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Abstract     

 

Psykisk ohälsa bland män har länge varit ett stigmatiserat ämne. Syftet med denna uppsats har 

därför varit att undersöka hur unga män upplever att de och deras omgivning ser på unga 

mäns psykiska ohälsa. Detta kopplat till stigmat kring psykisk ohälsa och vad som anses vara 

maskulint hos en man. För att besvara syftet med uppsatsen har en kvantitativ studie 

genomförts med hjälp av en enkät. Enkäten delades slumpmässigt ut till femtio unga män i 

åldrarna 15-20 år, som gick på en gymnasieskola i Sverige. Svaren från enkäten har bearbetats 

och redovisas med beskrivande statistik. Studien visade en positiv syn på psykisk ohälsa 

bland deltagarna. Dock fanns en stor osäkerhet kring hur deras omgivning såg på unga mäns 

psykiska ohälsa. Den större delen av deltagarna ansåg inte att psykisk ohälsa var kopplat till 

maskulinitet, men det fanns en osäkerhet kring vad unga kvinnor hade för syn på 

detta.                  
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Inledning 
Enligt Socialstyrelsens (2016) rapport gällande dödsorsaker under 2015, valde 848 män att 

avsluta sitt liv under året. Av dessa 848 män var 68 personer i åldrarna mellan 15-24 år. Män 

står för mer än dubbelt så många av alla suicid som begås i Sverige varje år (Socialstyrelsens, 

2016). Suicid är tillsammans med olyckor den vanligaste förekommande dödsorsaken hos 

unga människor (Lager, Berlin, Heimerson & Danielsson, 2012). Detta är inte en ny trend, 

utan statistik har visat att män är överrepresenterade när det gäller suicid och har varit under 

många år i Sverige (Socialstyrelsen, 2016). Samtidigt som statistiken talar för sig kring 

genomförda suicid, visar forskning att psykisk ohälsa i större utsträckning förekommer hos 

kvinnor än hos män (Theisz, 2015). Denna forskning stämmer även överens med de 

vanligaste eleverna en skolkurator vid en gymnasieskola möter (personlig kommunikation, 23 

november). På denna skola är eleverna någorlunda jämt uppdelade mellan könen, men enligt 

uppgiftslämnande skolkuratorn är det betydligt fler unga kvinnor som tar kontakt med hen, för 

att få samtalsstöd för sin psykiska ohälsa. Hen nämner även att det första mötet ofta ser olika 

ut beroende på kön. Många unga kvinnor kommer självmant till hen och ber om hjälp, medan 

unga män oftast får en tid bokad av en ansvarig lärare som är orolig.  

Psykisk ohälsa är stigmatiserad och har så varit under en lång tid runt om i världen. Det har 

sedan länge funnits en stor rädsla för att exkluderas från samhället och omgivningen hos 

människor med psykisk ohälsa (Kemble, 2014). En bild av människor med psykisk ohälsa, 

har skapat ett vi och dem tänk. “Dem” är de med psykisk ohälsa och som klumpats ihop som 

en grupp som skiljer sig mycket från de “friska”. I vissa människors ögon är psykisk ohälsa 

till och med något som den drabbade individen själv orsakat (Rüsch, Angermeyer, Corrigan. 

2005). Även på arbetsmarknaden har människor med psykisk ohälsa blivit bemötta på ett 

diskriminerande sätt. Dels genom att inte få ett arbete, men även genom att bli bemötta av en 

omgivning som inte visat förståelse kring deras psykiska ohälsa. Detta har bidragit till 

en rädsla för exkludering av samhället och den närmaste omgivningen. Men det har i sin tur 

även gjort att människor under lång tid inte vågat söka hjälp för sin psykiska ohälsa eller 

pratat öppet om den. Med hjälp av bland annat okunskap kring psykisk ohälsa och vad det 

innebär, har denna rädsla fått chans att byggas upp redan från tidig ålder hos våra barn. 

(Byrne, 2000). 

