analysen på individnivå då (M)GRC beaktar 

och belyser förändringar som sker i den kontext som mannen befinner sig. Ett exempel är att 

mannen kan anse att homosexualitet plötsligt kan accepteras och acceptansen kan då ha sin 

grund i att samhällets syn på homosexualitet har förändrats. Flexibiliteten bidrar även till att 
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kunna förstå mäns könsrollskonflikter med ett multidimensionellt förhållningsätt, vilket 

innebär att könsroller förändras under en livstid. Trots att män oftast vet vilka samhälleliga 

könsmässiga förväntningar som finns, kan det forma ambivalens hos en del män, vilket skapar 

hinder för dem att adaptera till nya könsmässiga och sociala förväntningar (ibid.). 

 

Valet av (M)GRC som teoretiskt perspektiv kan bidra till en bättre förståelse för den konflikt 

som kan uppstå hos män gällande könsidentitet, könsroll samt vilka potentiella konsekvenser 

som det kan bidra till. (M)GRC:s applicering kan även bidra till en skattning av benägenheten 

hos en ung vuxen man att agera i enlighet med maskulinitetsnormer eller om mannen uppvisar 

ett beteende präglat av diskrepans gentemot maskulinitetsnormer. (M)GRC är applicerbart 

med förutsättningen att vissa unga vuxna män inte fullt ut lever upp till vissa könsrollsideal 

eller maskulinitetsnormer. (M)GRC kan också bidra till en förbättrad förståelse i hanterandet 

av psykisk ohälsa bland unga vuxna män samt varför det potentiellt är mer svåruppfångat hos 

unga vuxna män utifrån yrkesverksamma kuratorers eller frivårdsinspektörers perspektiv. 

 

5. Resultat 

De centrala teman som utvunnits med hjälp av den tematiska analysen är huvudtemat; 

Förväntningar med underteman; krav på sig själva samt deras misslyckanden, samt 

huvudtemat; Kunskapsläget med underteman såsom; kunskap för det praktiska arbetet. De 

teman som redovisas analyseras först separat utifrån respektive profession, för att sedan 

sammanställas för att upptäcka eventuella likheter och skillnader mellan professionerna. 

Respondenterna är anonymiserade och presenteras därför som Frivårdsinspektör 1 – 4 samt 

Kurator 1 – 3. 

 

5.1 Förväntningar – unga vuxna mäns krav på sig själva och deras misslyckanden – 

Frivårdsinspektörsperspektivet  

På frågan om hur frivårdsinspektörerna tror att maskulinitetsnormer påverkar den psykiska 

hälsan hos de unga vuxna manliga klienter de möter, ansåg samtliga att det har någon form av 

påverkan. Samtliga betonade i sina svar de förväntningar som unga vuxna män upplever sig 

ha, såsom:  
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”…dom [unga vuxna män] vill vara framgångsrika… kanske jämför med andra män i 

samhället… Man har ett bra jobb, inkomst, fin bil, bra hus. Dom vill vara den 

framgångsrika mannen, personen. Familjefar… ” (Frivårdsinspektör 3) 

 

Trots att detta citat inte nämner förväntningar explicit, är en möjlig tolkning att 

Frivårdsinspektör 3 talar om förväntningar hos unga vuxna män, men sedan utvecklar hen sitt 

svar: 

 

”…dom kan inte vara det. Blir våldsamma istället, klart kan man koppla det till psykisk 

ohälsa. Man upplever att man inte är tillräcklig. Skapar en ångest och 

prestationsångest. Kan inte leva upp till de förväntningar som omgivningen har på en.” 

(Frivårdsinspektör 3) 

 

Hos flera unga vuxna män aktuella inom Frivården finns olika typer av problematik, bland 

annat psykisk ohälsa, vilket härleder till att de använder andra strategier för att uppnå 

framgång, till exempel kriminalitet. Utifrån Westers (2008) fyra mönster för (M)GRC 

analyseras i detta fall mönstret som berör mäns strävan efter framgång, makt och konkurrens. 

Dessa krav skapar en negativ inverkan när förväntningar inte kan uppnås hos unga vuxna 

män. Utifrån Frivårdsinspektör 3:s uppfattning kan misslyckade försök att nå upp till 

förväntningar resultera i såväl psykisk ohälsa som våldsbrott. Däremot uteslöt inte någon av 

frivårdsinspektörerna att våldsbrott är en konsekvens av psykisk ohälsa eller tvärtom. Likväl 

går det att utifrån dominans och makt över andra-delen inom hegemonisk maskulinitet 

(Parent et al., 2018) att relatera utsagan i form av att vuxna unga mäns ambition kan vara att 

dominera samt ha makt över andra för att kunna se sig själva, eller av andra att betraktas som 

framgångsrika, vilket i sin tur skapar orimligt höga krav på individen. En liknande bild ger 

även Frivårdsinspektör 2 när det gäller att unga vuxna män inte vill eller upplever att de inte 

får visa svaghet eller ge uttryck av att må dåligt: 

 

”...att de är väldigt svårt att visa känslor och det är liksom inte tillåtet och det är klart 

att de påverkar dom i deras mående. Stänger in svagheter och mår dåligt av det, tror 

jag många gånger…” (Frivårdsinspektör 2) 

 

I relation till den hegemoniska maskuliniteten kan utsagan möjligen indikera att de unga 

vuxna männen tenderar distansera sig vid psykisk ohälsa. Gällande den aspekt inom 

hegemonisk maskulinitet som berör kvinnoförakt ska allt som anses vara kvinnligt distanseras 
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av män. Psykisk ohälsa är kvinnliga problem enligt den hegemoniska maskuliniteten och är 

därmed ett uttryck för sårbarhet hos män. Genom att distansera det som är kvinnligt, 

exempelvis psykisk ohälsa, väljer just dessa unga vuxna män att inte prata om sitt psykiska 

mående. När det gäller Westers (2008) tredje mönster, som berör begränsade känslouttryck 

hos män, kan detta mönster ge förklaring till varför just unga vuxna män inte vill prata om 

känslor och därmed stänger dem inne. Däremot när det gäller viljan hos unga vuxna män att 

prata om maskulinitetsnormer är frivårdsinspektörernas svar samstämmiga och de anser att de 

flesta unga vuxna män är beredda att prata om maskulinitetsnormer. Gemensamt för alla 

frivårdsinspektörerna var även att maskulinitetsnormer berörs i möten, men inte uttryckligen i 

termen maskulinitetsnormer. Bland annat kan termen beröras vid samtal gällande attityder och 

värderingar. Däremot skiljde sig svaren gällande varför de tror att unga vuxna män inte pratar 

om maskulinitetsnormer. Bland annat uttryckte sig Frivårdsinspektör 2 på följande sätt: ”Jag 

ser ingen vilja hos dom, men jag ser heller ingen ovilja när jag väl tar upp ämnet...”. Utifrån 

detta citat finns ingen ovilja att prata om maskulinitetsnormer, däremot är det utifrån 

förutsättningen att Frivårdsinspektör 2 själv tar upp det i samtal. Inga direkta indikationer 

framkom som skulle tyda på att unga vuxna män skulle ta upp maskulinitetsnormer själva. 