 Precis som för vuxna, så möts våra ungdomar hela tiden av ett fokus på vad som är den 

perfekta stereotypen i vårt samhälle. Omgivningen är viktig för ungdomar som håller på att 

utveckla sin identitet. Människor har lätt för att bilda en uppfattning om andra människor, 
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utifrån deras utseende, vilket är en känslig del för många under puberteten. Detta då 

ungdomar redan genomgår en utmanande tid som innebär både en fysisk och psykisk 

förändring hos individen (Erling & Hwang, 2001). Media har bland annat en viktig roll kring 

hur vi ser på oss själva och andra människor. Den bild de visar i reklam, tv-program, bilder 

osv av människor, påverkar i sin tur väldigt många. De bidrar på detta sätt till att stereotyper 

skapas och upprätthålls. Ett exempel på detta är att det i stort sett funnits obefintligt få starka 

huvudkaraktärer i filmer, som levt med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa har istället varit något 

den karaktär som ska tillföra humor drabbats av. Helt enkelt en karaktär som varit där för att 

publiken ska ha något att skratta åt (Byrne, 2000).  

Psykisk ohälsa är ett viktigt ämne för det sociala arbetet. Vårt arbete är att ge redskap till 

personer som lever i utsatthet, vilket all typ av psykisk ohälsa är. Alla personer som lever med 

psykisk ohälsa är viktiga att ge plats runt om i samhället. Unga personer är dock en grupp 

människor som redan genomgår en stor utmaning då de håller på att utveckla sin identitet 

(Erling & Hwang, 2001). Det blir därför väldigt viktigt att visa att det är accepterat att prata 

om sin psykiska ohälsa och att det är okej att inte alltid vara på topp (Lindqvist, Markström & 

Rosenberg, 2010). Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten (Lager, 2009), känner 10% 

fler unga kvinnor någon typ av psykisk ohälsa jämfört med män. Vad denna skillnad beror på, 

är dock inget som forskningen besvarat ännu. En hypotes som finns är dock att symtomen för 

psykisk ohälsa ser olika ut beroende på kön. Men även den personliga uppfattningen om vad 

som är psykisk ohälsa och inte (Lager, 2009). Denna könsskillnad har gjort att jag i denna 

uppsats valt att uppmärksamma unga mäns psykiska ohälsa.   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en bättre förståelse för hur unga män mellan 15-20 år ser på 

unga mäns psykiska ohälsa och det stigma detta omges av, samt hur de upplever att deras 

omgivning ser på detta kopplat till maskulinitet och identitet. Syftet kommer besvaras med 

följande frågeställningar: 

 

 Hur upplever unga män att de och deras omgivning ser på unga mäns psykiska ohälsa? 

 Upplever dessa unga män att stigmat som finns kring psykisk ohälsa hos män är 

kopplat till vad som anses som maskulint?  
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt har forskning hämtats från både böcker och vetenskapligt granskade artiklar. Ett 

fåtal hemsidor har använts som källa för att hämta information och detta är då från en 

landstingsenhet och en välkänd organisation som arbetar med ungdomar och deras psykiska 

ohälsa. Dessa två enheter har en viktig roll i många unga människors liv.   

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett begrepp som inkluderar en rad olika psykiska besvär. Dels innefattar det 

psykiska besvär som är självupplevda, men även psykisk sjukdom där diagnos sats av läkare 

(Socialstyrelsen, 2013). Den självupplevda psykiska ohälsan är vad som avhandlas i denna 

uppsats. Detta innebär att personen själv känner att den drabbats av psykiska besvär och 

därmed psykisk ohälsa. Självupplevd psykisk ohälsa ter sig på många olika sätt beroende på 

vem det drabbar. Men några vanliga symtom är ångest, oro, nedstämdhet, ängslighet, rädsla, 

sömnbesvär, koncentrationssvårigheter, aggression mm (Knorring, 2012). Alla människor 

känner någon gång något av de ovanstående symtomen. Ängslan och rädsla är exempelvis 

naturliga överlevnadsinstinkter som vi föds med. Det är dock när dessa symtom eller något av 

de tidigare nämnda börjar påverka vårt liv i större grad som det inte längre är en naturlig del 

av en individ (McNally, 2011). Helt enkelt när en persons liv påverkas så negativt av 

ovannämnda symtom, att den inte kan leva som den önskar. Ett exempel som är vanligt är 

social isolering på grund av stark ångest (Knorring, 2012).  

Ett av de vanligaste symtomen vid psykisk ohälsa är som sagt ångest (Theisz, 2015). Precis 

som rädsla och ängslighet, är ångest en medfödd instinkt hos människan. Detta gör att det inte 

är något farligt att uppleva ångest och det är något alla upplever någon gång i olika hög grad. 

Trots att ångest är en naturlig instinkt, så kan det upplevas som väldigt obehagligt. När en 

person upplever stark ångest, kan denne få så kraftfulla fysiska och psykiska symtom att 

personen tror att den ska dö (Mind, 2017). Ångest hos unga män har visat sig ha en stark 

koppling till suicid, vilket gör att det är ett symtom som bör tas på största allvar (Knorring, 

2012). Detta speciellt med tanke på att genomförda suicid är nästan dubbelt så mycket 

vanligare hos ung män än hos unga kvinnor (Engqvist, 2009). Det är inte alltid lätt att utreda 

varför en person får en hög grad av ångest. Men många gånger är den kopplad till att personen 

upplever något stort och oftast jobbigt i sitt liv (Mind, 2017). Ångest går även att koppla till 

att ungdomen genomgår en ny period i sitt liv. Nya krav ställs på ungdomen, då denne är på 

väg in i vuxenvärlden. Dessa nya krav och osäkerheten från ungdomen kan bidra till ångest 

(Barn- och ungdomspsykiatrin, 2017) 
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Historiskt sett har människor med psykisk ohälsa ansetts som opålitliga, egoistiska, 

obegåvade och farliga. Detta oavsett om det är psykisk sjukdom eller enbart psykisk ohälsa av 

den typ som diskuteras i denna uppsats. Människor har på grund av detta tagit avstånd från 

personer som de vetat eller misstänkt drabbats av psykisk ohälsa. Exkluderingen av de 

människor med psykisk ohälsa bidrog till att deras sociala nätverk blev betydligt mindre, 

vilket ofta ledde till ökad psykisk ohälsa hos de drabbade (Thoits, 2011). Denna exkludering 

har drabbat många människor och även inom det sociala arbetet finns ett stigma kring psykisk 

ohälsa, och då främst om socialarbetare själv drabbats. Forskning visar dock att de 

socialarbetare som hade negativa tankar kring människor med psykisk ohälsa, ofta hade 

negativa erfarenheter från tidigare klienter med psykisk ohälsa. Exempelvis att de inte lyckats 

med den behandling som sats in för en person som drabbats av psykisk ohälsa. Graden av 

psykisk ohälsa visade sig inte påverka stigmat, utan många möttes av en socialarbetare som 

redan hade förutfattade åsikter oavsett om klienten drabbats av psykisk ohälsa eller psykisk 

sjukdom. Detta visar stor brist på professionalitet i yrkesrollen, då det omedvetet påverkar alla 

klienter med psykisk ohälsa och ger dem sämre möjlighet till hjälp (Theriot & Lodato, 2012). 

Statistik hämtat från sjukvården, visar att fler kvinnor än män drabbas av till exempel 

depression. Samtidigt visar forskning att män i högre grad förnekar psykisk ohälsa och söker 

därmed inte hjälp och pratar inte om det på samma sätt som kvinnor (Ogrodniczuk & Oliffe, 

2011). I en studie gjord i Australien visade det att endast 13% av unga män i åldrarna 16-24 år 

sökte hjälp för sin psykiska ohälsa, jämfört med 31% av de unga kvinnorna i samma ålder. 

Detta på grund av den höga stigma kring psykisk ohälsa kopplat till unga män. Det visade sig 

även vara kopplat till att unga män saknade den kunskap kring psykisk ohälsa som unga 

kvinnor hade. Unga män påpekade dessutom att det var viktigt att upprätthålla en bild av stor 

maskulinitet, självständighet och att inte visa känslor öppet, vilket psykisk ohälsa inte var 

sammankopplat med i den kultur som fanns omkring dem. Detta bland annat för att psykisk 

ohälsa visade en sårbarhet som inte var förenad med det manliga idealet (Ellis, Collin, Hurley, 

Davenport, Burns & Hickie, 2013). 