Frivårdsinspektör 1 belyser problematiken hos unga vuxna män att prata om 

maskulinitetsnormer från en annan vinkel: 

 

”…tycker mig ibland uppleva en viss skillnad … för de inte finns någon annan att 

prata om det med… familjer, kompisar kan man inte prata med... Frivården kommer 

och där kan vi prata om de för dom vet att de stannar där…” (Frivårdsinspektör 1) 

 

Frivårdsinspektör 1 belyser det som att Frivården har funktionen som en säker zon där unga 

vuxna män kan öppna sig och prata fritt. En annan frivårdsinspektör uppgav att hens 

erfarenheter kunde vara att det krävs relationsskapande innan unga vuxna män vågar öppna 

sig gällande sin psykiska ohälsa, vilket också kan tyda på att unga vuxna män vill känna 

trygghet eller säkerhet innan de kan tala om sin psykiska ohälsa. Detta är något som ligger i 

linje med vad tidigare forskning belyst. Hegemonisk maskulinitet samt M(GRC) belyser att 

unga vuxna män inte vill visa svaghet för omgivningen för att bibehålla sin känsla av 

maskulinitet, men inom Frivården kan det vara tryggt att göra det (Danielsson et al., 2011; 

Connell, 2000; Wester, 2008). Gällande psykisk ohälsa uppgav frivårdsinspektörerna att det 

fanns mer motstånd hos unga vuxna män att tala om detta. Alla fyra frivårdsinspektörerna var 
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samstämmiga i fråga om att unga vuxna kvinnor är mer benägna att tala om psykisk ohälsa 

jämfört med unga vuxna män. Förklaringarna som frivårdsinspektörerna uppgav var bland 

annat att män uppfostras att inte visa känslor, och att motsatsen gäller för kvinnor. Kvinnor 

har därför kanske också lättare att identifiera när de mår sämre och de är mer benägna att 

prata om sitt psykiska mående. Förklaringen är alltså att för kvinnor saknas de normer som 

begränsar dem att prata om känslor:  

 

”Men jag tänker att de har att göra med dom föreställningar man har om maskulinitet. 

Att man är sämre att prata om eller visa svaghet… inte erkänner utåt att man har 

problem i samma utsträckning som en kvinna...” (Frivårdsinspektör 4) 

 

Gällande hur psykisk ohälsa hanteras överensstämde frivårdsinspektörernas svar med 

varandra och belyste deras upplevelser av att kvinnor har lättare att prata om sin psykiska 

ohälsa. Gällande män svarade bland annat Frivårdsinspektör 1 och 2 att det kan manifesteras i 

mer grova beteenden såsom våldsbenägenhet eller omfattande destruktivt missbruk. Resultatet 

här har bekräftats i tidigare forskning. Cole & Davidson (2018) har visat att ett atypiskt 

symptom för män med psykisk ohälsa kan vara omfattande destruktivt missbruk. Den 

psykiska ohälsan bidrar till ett främmande tillstånd hos dessa unga vuxna män, vilket i sin tur 

skapar en ambivalens i hur de ska hantera problematiken. Ambivalensen kan öka risken för att 

den psykiska ohälsan uttrycks genom våld och/eller missbruk, som ofta är förenligt med 

kriminella attityder och värderingar, vilket innebär att de har en ökad risk att bli aktuella inom 

exempelvis Frivården. Den könsrollskonflikt som uppstår blir en konsekvens av att de unga 

vuxna männen inte kan hantera sin psykiska ohälsa på ett sätt som är adekvat enligt 

maskulinitetsnormer. Den känslomässiga begränsning som Wester (2008) tar upp stämmer 

överens här och bidrar till könsrollskonflikter som kan utmynna i atypiska symptom. Gällande 

om det finns en koppling mellan maskulinitetsnormer och psykisk ohälsa var alla fyra 

frivårdsinspektörerna överens om att det kan vara en bidragande faktor: 

 

”Dels att man blir dömd och straffad. Såklart till det kommer ångest, ånger, känsla av 

att misslyckas. Vilket i relation till maskulinitetsbegreppet är raka motsatsen, man 

försöker vara den här ’personen’, men man misslyckas. Absolut tror jag det kan vara 

en koppling.” (Frivårdsinspektör 3) 
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Genom att ha ett förhållningssätt som reducerar uppvisandet av sårbarhet eller misslyckande 

försöker vissa unga vuxna män hantera sin psykiska ohälsa på ett sätt som reducerar 

könsrollskonflikten, ett manligt sätt. Detta kan bero på att de har en känsla av att inte klara 

leva upp till de intalade förväntningar som de tror att både familj och vänner, men även 

samhället har på dem. Genom hanterandet på ett manligt sätt kan detta härleda till fler känslor 

av att misslyckas eftersom de inte sällan döms för vålds- och/eller narkotikabrott.  

 

5.2 Kunskapsläget – Frivårdsinspektörsperspektivet 

Beträffande kunskapsläget hos frivårdsinspektörerna framkom att de behöver mer kunskap 

kring maskulinitetsnormer generellt, men även normernas inverkan på psykisk ohälsa hos 

unga vuxna män. Det var ingen utav frivårdsinspektörerna som kunde minnas att de under 

universitetsutbildningen kommit i kontakt med maskulinitetsnormer och kopplingar till 

psykisk ohälsa. Däremot hade några av frivårdsinspektörerna kommit i kontakt med 

begreppet, men enbart genom vidareutbildning inom professionen. Utifrån ett yrkesperspektiv 

var det delade meningar bland frivårdsinspektörerna gällande maskulinitetbegreppets 

frekvens. Vissa ansåg att det kontinuerligt pratas om maskulinitetsnormer bland kollegor och 

att de har uppnått en mättnad genom Kriminalvårdens utbildningar gällande detta. Trots att 

maskulinitetsnormer var något som figurerade implicit, ansåg bland annat Frivårdsinspektör 3 

att begreppet maskulinitet eller maskulinitetsnormer är viktigt att belysa och beakta i arbetet 

med unga vuxna män: 

 

”… vi inom Kriminalvården har pratat om maskulinitet och våld bland annat. De är ju 

en viktig faktor i vårat jobb. Tänker att vi liksom jobbar att man ska ha realistiska mål, 

att inte ska vara för höga förväntningar och så, däremot är de inte uttalat 

maskulinitet…” (Frivårdsinspektör 3) 

 

Frivårdsinspektörernas utsagor överensstämde gällande att maskulinitetsnormer ges för lite 

uppmärksamhet inom Kriminalvården och bör uppmärksammas och diskuteras mer. 

Sammanfattningsvis ansåg alla frivårdsinspektörerna att ansvaret för att ny kunskap om 

normers påverkan ska nå ut ligger både på enskild individ, men även centralt inom 

Kriminalvården. Ett entydigt svar som alla frivårdsinspektörer gav var att utökad kunskap 

gällande fenomenet skulle vara positivt för frivårdsinspektörernas yrkesutövning. Bland annat 

skulle utökad forskning kunna bidra till framtagandet av evidensbaserade behandlingsmetoder 

som på något sätt kan inkludera de dömdas syn på maskulinitetsnormer som bidragande orsak 
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till deras problem samt hur de kan hantera sin vardag. Genom att skapa sådana metoder 

menade en av frivårdsinspektörerna att det också kan skapa större legitimitet bland de unga 

vuxna män som hen möter i sitt arbete eftersom arbetet har vetenskaplig förankring. 

Frivårdsinspektör 1 uttryckte sig om att utökad forskning kan bidra till nytänkande och 

konkreta tips för arbetet: 

 

” … alltid kan man få några ’sådär oj, vad bra, de här ska ja tänka på’… så att man 

kan få lite mer kött på benen så man plockar till sig hela tiden…” (Frivårdsinspektör 

1) 

 

5.3 Förväntningar – unga vuxna mäns krav på sig själva och deras 

misslyckanden – Universitetskuratorsperspektivet 

 

De kuratorer som deltog i studien gav liknande svar avseende unga vuxna mäns benägenhet 

att prata om maskulinitetsnormer och psykisk ohälsa: 

 

“...när det kommer till att prata om hur man mår eller känner sig är många 

[unga vuxna] män ensamma, det tänker jag är kopplat till normen att inte 

visa sig sårbar...inte prata om känslor och hur man mår...man har tränats 

på det...” (Kurator 3) 

 

Kuratorerna berättade att de upplever att unga vuxna män har låg benägenhet att prata om 

känslor. Samtidigt ansåg de att maskulinitetsnormer är ett begrepp som i större utsträckning 

kan inkluderas i möten med unga vuxna män. Ett tydligt tema i svaren är att det finns 

förväntningar på hur män ska vara. Kurator 2 uppgav bland annat att:  

 

“...dom är sämre att prata om sina känslor..dom har inte lärt sig att de är okej att inte 

må bra, helt enkelt.” (Kurator 2) 

 

Även Kurator 1 beskrev erfarenheter av att män är mer benägna att prata om fysisk ohälsa än 

besvär och bekymmer till följd av psykisk ohälsa. Då flera kuratorer resonerade kring 

skillnader mellan unga vuxna mäns och unga vuxna kvinnors benägenhet att prata om sitt 

psykiska mående, framkom att de upplever stora skillnader och att unga vuxna kvinnor har 

lättare att prata om sitt mående eftersom samtal om känslor är mer normaliserat hos unga 
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vuxna kvinnor. Unga vuxna män däremot, upplever kuratorerna, försöker lösa sina problem 

på egen hand för att inte behöva uppvisa att de har problem med sin psykiska ohälsa. Kurator 

2 angav att unga vuxna män, i samtal, inte sällan berättar att mötet med kuratorn är första 

gången då de öppnar sig om sin psykiska ohälsa för någon, något som Kurator 2 upplever 

förvärrat de hjälpsökande studenternas situation. Det ligger i linje med Kurator 3:s 

upplevelser av att unga vuxna mäns psykiska ohälsa ofta är mer långt gången innan de väljer 

att söka hjälp.  