I det sociala arbetet är en viktig huvudpunkt att vi ska bidra till att förbättra mänskliga 

rättigheter och då bland annat jobba för människors rätt till att inte diskrimineras och rätten 

till ett socialt liv i den sociala miljö personen befinner sig i (Meeuwisse, Swärd, Sunesson & 

Knutagård, 2016). Detta är något som inte varit en självklarhet för människor med psykisk 

ohälsa (Rüsch, Angermeyer & Corrigan. 2005). Socialarbetares roll är att hjälpa människor 
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som lever i denna typ av utsatthet och ge dem stöd i att förbättra sina livsvillkor. Förutom att 

jobba på detta på mikronivå, blir arbetet med synen på psykisk ohälsa även aktuellt på 

mesonivå. Detta då arbetet blir att förbättra synen på psykisk ohälsa i samhället. Ett exempel 

på detta är att på mikronivå bidra till psykiskt välmående hos individen och på mesonivå 

förstärka samhällets resurser och bild av psykisk ohälsa. Ge omgivningen information och på 

detta sätt ge dem en möjlighet till en förändrad syn på psykisk ohälsa (Adams, Dominelli & 

Payne, 2009).  

Identitet 

När vi föds startar vår resa genom livet och även vår resa att utveckla vår identitet. I denna del 

kommer identitetsskapandet beskrivas utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Inom 

detta perspektiv har Erik H Erikson lämnat stora spår utifrån hans teori om identitet. Han 

menade att vår identitet utvecklades under åtta olika faser i livet och att denna utveckling sker 

tillsammans med vår omgivning. Dock riktas mest fokus på individens inre och den 

psykologiska mognaden hos en människa. Utveckling och identitetsskapande sker i 

förutbestämd ordning hos en person (Hammarén & Johansson, 2009). Även om identiteten 

utvecklas från födseln, så är den viktigaste fasen kring en människas identitetsskapande från 

och med puberteten. Det är under denna tid identiteten hos en person blir central och även då 

identitetsförvirring kan uppkomma. Under denna tid i livet förändras mycket och personen 

börjar träda in i vuxenlivet. När denna fas startar, börjar individen fokusera på vem den är. 

Yrkesidentitet, personlig identitet och sexuell identitet är tre identiteter som i detta stadie ska 

vävas ihop. Att koppla detta till verkligheten är ett gott exempel att gymnasieval ska göras, 

sexualitet blir spännande och samhället börjar ställa högre krav (Hwang & Nilsson, 2011). 

Erik H Erikson menade att det är väldigt viktigt att ha med sig en god självständighet, 

initiativ- och tillitsförmåga när en person uppnår fasen kring pubertet. Detta för att det är 

grundläggande för att kunna utveckla en stabil identitet under ungdomsåren (Hammarén & 

Johansson, 2009). 

När en person kommit in i puberteten sker som nämnt många olika förändringar i personens 

liv. En av dessa stora förändringar är synen en ungdom har på sig själv. Under hela uppväxten 

samlar en person på sig olika bilder av sig själv. Bilder av vem hen är, erfarenheter osv. 

Under tonåren ställs dessa bilder inför ett test, där individen tar ställning till om de fortfarande 

stämmer. En del bilder stannar, medan andra byts ut då de inte stämmer överens med den 

aktuella självbilden hos personen (Hwang & Nilsson, 2011). Att ta ställning till detta kan bli 

jobbigt i det samhällsideal som präglar västvärlden nu och som blir allt starkare. Ett ideal om 
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att vi ska vara snygga, vältränade och ha det som idealet säger är vackra kroppar (Hammarén 

& Johansson, 2009). När vi inte kan ta ställning kan det Erik H Erikson kallar 

identitetsförvirring drabba ungdomen. Identiteten blir osammanhängande hos personen, vilket 

gör att den får svårt att veta vem den är. Denna identitetsförvirring är ofta kopplad till besluts- 

och prestationsångest hos ungdomen (Hwang & Nilsson, 2011). 

Maskulinitetsideal 
I alla samhällen finns olika ideal och normer som vi medvetet men framförallt omedvetet 

lever efter. Detsamma gäller maskulinitet och vad som följer med detta begrepp i den 

samhällskontext en person befinner sig i. Olika handlingar och levnadssätt är på olika sätt 

accepterade i samhället (Gottzén & Jonsson, 2012). När vi kategoriserar människor, hjälper 

det oss att hantera och förstå vår omgivning. Dessa kategorier utformas bland annat efter 

samhällets normer och är därmed något som är föränderligt (Gottzén & Jonsson, 2012). 