 

Enligt kuratorerna använder de sig oftast inte själva av uttrycket maskulinitetsnormer. Men 

deras berättelser om sina upplevelser beskriver tydliga beteendemönster som är en del i 

förväntningarna som finns på män och unga vuxna män. Deras svar kan kopplas till resultat i 

tidigare forskning som avser hur unga vuxna män agerar utefter maskulinitetsnormer. Bland 

annat skriver Seidler et al. (2016) att män och unga vuxna män är mer benägna att försöka 

lösa sina problem på egen hand, att de är mer restriktiva känslomässigt och i mindre 

utsträckning söker professionell hjälp, vilket leder till förvärrad psykisk ohälsa innan de får 

eller söker hjälp. Kuratorernas upplevelser ligger även i linje med Westers (2008) andra och 

tredje mönster gällande (M)GRC och mäns sätt att förtrycka känslor och inte vilja visa 

känslor utåt (ibid.). Det förefaller vara så att de unga vuxna män som kuratorerna möter 

upplever en könsrollskonflikt, eftersom de har psykisk ohälsa men försöker hantera den på 

traditionellt manligt vis istället för att söka professionell hjälp. Förhållandet kan ses som en 

koppling till hegemonisk maskulinitet eftersom de unga vuxna männen eftersträvar att 

upprätthålla den interna och externa bilden av sin maskulinitet utefter de samhälleliga normer 

som finns och de försöker att distansera det som anses vara feminint agerande. Det vill säga, 

att tala om känslor är enligt den hegemoniska maskuliniteten likställt med femininitet (Conell 

& Lindén, 1999). I tidigare forskning visar resultat att vissa män med psykisk ohälsa bland 

annat uppvisar atypiska symptom avseende hur de hanterar sin psykiska ohälsa såsom 

alkohol- eller narkotikamissbruk, isolering och relationssvårigheter. Det är inte ovanligt att 

sådana symtom inte omfattas av diagnostiseringsverktyg såsom DSM (Cole & Davidson, 

2018; Parent et al., 2018). Kuratorernas utsagor om sina upplevelser av hur unga vuxna män 

hanterar sin psykiska ohälsa skiljer sig till viss del, men styrker i flera avseenden 

upprätthållandet av hegemonisk maskulinitet. Till exempel uppger Kurator 2 att:  

 

“De händer någon gång per år att någon säger ‘jag drogar [narkotika] för mycket, jag 

behöver hjälp’, det är väldigt sällsynt” (Kurator 2) 



24 
 

 

Däremot upplever Kurator 2 att många unga vuxna män säger att det finns mycket alkohol 

och narkotika i närmiljön men att de själva inte använder det. Kurator 1 uppger att hen inte får 

höra mycket om narkotika i möten med unga vuxna män men att alkohol är vanligt 

förekommande. Kurator 3 upplever att en del söker hjälp för psykisk ohälsa och även 

cannabisproblematik, men hen ser även en aspekt som kan särskiljas från de andra två 

kuratorerna, nämligen dataspelande och isolering. Hen berättade: 

 

“De jag tycker mig se..de är att unga [vuxna] män allt mer hamnar i 

ensamhet/isolering...de där kopplar jag mycket till dataspelande...de gör man som ett 

sätt att lösa sin [psykiska] ohälsa” (Kurator 3) 

 

Cannabisproblematik eller riskfyllda alkoholvanor var något som sågs som en konsekvens 

utifrån bland annat Kurator 3 på de förväntningar unga vuxna män har på sig själva såsom att 

vara högpresterande, självständiga och att ha ett rikt socialt kapital. Detta ligger även i linje 

med vad tidigare forskning kunnat visa avseende förväntningar som unga vuxna män inom 

den akademiska världen upplever sig ha (Mckenzie et al., 2016). Vidare beskriver Kurator 3 

hur isolering genom till exempel dataspelande skapar en negativ spiral i vissa unga vuxna 

mäns liv och dessa påverkar deras förmåga att klara studier samt att bibehålla olika former av 

relationer över tid:  

 

“Vi träffar unga [vuxna] män som inte lever i..verkliga livet…” (Kurator 3) 

 

Utöver att unga vuxna män som kuratorerna möter är mindre benägna att visa och prata om 

känslor framkommer det även under intervjuerna, främst med Kurator 1 och 3, att de unga 

vuxna männen verkar tendera att hantera sin psykiska ohälsa i enlighet med hegemonisk 

maskulinitet, alltså att de inte ger uttryck för sin psykiska ohälsa på sätt så de behöver öppna 

sig känslomässigt och prata om sina problem. Istället isolerar de sig och ägnar sig till 

dataspelande eller alkoholkonsumtion. Det kan i sin tur ses som ett sätt att hantera den 

könsrollskonflikt som uppstår för de unga vuxna männen. De kan inte tillåta sig till feminina 

beteenden som att tala öppet om sina problem, vilket kan möjliggöra känslan av att manlighet 

trots allt upprätthålls.   
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5.4 Kunskapsläge – Universitetskuratorsperspektiv 

Kurator 1 och 2 kunde inte minnas att de under sin universitetsutbildning kommit i kontakt 

med eller fått lära sig om maskulinitetsnormer, men inte heller normernas möjliga koppling 

till psykisk ohälsa hos unga vuxna män.  

 

“Jag tycker det är bra att det här lyfts, för det, jag tror inte det är så…har varit så 

utbrett, känt, att man har diskuterat i dom termerna faktiskt” (Kurator 1) 

 

Kurator 3 framförde att hen fick undervisning om maskulinitetsnormer men inte att det kan 

finnas särskild koppling mellan det och psykisk ohälsa. De upplevelser som kuratorerna 

delgett i intervjuerna gällande unga vuxna mäns benägenhet att prata om samt hantera sina 

känslor, ger indikationer på att unga vuxna studerande män förhåller sig till 

maskulinitetsnormer, hegemonisk maskulinitet och att de kan uppleva en förhöjd 

könsrollskonflikt vid hjälpsökande. Däremot gavs inga indikationer på att 

maskulinitetsnormer är ett regelbundet inslag i möten med unga vuxna män, vare sig från 

kuratorerna eller individerna själva. Kurator 3 uppgav att samtal kring maskulinitetsnormer 

har förekommit och att hens erfarenhet då varit att det inte finns en direkt ovilja hos individen 

att tala om ämnet. Däremot var Kurator 3:s upplevelse att det är ett outforskat känsloområde 

hos individerna hen mött. Med anledning av det är det viktigt att säkerställa att de kuratorer 

som arbetar på universitet och kommer i kontakt med unga vuxna män delges adekvat 

kunskap och adekvata forskningsresultat gällande unga vuxna mäns sätt att hantera psykisk 

ohälsa för att så effektivt som möjligt kunna bistå de hjälpsökande. Vid frågor gällande hur 

ofta kuratorerna kommer i kontakt med begreppet maskulinitetsnormer framgår det av svaren 

att begreppet inte är ett frekvent inslag inom yrket, varken kollegor emellan eller med 

klienter. Däremot uppger alla kuratorerna att utökad forskning på området skulle hjälpa dem i 

sin yrkesprofessionella roll i möten med unga vuxna män. Kurator 3 uttryckte att hen önskar 

att arbeta mer med maskulinitetsnormer och beskriver att många frågor uppkommit efter 

Metoo-uppropet, som belyser vikten av kunskap om normer, män och hur män uppfostras. 

Även Kurator 2 uttryckte en önskan om utökad kunskap i arbetet med unga vuxna män: 

 

“...men den stora gruppen killar, dom tiger om de här… Att bara lyfta frågan och bara 

prata om det. Och vi andra, hur ska vi göra, vad kan vi fråga för att hjälpa dom här?” 

(Kurator 2) 
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5.5 Skillnader mellan frivårdsinspektörer och universitetskuratorer  

Tydliga skillnader avseende det arbete som frivårdsinspektörerna samt kuratorerna bedriver 

uttrycktes vid intervjutillfällena. En skillnad var att frivårdsinspektörerna, om än oftast 

implicit, oftare berör maskulinitetsnormer i arbetet med unga vuxna män genom samtal om 

attityder och värderingar eller i arbetet med våld i nära relationer. Bland annat uttryckte 

Frivårdsinspektör 1 att:  

 

“Det kommer fram, absolut gör det. Sen använder vi inte begreppet maskulinitet… det 

sitter i både kroppsspråk, verbalt, höja rösten och allt de här. Det är ju de här vi lägger 

vi fokus på gällande maskuliniteten.” (Frivårdsinspektör 1) 

 

Vidare framkom en skillnad gällande Frivårdsinspektörernas utsagor som tydliggjorde att 

deras upplevelser var att unga vuxna mäns psykiska hälsa kan påverkas av 

maskulinitetsnormer på olika sätt. Till exempel beskrevs krav från omgivningen såsom att 

försörja familj och mediers inverkan i upprätthållande av den stereotypa mansrollen. 

Frivårdsinspektörerna angav vidare exempel på att unga vuxna män som är oförmögna att 

leva upp till dessa ideal ofta kompenserade oförmågan genom att utöva våld och andra 

respektingivande beteenden. Däremot angav två utav de tre kuratorerna att de inte kunde se 

något samband mellan maskulinitetsnormer och psykisk ohälsa.  

 

“...jag har liksom inte den erfarenheten, jag tycker inte att jag sett det här, att det är 

kopplat till psykisk [o]hälsa i dom jag mött.” (Kurator 1) 

 

Det framkom även att det inte är vanligt att unga vuxna män själva ser det eventuella 

sambandet; 

“...studenter som kommer till mig. De är, jag kan räkna på en hand under alla dessa 

sex år, de som har tagit upp maskulinitet som gör att de får psykisk ohälsa.... “(Kurator 

2) 

 

Att unga vuxna män själva inte ser det eventuella sambandet mellan maskulinitetsnormer och 

psykisk ohälsa är enhetligt bland alla kuratorernas utsagor. Kurator 3 menar att först när hen 

för maskulinitetsnormer på tal blir det samtal kring ämnet. En möjlig skillnad som bidrar till 

att frivårdsinspektörerna i större utsträckning upplever sig se samband mellan 

maskulinitetsnormer och psykisk ohälsa hos unga vuxna män, kan vara att de angett att 
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vidareutbildning erhållits efter anställning inom Kriminalvården där maskulinitetsnormer 

berörs. Beträffande vad eller vilka respondenterna tror upprätthåller maskulinitetsnormer gav 

alla exempel som berörde mikro- och makronivå i samhället. Bland annat svarade 

Frivårdsinspektör 2 att hen tror umgängeskretsen hos unga vuxna män vidmakthåller 

maskulinitetsnormer. Kurator 2 och Frivårdsinspektör 3 tar upp att de tror samhället i stort, 

och de samhälleliga strukturer som finns, bidrar till vidmakthållande av maskulinitetsnormer. 

Vidare berörde Frivårdsinspektör 1 att media, kändisar och idrottsmän har en central roll i 

vidmakthållande av maskulinitetsnormer. Kopplat till universitetsvärlden anger Kurator 3 

följande gällande upprätthållande av maskulinitetsnormer: 

 

“…[en] viss typ av unga män som syns mest… tydliga maskulina attributen…finns de 

en rangordning mellan ingenjörsutbildning där industriell ekonomi är högst upp i 

rang… där är det mycket unga män… som är bilden av maskulin man. Hur man klär 

sig, uppför sig, högpresterande på många områden…” (Kurator 3) 

 

Respondenternas utsagor varierar beträffande om maskulinitetsnormer manifesteras olikt 

beroende på socioekonomisk kontext. När det gäller utbildningsnivå menar 

frivårdsinspektörerna att den har en central roll i hur maskulinitetsnormer manifesteras: 

 

”Man är mer medveten inom ju högre utbildningen du har om sånt här. Man får läsa 

på om det.” (Frivårdsinspektör 3) 

 

Kuratorerna ansåg däremot att det inte fanns något samband mellan socioekonomisk kontext 

och maskulinitetsnormer. De såg snarare kopplingar mellan olika yrken och 

maskulinitetsnormer. En annan aspekt som var olika mellan professionernas upplevelser var 

villigheten hos unga vuxna män att tala om ämnen som indirekt kan kopplas till begreppet 

maskulinitetsnormer. Bland frivårdsinspektörerna upplevdes inget direkt motstånd från unga 

vuxna män när det förts på tal, men hos kuratorerna var erfarenheterna olika beträffande 

maskulinitetsnormer som samtalsämne i möten med unga vuxna män. Två av kuratorerna 

hade i möten med hjälpsökanden inte fört ämnet på tal, medan den tredje kuratorns 

erfarenheter låg i linje med frivårdsinspektörernas utsagor. 
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5.6 Likheter mellan frivårdsinspektörer och universitetskuratorer 

En likhet som identifierades mellan båda professionerna var att psykisk ohälsa hos de unga 

vuxna män som de möter inte sällan manifesteras i atypiska symptom, som forskning visat är 

frekvent förekommande hos unga vuxna män (Cole & Davidson, 2018). Däremot finns vissa 

skillnader i hur det uttrycks. Inom kontexten för kuratorer kunde exempel på atypiska 

symptom vara isolering och/eller riskfyllda alkoholvanor. Bland frivårdsinspektörernas kunde 

de atypiska symptomen vara våldsbenägenhet eller destruktivt missbruk, vilket i sig också kan 

vara en bakomliggande orsak till att dessa unga vuxna män är aktuella inom Frivården. 

Således framkom likheten att atypiska symtom återgavs av båda professionerna, men en 

markant skillnad som framfördes var graden av riskbruk/missbruk hos de unga vuxna som 

frivårdsinspektörerna arbetar med: 

 

“Ja, men missbruk är rätt vanligt bland våra klienter såklart. De går ju hand i hand 

med psykisk ohälsa tänker jag i 90 procent av fallen. Självmedicinering, narkotika eller 

alkohol. Så är de väl... men det är ett tydligt symptom…” (Frivårdsinspektör 4)  

 

En annan aspekt som var samstämmig mellan respondenterna var att unga vuxna kvinnor är 

mer benägna att tala om sin psykiska ohälsa och att hjälpsökande är mer accepterat. Vidare 

upplevde respondenterna att unga vuxna män är mindre benägna att själva prata om sin 

psykiska ohälsa eller söka hjälp för densamma, vilket som tidigare nämnts ligger i linje med 

både vad tidigare framtagen forskning visar (Yousaf et al., 2015; Tyler & Williams, 2014). 

Likväl ligger respondenternas upplevelser även i linje med hegemonisk maskulinitet eftersom 

de avstår det feminina, att tala om problem, och istället väljer manliga sätt att hantera 

problemen (Connell, 2000). Utsagorna ligger även i linje med Westers (2008) mönster i 

(M)GRC eftersom att de unga vuxna männens hanterande av problemen minskar deras känsla 

av könsrollskonflikt och ökar känslan av att upprätthålla sin manlighet. 