Raewyn Connell är en av de mest kända forskarna inom maskulinitetsforskningen. Enligt 

hennes teori finns det fyra typer av maskulinitet, varav två nämns nedanför. Den maskulinitet 

med högst status kallas för hegemonisk maskulinitet, vilket är idealet för vad som är 

maskulint kretsar kring. Denna typ av maskulinitet visar en man med ledarposition, där 

kvinnan är under honom, men där även andra män befinner sig under i hiearkikedjan. 

Hegemonisk maskulinitet anpassas utefter kultur och vad som anses som det idealiska 

maskulina i samhällskontexten. Med detta menas vilka egenskaper, utseenden, yrken osv, som 

ses som idealet för vad som är maskulint. Under i hiearkiordningen finner vi underordnad 

maskulinitet. En man i denna kategori ses som annorlunda och underställd hegemonisk 

maskulinitet. Mannen uppfyller inte de ideal som är önskvärda och ett exempel på detta kan 

vara män med psykisk ohälsa (Gottzén & Jonsson, 2012). Alla män vill inte leva efter det 

ideal som eftersträvas inom hegemonisk maskulinitet, vilket kan möta motstånd. En 

förändring är inte välkommen från en del som lever efter idealet kring maskulinitet, vilket gör 

att deras motstånd blir exkludering och diskriminering av män som går utanför ramarna 

(Robertsson, 2003).  

Maskulinitetsideal ser olika ut beroende på vilken kontext den återfinns i. Kultur, plats och 

historia är några faktorer som formar det som anses maskulint (Beynon, 2002). Vad som är 

maskulint får vi människor berättat för oss så tidigt som när vi föds (Robertsson, 2003). En tre 

månader gammal bebis av manligt kön är stor och stark, medan en flicka är liten och söt. 

Detta trots att ingen större fysisk skillnad ses hos ett spädbarn. Det är därför viktigt att påpeka 

att maskulinitet inte är något vi föds med (Robertsson, 2003). Förutom via vår omgivning, så 
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påverkar bland annat media oss kring hur vi ser på maskulinitet. Detta via filmer, radio, 

reklam och på olika sociala plattformar (Beynon, 2002). Litteraturen har under lång tid målat 

upp den perfekta mannen och har därmed även påverkat många samhällen kring deras bild av 

maskulinitet (Beynon, 2002). Ett exempel på detta är att de flesta som läst en skönlitterär bok 

om kärlek, nog stött på den man som framställts som stor, stark, vacker och som räddar 

kvinnan i nöd. Hur en man framställer sig själv visar hur maskulin han är enligt vissa. Några 

egenskaper som visat sig vara kopplat till en bild av hög maskulinitet i många kontexter är 

exempelvis sporter som fotboll, boxning, brottning osv, andra egenskaper är dominans, 

styrka, heterosexuell läggning etc. Faktorer som ses som mindre maskulina är homosexualitet, 

sporter så som dans, ridning osv, lätt till gråt, modeintresse etc. (Beynon, 2002).  

Stigma 

Att drabbas av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom har under lång tid varit något som 

förknippats med skam. En skam då psykisk ohälsa setts som ett tecken på svaghet hos 

personen som drabbats av det. Denna skam har dels varit en känsla för personen som levt med 

psykisk ohälsa, men även för omgivningen som menat att de upplevt en känsla av skam när de 

tittat på en människa med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom (Byrne, 2000). En del av 

stigmatiseringen kring psykisk ohälsa har dock enligt forskning visat sig komma från att själv 

inse att en drabbats av psykisk ohälsa. Att inse att en lever med psykisk ohälsa har varit svårt 

för många, då samhället inte visat en stor acceptans, vilket lett till ett ökat motstånd i 

självförnekelse (Byrne, 2000). En stor rädsla för utanförskap och diskriminering har gjort att 

många människor inte vågat prata öppet och se på sin egen psykiska ohälsa. En typ av 

utanförskap som varit central i samhället, är chansen att få ett arbete för en person med 

psykisk ohälsa. Då detta inte är ett sjukdomstillstånd som syns på utsidan och som inte 

behöver ha homogena symtom, har många företag och anställda haft svårt att förstå och 

acceptera psykisk ohälsa hos en person (Rüsch, Angermeyer & Corrigan. 2005). Ett arbete är 

ett sätt att få en ekonomisk trygghet, men även ett socialt nätverk. Om vi mister detta, utsätts 

vi ganska fort för en socioekonomisk utsatthet. Detta har gjort att många människor inte vågat 

prata om sin psykiska ohälsa då de varit rädd för följderna (Byrne, 2000).  