 

5.7 Frivårdsinspektörers och universitetskuratorers gemensamma kunskapsläge 

Gemensamt för de flesta i båda professionerna avseende kunskap om maskulinitetsnormer och 

den eventuella kopplingen till psykisk ohälsa hos unga vuxna män var att de inte fick några 

långtgående kunskaper under sina egna universitetsutbildningar. Frivårdsinspektörerna angav 

att de i större utsträckning har kommit i kontakt med begreppet maskulinitetsnormer inom 

vidareutbildningar på Kriminalvården men inte i relation till psykisk ohälsa. 

Sammanställningen av resultaten från professionerna visade att maskulinitetsnormer inte 
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regelbundet förs på tal i möten med unga vuxna män. Det förhåller sig också så att inte många 

av respondenterna har uppmärksammat den möjliga kopplingen mellan maskulinitetsnormer 

och psykisk ohälsa hos unga vuxna män. Båda professionerna gav uttryck för an önskan om 

mer forskning på området. De menade att mer forskning beträffande maskulinitetsnormers 

eventuella koppling till psykisk ohälsa kan bidra till bättre förståelse för fenomenet, vilket 

skulle vara till gagn för dem i sina respektive yrkesroller. 

” … jag är som bara dem, jag jobbar med dem jag gör. Jag tycker de är jätteintressant 

och egentligen gå tillbaka till forskningen, det behövs, speciellt behövs de på de unga… 

jag är faktiskt jättebekymrad…” (Frivårdsinspektör 1) 

 

Vidare angav Frivårdsinspektör 3 exempelvis att om forskningen går framåt på området kan 

det bidra till att evidensbaserade metoder eller modeller kan utvecklas. Det kan då skapa mer 

legitimitet för att dessa frågor ges utrymme i praktiskt socialt arbete. Gemensamt anser båda 

professionerna att begreppet ges för lite utrymme i deras praktiska arbete. Genom utökad 

forskning och att de professionella får ta del av kunskaper beträffande maskulinitetsnormer 

och den möjliga kopplingen till psykisk ohälsa kan deras arbete med unga vuxna män 

effektiviseras. Bland respondenternas utsagor ansåg merparten att ansvaret för att ny 

forskning ska nå ut till de yrkesverksamma ligger hos individen själv, men även hos 

ledningen. Sammanfattningsvis ansåg respondenterna att det är bra att det potentiella 

sambandet mellan maskulinitetsnormer och psykisk ohälsa belyses genom vetenskapliga 

studier, men även att samhället är under konstant förändring och att rörelser i samhället ruckar 

på inbitna strukturer. 

 

6. Diskussion 

Resultaten visar att det förefaller vara vanligare att de yrkesverksamma inom Frivården i 

större utsträckning, om än implicit, har arbetssätt som innefattar maskulinitetsnormer i olika 

avseenden än kuratorerna vid universitet. En fundamental skillnad i arbetet mellan 

frivårdsinspektörerna och kuratorerna är att de unga vuxna män som är aktuella inom 

Frivården har blivit dömda i domstol och deras kontakt med frivårdsinspektörerna är i 

grunden inte frivillig. Statistik från Kriminalvården visar även att unga vuxna män, i 

förhållande till unga vuxna kvinnor, är överrepresenterade inom Frivården (Kriminalvården, 

2017). Således kan antagandet göras att frivårdsinspektörernas arbete i större utsträckning 

blivit präglat av att deras målgrupp i arbetet främst just är unga vuxna män och anpassats 
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därefter. Detta styrks även genom de utsagor från vissa frivårdsinspektörer som angett att de 

fått viss vidareutbildning inom Kriminalvården där ämnet maskulinitetsnormer berörts. Hos 

universitetskuratorerna, som inte uppgav att de arbetar med eller berör maskulinitetsnormer i 

lika stor utsträckning som frivårdsinspektörerna, är alla kontakter frivilliga. Forskning visar 

att kvinnor i högre utsträckning söker professionell hjälp för problematik med psykisk ohälsa 

än vad män gör och att män även har lägre benägenhet att söka hjälp vid mildare psykisk 

ohälsa. Snarare söker män hjälp i ett senare skede då problemen avsevärt förvärrats (Levant et 

al., 2013). Att kuratorernas arbete inte berör maskulinitetsnormer i samma utsträckning som 

frivårdsinspektörerna kan grundas i deras uttalade uppfattning att unga vuxna män inte talar 

om sin psykiska ohälsa och även söker hjälp i senare skeden än unga vuxna kvinnor. En 

konsekvens av detta är att kuratorerna oftast arbetar med unga vuxna kvinnor, vilket kan bidra 

till att maskulinitetsnormer inte lika frekvent berörs i deras arbete. De förväntningar som unga 

vuxna män upplever vila på deras axlar är utifrån de utsagor som är inhämtade olikt beroende 

på vilken kontext som berörs. Unga vuxna män inom kontexten för Frivården kunde ha 

förväntningar att kunna försörja dels sig själva men även familjen. Däremot inom 

universitetsvärlden kunde de förväntningar som unga vuxna män har på sig själv se 

annorlunda ut såsom att vara högpresterande i studierna eller ha ett rikt socialt kapital. Detta 

kan indikera att unga vuxna män känner olika typer av förväntningar beroende på den kontext 

de lever i eller vilken del av samhället de kommer ifrån. Resultaten visar att de unga vuxna 

män som var aktuella inom Frivården och deras upplevda krav att kunna leva upp till 

förväntningar som den stereotypiska mansrollen representerar, exempelvis att vara en 

familjefar och försörjare, är svåruppnådda då förväntningarna kan vara orimligt höga och inte 

sällan leder till känslor av misslyckande, vilket kan härleda till psykisk ohälsa. Det kan 

således tyda på att det kan finnas samband mellan de förväntningar som unga vuxna män har 

på sig själva kopplat till vilken del av samhället de kommer ifrån och de kontextuella 

förväntningar som finns i den samhällsdelen. Från respondenternas erfarenheter och 

upplevelser går det att förstå att samhällets strukturer kan ha en bidragande roll i hur 

maskulinitetsnormer vidmakthålls och replikeras. Ett resultat som tidigare också har visats i 

till exempel studier om maskulinitet som Connell (2000) genomfört, det vill säga att 

maskuliniteter replikeras genom social interaktion i samhället. Att inte lyckas leva upp till 

dessa, i många fall orimliga, förväntningar som unga vuxna män har på sig själva genom 

samhällets syn på hur en man ska vara, bidrar till att känslan av att riskera att misslyckas kan 

formas. Känslan av misslyckande hos dessa unga vuxna män kan riskera att bidra till psykisk 

ohälsa.  
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Respondenterna framförde under intervjuerna att de upplever att unga vuxna män inte själva 

resonerar kring potentiella kopplingar mellan maskulinitetsnormer och sin psykiska ohälsa 

samt att de överlag är mindre benägna att tala om sin psykiska ohälsa i förhållande till unga 

vuxna kvinnor. Samtidigt framfördes av vissa respondenter att de inte upplevt ett motstånd 

eller en ovilja hos unga vuxna män att prata om maskulinitetsnormer då det förts på tal från 

frivårdsinspektörerna eller kuratorerna. Resultaten visar också att mer kunskap och 

medvetenhet om problemområdet är önskvärt och kan ses positivt av de professionella. 