Vi människor är olika och vi lever på oändligt många olika sätt. Under livets gång gör vi olika 

val, vissa är enkla och andra viktigare. Dessa val gör att vi har olika yrken, hundar, antal barn, 

olika färger på våra kläder och hus etc. Våra val leder till att det uppstår skillnader mellan 

människor. Dessa skillnader tänker vi sällan på och det är sällan någon som reagerar på dem 

(Larsson & Sohlberg, 2014). Dock är inte alla skillnader hos oss människor lika accepterade 
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(Rüsch, Angermeyer & Corrigan. 2005). Det är till exempel sällan någon som reagerar på 

färgen på en bil på grund av att den inte är samma som den egna bilen. Men det finns många 

som reagerar på skillnaden på människors hudfärg. Detsamma gäller psykisk ohälsa. Psykisk 

ohälsa är en skillnad, då majoriteten av samhället inte lever med det. Detta är en del som gjort 

att det blivit ett stigma kring det, då det inte hör till det “normala”. I dessa fall har människor 

även en tendens att uppmärksamma den skillnad som finns och skapa ett vi och dem tänk. 

Vilket i sin tur har lett till en tro om att det finns en stor skillnad mellan de kategorier som 

skapats (Rüsch, Angermeyer & Corrigan. 2005).  

Teoretiska perspektiv 

I denna uppsats har två teorier använts i den analys som genomförts av enkätens resultat, men 

även vid granskningen av den tidigare forskningen inom området. De två teorierna är 

utvecklingspsykologi och socialpsykologi. Dessa två teorier utgår från människans 

utveckling, kopplat till olika faktorer vilket bland annat är sociala konstruktioner, som är en 

central del i denna uppsats. Socialpsykologin fokuserar mycket på normer, fördomar och det 

sociala samspelet mellan människor (Larsson & Sohlberg, 2014). Utvecklingspsykologin har 

ett stort fokus på identitetsutvecklingen, vilket i sin tur har en stor betydelse i unga 

människors psykiska ohälsa (Hwang & Nilsson, 2011).  

Utvecklingspsykologi 
Utvecklingspsykologin är en teori som fokuserar på att följa en människas utveckling under 

olika faser i livet. Den beskriver vad det är som gör att en människa utvecklas och vad som är 

viktigt under dessa faser i livet. I avsnittet “tidigare forskning” presenterades exempelvis 

utvecklingspsykologins syn på den identitetsutveckling som sker under tonårsperioden, vilket 

haft ett stort fokus i all litteratur och forskning som presenterats i denna uppsats. Vad som 

anses normalt i en fas och vad som är orsaken till olika beteenden under en viss period i livet. 

Utvecklingspsykologin fokuserar som sagt mycket på faser, men detta i samspel med andra 

viktiga faktorer i livet. Dessa faktorer är till exempel genetiskt arv, erfarenheter, social och 

ekonomisk bakgrund (Hwang & Nilsson, 2011). De olika faserna i utvecklingspsykologin är 

uppdelad efter ungefär ålder. Den fas som det ligger fokus på i denna uppsats, är den som 

börjar i och med puberteten och pågår till cirka 20 års ålder (Knorring, 2012).  

Inom utvecklingspsykologin finns det olika förgreningar och perspektiv. Det finns framförallt 

sex stycken som har använts mycket av forskare inom utvecklingspsykologin. De som varit 

intressant i just denna studie är inlärningsperspektivet och det socialkonstruktionistiska 

perspektivet. Inlärningsperspektivet utgår från vår omgivning och dess inverkan på en individ. 
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Detta perspektiv fokuserar just kring vuxnas sätt att påverka ungdomar via imitation av deras 

ord och handlingar. Det andra perspektivet, nämligen det socialkonstruktionistiska 

perspektivet, utgår även det från samhällets påverkan på en persons utveckling. 

Identitetsutvecklingen sker i detta fall med hjälp av den sociala och kulturella omgivning som 

finns runt en person. Nya erfarenheter bidrar till en utvecklad identitet och självbild (Hwang 

& Nilsson, 2011).  