Kunskap och medvetenhet kan hjälpa yrkesutövarna att bättre förstå hur unga vuxna män 

agerar och interagerar i förhållande till sin kontext då de har psykisk ohälsa samt varför 

densamma ibland kan uttryckas externt eller helt förtrycks internt. Ytterligare en positiv effekt 

av sådan kunskap och medvetenhet kan vara att de yrkesprofessionella i möten med unga 

vuxna män kan tolka och se det som framkommer från olika aspekter. Till exempel kan 

atypiska symtom såsom missbruk, våld eller isolering vara symptom på unga vuxna mäns sätt 

att uttrycka att de har psykisk ohälsa genom de inte klarar att leva upp till de förväntningar de 

upplever utefter samhällets maskulinitetsnormer. Adekvat kunskap och medvetenhet skulle 

avseende exemplet ovan kunna bidra till att de yrkesprofessionella i större utsträckning kan 

ställa relevanta frågor och föra relevanta diskussioner för att så effektivt som möjligt kunna 

hjälpa de unga vuxna män de möter. Vidare skulle även fördjupad kunskap kunna bidra till att 

de yrkesprofessionella indirekt genom sitt arbete med unga vuxna män bidrar till positiva 

förändringar avseende mäns bristande benägenhet att tala om känslor. I förlängningen skulle 

det kunna vara en del i ett normaliserande av att unga vuxna män tillåts att tala om sina 

känslor, sitt psykiska mående. Detsamma kan bidra till att det stigma som enligt forskningen 

existerar och är utbrett bryts. Gällande forskningspotential inom detta område var merparten 

av respondenterna samstämmiga i att det finns utrymme för utökad forskning och potential att 

en evidensbaserad metod skulle kunna utvecklas för just detta fenomen. Det skulle öppna upp 

för mer legitimitet gällande maskulinitetsnormer och det eventuella sambandet till psykisk 

ohälsa. En behandlingsmetod som berör detta fenomen skulle likväl skapa en trygghet för de 

professionella, då de vet hur de ska förhålla sig och vilka frågor de ska ställa för att belysa 

problematiken. Potentiellt kan en evidensbaserad behandlingsmetod bidra till att unga vuxna 

män, eller män generellt, kan känna en form av trygghet då det finns en vetenskaplig 

förankring i arbetet. En annan aspekt som en evidensbaserad behandlingsmetod potentiellt 

kan belysa är urholkandet av de stigman som florerar kring den stereotypiska mansbilden. 

Genom en behandlingsmetod som har en vetenskaplig förankring kan det skapa en trygghet 

samt legitimitet hos målgruppen, vilket kan öppna upp för nya genombrott, detta med 
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förankring i vad Frivårdsinspektör 1 sa beträffande att Frivården kan fungera som en säker 

zon där unga vuxna män kan prata om maskulinitetsnormer. Ett arbetsfält som mer frekvent 

berör maskulinitetsnormer eller maskulinitetsbegreppet kan likväl bistå med att motverka 

bilden av den stereotypiska mannen.  

 

Studiens syfte var undersöka frivårdsinspektörers och universitetskuratorers kunskaper och 

erfarenheter om maskulinitetsnormer och den eventuella kopplingen till psykisk ohälsa, samt 

jämföra professionerna. Så har också gjorts. Skillnader och likheter mellan professionerna har 

uppmärksammats, men det är naturligtvis svårt att göra någon form av generalisering på 

grund av studiens kvalitativa angreppssätt. Däremot ger resultaten ändå en fingervisning om 

att det är ett viktigt område att fortsätta studera.  

 

Studien genomfördes metodologiskt med ett kvalitativt förhållningssätt vilket bidrog med 

både möjligheter samt vissa hinder. En fördel med att använda semistrukturerade intervjuer 

var flexibiliteten vid genomförandet av intervjuerna. Intervjumanualen fungerade som ett 

fastslaget manus men med utrymme för att ställa vissa följdfrågor och låta deltagarna berätta 

mer fritt, utan att fokus flyttades från studiens syfte. Ett problem kan vara, vilket vi också fört 

egna diskussioner om under transkriberingen, är svårigheten att säkerställa att alla 

respondenterna enbart återger erfarenheter och upplevelser som berör unga vuxna män i 

åldrarna 18-25 år. När erfarenhetskunskap efterfrågas kan detta dock alltid vara ett problem. 

Det är sannolikt inte lätt för en respondent att särskilja en lång tids yrkeserfarenhet i 

ålderskategorier med en särskild säkerhet. Hur särskiljs erfarenheter från mötet med en man 

som är 27 år eller en ung vuxen man som är 22 år? Detsamma skulle sannolikt gälla även om 

ett annat tillvägagångssätt används, till exempel ett kvantitativt upplägg. Vid intervjuerna var 

vi tydliga gällande att frågorna just berörde unga vuxna män för att respondenterna skulle ge 

så korrekta och trovärdiga svar som möjligt. Detta är något som vi försökt säkerställa genom 

att återkommande förtydliga att det är respondenternas erfarenheter samt upplevelser i arbetet 

med målgruppen unga vuxna män som är ambitionen att undersöka. Ett annat hinder var att 

några utav intervjuerna genomfördes via Skype. Det var inte optimalt men överlag fungerade 

det väl eftersom både ljud- och videoöverföring användes. Slutligen har en brist som 

möjligtvis kan påverka resultat uppmärksammats. Den avser den bristande erfarenheten hos 

oss att genomföra kvalitativa intervjuer, men minimerades genom att bland annat anteckna 

följdfrågor vid intervjuerna för att använda i resterande intervjuer om behovet fanns. Ett 

försök till att reducera bristen av erfarenhet från vår sida var en noggrann genomgång av 
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intervjumanualen innan intervjuerna påbörjades. I fråga om analys och kopplingen till 

teoretiska perspektiv har hegemonisk maskulinitet och (M)GRC applicerats. Användande av 

andra teoretiska begrepp eller perspektiv kan öppna upp för andra typer av tolkningar av den 

presenterade empirin. 

 

Avslutningsvis, som förslag till framtida forskning på området går det till exempel att rikta 

urvalet till andra professioner inom socialt arbete för att undersöka och uppmärksamma deras 

erfarenheter samt upplevelser om maskulinitetsnormer. Framtida forskning kan också 

fokusera på män i andra åldersspann gällande hur maskulinitetsnormer påverkar dem och 

eventuell koppling till psykisk ohälsa. Tänkbart är att en studie med större omfång 

(kvantitativ) kan genomföras för att få en större rikstäckande överblick i professionellas 

arbete med maskulinitetsnormers påverkan på, och relation, till psykisk ohälsa hos unga 

vuxna män. Viktigt är också att uppmärksamma bi-, homo- och transsexuellas upplevelser om 

maskulinitetsnormers påverkan eftersom heteronormen är starkt vedertagen inom ramen för 

hegemonisk maskulinitet. En viktig erfarenhet är att en majoritet av respondenterna ansåg att 

uppsatsen har en intressant infallsvinkel på maskulinitetsnormer kopplat psykisk ohälsa som 

de själva inte riktigt resonerat kring. Det kan antyda att fortsatt forskning om fenomenets 

betydelse kan vara av relevans för professionerna per se, men också för övriga samhället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Referenslista  

 

Barnett, R. C., & Hyde, J. S. (2001). Women, men, work, and family: An expansionist 

theory. American Psychologist, 56(10), 781–796. doi:http://dx.doi.org/10.1037/0003-

066X.56.10.781 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga Metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Chuick, C. D., Greenfeld, J. M., Greenberg, S. T., Shepard, S. J., Cochran, S. V., & Haley, 

J. T. (2009). A qualitative investigation of depression in men. Psychology of Men & 

Masculinity, 10(4), 302-313. doi:http://dx.doi.org/10.1037/a0016672 

 

Cole, B. P., & Davidson, M. M. (2018). Exploring Men’s Perceptions About Male 

Depression. Psychology of Men & Masculinity. doi:http://dx.doi.org/10.1037/men0000176 

 

Connell, R., & Lindén, Å. (1999). Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos. 

 

Connell, R. (2000). The men and the boys. Cambridge: Polity. 

 

Connell, R. & Pearse, R. (2015). Om genus. (3., [omarb. och uppdaterade] uppl.) 

Göteborg: Daidalos. 

 

Danielsson, U., Bengs, C., Samuelsson E.  & Johansson, E. (2011). "My Greatest Dream 

is to be Normal": The Impact of Gender on the Depression Narratives of Young Swedish 

Men and Women. Qualitative Health Research, 21(5), 612-624. doi: 

10.1177/1049732310391272 

 

Enns, C. Z. (2008). Toward a Complexity Paradigm for Understanding Gender Role 

Conflict. The Counseling Psychologist, 36(3), 446–454. doi: 

https://doi.org/10.1177/0011000007310974 

 

http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.56.10.781
http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.56.10.781
http://dx.doi.org/10.1037/a0016672
https://doi.org/10.1177/0011000007310974


35 
 

Folkhälsomyndigheten. (2018). Nedsatt psykiskt välbefinnande. Hämtad 2018-12-01, från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-

utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/ 

 

Forska! Sverige. (2013). Värdet av forskning inom psykiska ohälsa. Hämtad 2018-12-17, 

från http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/psykisk-ohalsa/ 

 

Gottzén, L., & Jonsson, R. (2012.) Goda män och Andra män. I Gottzén, L., & Jonsson, 

R. (Red.), Andra män – maskulinitet, normskapande och jämställdhet. (s 7 – 24). Malmö: 

Gleerups. 

 

Hallberg, U. (2018). Unga psykisk ohälsa, självskadebeteende och självmordstankar - en 

kunskapsöversikt. Stockholm: Liber. 

  

Itulua-Abumere, F. (2013). Understanding Men and Masculinity in Modern Society. Open 

Journal of Social Science Research. 1(2), 42-45. doi:10.12966/ojssr.05.05.2013 

 

Jalmert, L. (2016). Maskulinitetsnormer, maktordning och mänsklig säkerhet. Hämtad 

2018-12-01, från http://manskligsakerhet.se/2016/10/27/maskulinitetsnormer-ar-det-

storsta-hotet-mot-mansklig-sakerhet/ 

 

Karolinska Institutet. (2018). Självmord i Sverige. Hämtad 2018-11-13, från 

https://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige-0 

 

Kaya, A., Iwamoto, D., Brady, J., Clinton, L., & Grivel, M. (2018). The Role of 

Masculine Norms and Gender Role Conflict on Prospective Well-Being Among Men. 

Psychology of Men & Masculinity 20(1), 142-147. 

doi:http://dx.doi.org/10.1037/men0000155 

 

Kriminalvården. (2017). Frivård. Hämtat 2018-11-14, från 

https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta/frivard/ 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/
http://manskligsakerhet.se/2016/10/27/maskulinitetsnormer-ar-det-storsta-hotet-mot-mansklig-sakerhet/
http://manskligsakerhet.se/2016/10/27/maskulinitetsnormer-ar-det-storsta-hotet-mot-mansklig-sakerhet/
https://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige-0
https://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige-0
https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta/frivard/


36 
 

Lancet Global Mental Health Group. (2007). Scale up services for mental health 

disorders: a call for action. The Lancet. 2007(370), 1241-1252. doi:10.1016/S0140-

6736(07)61242-2 

 

Levant, R. F., Stefanov, D. G., Rankin, T. J., Halter, M. J., Mellinger, C., & Williams, C. 

M. (2013). Moderated Path Analysis of the Relationships Between Masculinity and Men’s 

Attitudes Toward Seeking Psychological Help. Journal of Counseling Psychology, 60(3), 

392-406. doi:10.1037/a0033014 

 

Levant, R. F., Wimer, D. J., Williams, C. M., Bryant Smalley, K., & Delilah Noronha. 

(2009). The relationships between Masculinity Variables, Health Risk Behaviors and 

Attitudes toward Seeking Psychological Help. International Journal of Men's Health, 

8(1), 3-21. doi:10.3149/jmh.0801.3 

 

Liu, W. M., Rochlen, A., & Mohr, J. J. (2005). Real and ideal gender-role conflict: 

Exploring psychological distress among men. Psychology of Men & Masculinity, 6(2), 

137-148. doi:10.1037/1524-9220.6.2.137  

 

Lynch, L., Long, M., & Moorhead, A. (2018). Young Men, Help-Seeking, and Mental 

Health Services: Exploring Barriers and Solutions. American Journal of Men’s Health, 

12(1), 138–149. doi: https://doi.org/10.1177/1557988315619469 

 

Martin, S. (2016). ‘How can you be strong all the time?’ Discourses of stoicism in the first 

counselling session of young male clients. Counselling and Psychotherapy Research, 

16(2), 100-108. doi:10.1002/capr.12062 

 

Mckenzie, S. K., Jenkins, G., & Collings, S. (2016). Men's Perspectives of Common 

Mental Health Problems: A Metasynthesis of Qualitative Research. International Journal 

of Men's Health. 15(1). 80-104. doi:10.3149/jmh.1501.80 

 

Mental Health Foundation. (2016). Fundamental Facts About Mental Health 2016. 

London: Mental Health Foundation. 

 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61242-2
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61242-2
https://doi.org/10.1177/1557988315619469


37 
 

Nadeau, M. M., Balsan, M. J., & Rochlen, A. B. (2016). Men’s depression: Endorsed 

experiences and expressions. Psychology of Men & Masculinity, 17(4), 328-335. 

doi:http://dx.doi.org/10.1037/men0000027 

 

Nilsson, B. (1999). Maskulinitet. Umeå: Boréa Bokförlag. 

 

Oliffe, J. L., Kelly, M. T., Jhonson, J. L., Bottorff, J. L., Gray, R. E., Ogrodniczuk, J. M., 

& Galdas, P. M. (2010). Masculinities and college men's depression: Recursive 

relationships. Health Sociology Review, 19(4), 465-477. doi:10.5172/hesr.2010.19.4.465 

 

Parent, M. C., Gobble, T. D., & Rochlen, A. (2018). Social Media Behavior, Toxic 

Masculinity, and Depression. Psychology of Men & Masculinity. 

doi:http://dx.doi.org/10.1037/men0000156 

 

Patel, V., Saxena, S., Lund, C., Thornicroft, G., Baingana, F., Bolton, P., … Unützer, J. 

(2018). The Lancet Commission on global mental health and sustainable development. 

The Lancet. 2018(392), 1553-1598. doi:10.1016/ S0140-6736(18)31612-X 

 

Ryan, G., & Bernard, H. (2003). Techniques to Identify Themes. Field Methods, 15(1), 

85-109. doi:https://doi.org/10.1177/1525822X02239569 

 

Seidler, Z. E., Dawes, A. J., Rice, S. M., Oliffe, J. L., & Dhillon, H. M. (2016). The role 

of masculinity in men's help-seeking for depression: A systematic review. Clinical 

Psychology Review, 49, 106-118. doi:10.1016/j.cpr.2016.09.002 

 

Socialstyrelsen. (2017). Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. 

Hämtad 2018-11-13, från 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochunga

vuxna 

 

Spendelow, J. S. (2015). Men’s self-reported coping strategies for depression: A 

systematic review of qualitative studies. Psychology of Men & Masculinity, 16(4), 439-

447. doi:http://dx.doi.org/10.1037/a0038626 

 

http://dx.doi.org/10.1037/men0000027
http://dx.doi.org/10.1037/men0000156
https://doi.org/10.1177/1525822X02239569
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna
http://dx.doi.org/10.1037/a0038626


38 
 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2018). Maskulinitet och psykisk hälsa - Strategier 

för förbättringsarbete i vård och omsorg. Hämtad 2018-12-17, från 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-608-7.pdf?issuusl=ignore 

 

Tyler, R. E., & Williams, S. (2014). Masculinity in young men's health: Exploring health, 

help-seeking and health service use in an online environment. Journal of Health 

Psychology, 19(4), 457-470. doi:10.1177/1359105312473784 

 

Valkonen, J., & Hanninen, V. (2013). Narratives of masculinity and depression. Men and 

Masculinities, 16(2), 160-180. doi:http://dx.doi.org/10.1177/1097184X12464377 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Wester, S. R. (2008). Male gender role conflict and multiculturalism: Implications for 

counseling psychology. Counseling Psychologist, 36(2), 294-324. doi: 

10.1177/0011000006286341 

 

Wirback, T., Forsell, Y., Larsson, J., Engström, K., & Edhborg, M. (2018). Experiences of 

depression and help-seeking described by young swedish men. Psychology of Men & 

Masculinity, 19(3), 407-417. doi:http://dx.doi.org/10.1037/men0000110 

 

World Health Organization. (2012). Preventing Suicide - A global imperative. Hämtad 

2018-12-17, från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/projektwebbar/suicidprevention/preve

nting-suicide-who.pdf 

 

World Health Organization. (2018). Mental disorders. Hämtad 2018-12-17, från 

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders 

 

Yousaf, O., Popat, A., & Hunter, M. S. (2015). An Investigation of Masculinity Attitudes, 

Gender, and Attitudes Toward Psychological Help-Seeking. Psychology of Men & 

Masculinity, 16(2), 234-237. doi:10.1037/a0036241 

 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-608-7.pdf?issuusl=ignore
http://dx.doi.org/10.1177/1097184X12464377
http://dx.doi.org/10.1037/men0000110
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/projektwebbar/suicidprevention/preventing-suicide-who.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/projektwebbar/suicidprevention/preventing-suicide-who.pdf
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders


39 
 

Bilagor: 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

Informationsbrev och förfrågan om att delta i 

en intervju om maskulinitetsnormers 

potentiella koppling till psykisk ohälsa bland 

unga vuxna män utifrån ett yrkesprofessionellt 

perspektiv. 