Socialpsykologi 
Sociala konstruktioner är en huvudpunkt i socialpsykologi och kan också utgöra ett viktigt 

begrepp i teoribildning i det sociala arbetet. Hur människors tankar och beteende påverkas 

utifrån den sociala kontext de befinner sig i (Larsson & Sohlberg, 2014). Den hjälper till att 

beskriva och förstå olika samhällsprocesser, som påverkar en människa. Till exempel hur 

samhället utvecklar olika stereotyper för andra människor och grupper. Människor går därför 

in i olika roller, beroende på de normer som finns runt omkring oss, en person blir därmed den 

andra förväntar sig att den ska vara. I ett samhälle där psykisk ohälsa inte varit accepterat, 

speciellt för män och där människor varit rädd för att exkluderas på grund av sin psykiska 

ohälsa har detta rollspel varit ett måste för många (Byrne, 2000). En roll beskriver därmed 

inte en individ, utan snarare en fasad som individen tvingas leva bakom. Detta då avvikande 

egenskaper kopplats samman med något negativt (Larsson & Sohlberg, 2014). Begreppet “vi 

och dem” stöter vi ofta på inom det sociala arbetet och så även i denna uppsats. I och med att 

studien gått ut på att undersöka synen på psykisk ohälsa, har detta varit lämpligt att ha i 

åtanke när materialet analyserades. Socialpsykologin diskuterar detta begrepp och menar att 

skillnaden mellan människor påverkar identiteten hos en person (Larsson & Sohlberg, 2014). 

Detta då skillnaden ofta lyfts fram, som till exempel de med psykisk ohälsa och de utan. 

Skillnader mellan människor behöver dock inte innebära att de andra innehar någon negativ 

egenskap (Larsson & Sohlberg, 2014).  

Några viktiga begrepp som ofta används inom socialpsykologin är normer, attityder och 

fördomar. Dessa begrepp har haft en stor betydelse i denna uppsats och i utformningen av 

studiens enkät. Detta då strukturella faktorer bidrar till individuella problem, så som exklusion 

vid psykisk ohälsa. Normer är en social faktor som skapar exklusion för många människor, då 

det i många fall är en osynlig kraft som inte behöver ske mellan två individer (Larsson & 

Sohlberg, 2014).  
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Metod 
Studien i denna uppsats har en kvantitativ ansats och har genomförts med hjälp av en enkät 

som metod. Valet av en kvantitativ ansats grundade sig i att genomföra en studie med ett brett 

resultat, snarare än ett djupt. I och med denna ansats, kunde en enkät genomföras där 

resultatet redovisats med hjälp av bland annat statistik. Resultatet kunde sedan jämföras med 

forskning inom området. Den vetenskapsteoretisk ansats som har använts är den post-

positivistiska. 

Litteratursökning 

För att hitta relevant tidigare forskning användes först och främst Mittuniversitetets sökmotor 

Primo. Via denna sökmotor var det lätt att hitta artiklar och böcker innehållande forskning. 

Genom framförallt dessa artiklar kom jag i kontakt med nya forskare, som gick att söka vidare 

på via Primo för att se deras publicerade verk. Förutom Primo användes även plattformen 

ProQuest Social Sciences för att hitta artiklar. Detta då den innehöll sju olika databaser som 

var lämpliga för att hitta forskning inom det sociala arbetet. Sökord som användes på denna 

sida var exempelvis: Mental illness, child, adolescence, youth, stress osv. Den mest 

användbara litteraturen hittades dock genom referenslistor på lämpliga artiklar och dokument 

kopplade till olika instanser exempelvis Socialstyrelsen, Förenta Nationerna (FN), World 

Health Organization (WHO) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

(MUCF).  

Urval 
Då uppsatsen fokus har legat på unga mäns psykiska ohälsa, så skedde redan vid detta val en 

begränsning för urvalet till studien. Unga kvinnor blev därmed inte aktuella för att besvara 

enkäten. De flesta som går på ett gymnasieprogram är mellan 15-20 år, vilket blev en lämplig 

ålder på populationen för att inte begränsa urvalet för mycket just kring ålder. Utifrån dessa 

val blev populationen för studien unga män i åldrarna 15-20 år. Urvalsstorleken bestämdes till 

50 elever, vilket var en lämplig storlek med tanke på tidsaspekten på studien (Bryman, 2011) 

och tiden för analys av enkäten.  