  

Hej! 

Vi heter Tobias Johansson och Anders Pero och studerar på socionomprogrammet vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Vi läser termin sex och ska genomföra ett självständigt arbete 

(examensarbete) i form av en uppsats som bygger på en kvalitativt genomförd studie. Studien 

vi avser genomföra handlar om maskulinitetsnormers potentiella koppling till psykisk ohälsa 

inom gruppen unga vuxna män och skulle gärna vilja ta del av dina erfarenheter i arbetet med 

unga vuxna män. Vi önskar således intervjua dig som yrkesverksam som regelbundet kommer 

i kontakt med unga vuxna män i åldern 18-25 år för att få din syn på, och dina erfarenheter av 

ämnesområdet. Intervjun tar ca 30-45 minuter och genomförs på det sätt som bäst passar dig. 

Vi önskar att du har socionomexamen eller annan likvärdig examen samt minst två års 

yrkeserfarenhet. 

  

Studien genomförs i enighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Det vill säga 

att deltagande är frivilligt och under tiden för intervjun kommer möjlighet finnas att avbryta 

medverkan om du så önskar. Det innebär även att ingen information eller personliga uppgifter 

kommer att kunna härledas till dig som deltagare. Allt material kommer att spelas in och 

hanteras med största konfidentialitet och med respekt för din integritet. Den information som 

framkommer av intervjun kommer endast att användas för denna studie och ingenting annat. 

Vid intresse skickar vi naturligtvis den färdiga studien, dvs. uppsatsen, till dig. 

  

Med ovanstående information som grund inbjuds du att delta i vår studie. Vi planerar att 

genomföra intervjun under veckorna 48-49. Om du önskar delta i studien eller inte vill vara 

med är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon så snart som möjligt. Om vi inte 

hör från dig kommer vi söka kontakt med dig. Du är givetvis även välkommen att kontakta 

oss om du har frågor eller funderingar kring studien. 

  

Tobias Johansson                                                            Anders Pero 

Student                                                                             Student 

Mail: tojo1600@student.miun.se                                   Mail:anpe1600@student.miun.se 

Telefon: 0733126855                                                       Telefon: 0735026491 

  

Magnus Israelsson 

Handledare, avdelningen för Socialt Arbete 

Mail: Magnus.Israelsson@miun.se 

Telefon: 0101428283                            
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Bilaga 2 – Intervjumanual  

Intervjuguide introduktion 

Vid intervjuns start får respondenten en ytterligare genomgång av det tidigare delgivna 

informationsbrevet. Detta med syfte att informanten ska vara medveten om bland annat 

studiens syfte, vilka rättigheter respondenten har samt hanteringen av den insamlade 

informationen. Respondenten har även rättigheten att kunna välja att inte besvara en fråga 

utan att uppge grund till detta. 

  

Förklara hanteringen av inspelat material. Inspelning sker med telefon, kommer flyttas från 

telefonen efter intervjun till en säker källa och inspelningen kommer raderas från telefonen 

direkt efter överflytten har skett. 

 

INHÄMTA MUNTLIGT SAMTYCKE. 

Har respondenten samtyckt muntligt? 

 

Ja    Nej 

  

 

 

Introducerande frågor 

1      Namn? (SPELAS INTE IN) 

2.     När tog du examen? Vilken examen har du? 

3.     Hur länge har du varit yrkesverksam som Frivårdsinspektör/Kurator? 

4.     Vad innefattar din tjänst? Beskriv kortfattat. 
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Tema 1: Maskulinitetsbegreppet generellt 

5.  Har du någonsin kommit i kontakt med begreppet maskulinitetsnormer i ditt arbete? 

a.      Om ja, vill du berätta hur då? 

 

6.     Vad är din yrkesprofessionella syn på maskulinitetsnormer?  

a.      Tror du maskulinitetsnormer kan vara av skadlig karaktär? 

 

7.     Hur ofta pratar ni om maskulinitetsnormer på din arbetsplats? Både med klienter men även 

kollegor emellan! 

a.      Hur brukar reaktionerna när detta kommer på tal bli? 

 

8.     Upplever du att “manlighet” och normer avseende manlighet förändrats över tid? 

a.      Om ja, vill du berätta om de tydligaste skillnaderna du har sett? 

 

9.     Hur tror du ”manlighet” manifesteras utifrån ett samhälleligt perspektiv? Exempelvis 

vad/vilka tror du kan vidmakthålla maskulina normer? 

 

10. Hur tror du att maskulinitetsnormer påverkar dina klienters psykiska hälsa? 

 

11.  Ser du någon villighet hos dina manliga klienter att prata om maskulinitetsnormer? 

 

12. Tror du att maskulinitet manifesterar sig olika beroende vilken socioekonomisk kontext som 

berörs? 

a.      Om ja, vill du utveckla? 
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Tema 2: Maskulinitetsnormer kopplat till psykisk ohälsa.  

Beskriv vad vi avser med psykisk ohälsa; allt från egenupplevd till diagnostiserad. 

13. Statistik från bland annat Socialstyrelsen visar att kvinnor i större utsträckning har 

rapporterade problem med sin psykiska ohälsa medan män är överrepresenterade i antalet 

genomförda självmord, varför tror du att det är så? 

 

14. Hur ser du på unga vuxna mäns psykiska hälsa över tid? Ser du förändringar över tid? 

 

15. Hur vanligt är det att dina klienter har någon form av problematik med sin psykiska ohälsa?  

a.  Vilka typiska ”symtom” ser du hos unga vuxna män som lider av psykisk 

ohälsa? 

b.     Vilka ser du som mest benägna att tala som sitt psykiska mående, unga vuxna 

män eller unga vuxna kvinnor, 18–25 år? 

 

16.  Ser du skillnad gällande unga vuxna kvinnor och unga vuxna mäns symtom? 

 

17.  Tror du att maskulina normer kan vara en bidragande orsak till att unga vuxna män lider av 

psykisk ohälsa? 

a.      Om ja, vill du utveckla ditt svar? 

b.     Om nej, varför tror du inte det? Vad tror du påverkar istället? 

 

18. Om vi jämför dina unga vuxna manliga respektive unga vuxna kvinnliga klienter, vilka 

skillnader ser du i deras sätt att hantera sin psykiska ohälsa? 
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Tema 3: Kunskapsläget om maskulinitetsnormer 

19. Har du någon gång under din högskole/universitetsutbildning eller socionomutbildning fått 

undervisning om maskulinitetsnormers eventuella inverkan på unga vuxna mäns psykiska 

hälsa? 

 

20. Hur tycker du kunskapsläget om maskulinitetsnormer utifrån ett yrkesperspektiv ser ut idag? 

 

21. Maskulinitetsforskning börjat bli mer utbredd inom forskarvärlden inom de senaste åren, vilka 

tycker du bör ansvara för att den kunskapen som tas fram ska nå ut till dig som yrkesverksam? 

 

22. Tror du att utökad forskning kring maskuliniteter skulle bidra till att du i din yrkesroll skulle 

ha bättre förståelse för unga vuxna mäns sätt att hantera psykisk ohälsa? 

  

  

  

  

  

 Avslutning: 

23. Är det något ytterligare du vill tillägga gällande detta ämne? 

  