I och med att enkäten skulle besvaras av 50 elever och jag själv var på plats och delade ut och 

tog emot svaren, så behövde jag inte oroa mig för bortfall av antal besvarade enkäter 

(Bryman, 2011). Tackade en elev nej till att besvara enkäten, tillfrågades en annan elev. Dock 

blev det ett litet internt bortfall, där deltagande inte svarade på alla frågor. När urvalet skedde 

så gjordes det med hjälp av klusterurval. Detta då jag valde ut en skola där enkäten skulle 

besvaras, vilket gjorde att alla i populationen inte fick samma chans att delta i 
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undersökningen. Eleverna på skolan valdes dock slumpmässigt ut, då det fanns flera olika 

klasser runt om i skolan och jag gick slumpmässigt in i klassrummen (Bryman, 2011). Detta 

med ett undantag, då jag bestämde att inte gå in i en specifik klass, på grund av etiska skäl. 

Mer om detta finns att läsa under etiska överväganden. 

Datainsamlingsmetod 

En enkät användes i studien för att utföra datainsamlingen och besvara frågeställningarna. 

Detta då det gav mig möjlighet till att få betydligt fler unga mäns grundläggande uppfattning 

av ämnet psykisk ohälsa, än via individuella kvalitativa intervjuer på den begränsade tid som 

fanns tillgänglig. En enkät krävde inte lika mycket tid att få besvarad som en kvalitativ 

intervju av samma antal personer och den kunde göras vid ett tillfälle. Det var även passande 

då de flesta av frågorna jag ville få besvarade inte var öppna frågor (Bryman, 2011). Studien 

hade en deduktiv ansats, vilket enligt Bryman (2011) var lämpligt om det fanns en hypotes 

utifrån tidigare teorier som en ville granska. Granskningen skedde med enkäten, därefter 

analyserades resultatet och efter detta skapades en bild om hypoteserna stämde eller inte. De 

hypoteser jag hade innan genomförd studie, var att deltagarna skulle se psykisk ohälsa hos 

unga män som något som inte var maskulint och att de skulle ha en tydlig bild av hur deras 

omgivning såg på psykisk ohälsa.  

Enkäten 

I enkäten hade jag operationaliserat mina två övergripande frågeställningar till tolv frågor. 

Enkäten delades sedan upp i två olika typer av frågor. De flesta frågor hade fasta svar, men 

några få frågor var öppna för att ge den deltagande en chans att utveckla sina svar. De fasta 

svarsalternativen gav möjlighet till att sammanställa svaren statistiskt och åskådliggöra detta i 

tabellform. Några av de slutna frågorna var så kallade vinjettfrågor, vilket innebar att 

deltagarna ställdes frågor kring hur de själva skulle reagera i en viss situation (Bryman, 2011). 

För att göra enkäten så strukturerad som möjlig, lät jag ett flertal personer läsa igenom 

enkäten innan den delades ut. Detta för att säkerställa att den var tydligt formulerad och att det 

inte skulle bli någon felkälla i resultatet på grund av en otydlig formulering i enkäten 

(Bryman, 2011).  

Som nämnts fanns öppna frågor i enkäten. Detta då det gav deltagarna en möjlighet att själva 

formulera sina svar och tankar, utanför mina formulerade svar. Jag hörde själv inte till den 

grupp enkäten riktade sig till, vilket gjorde att jag omöjligt kunde veta hur deltagarna skulle 

vilja ha sina svar formulerade. Genom att ha öppna frågor i enkäten, gav det möjlighet till att 

få oväntade svar som jag som enkätskapare inte tänkt på. Jag påverkade inte heller svaren från 
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deltagarna genom att ge dem svarsalternativ, som exempelvis riktade sig mot mina hypoteser 

som jag hade innan studien genomfördes (Bryman, 2011). De nämnda anledningarna till de 

öppna frågorna, var den positiva delen med att ha öppna frågor. Det som dock gjorde att det 

endast blev ett fåtal, var att de öppna frågorna var betydligt mer tidskrävande än de med fasta 

svarsalternativ (Bryman, 2011). Detta då de tog betydligt längre tid att analysera än de frågor 

som hade fastna svar. Hela enkäten går att läsa i bilaga två i denna uppsats.  

Tillvägagångssätt 
När enkäten var färdigställd och delades ut skedde det på följande sätt. Jag hade skrivit ut 50 

enkäter som jag tog med mig ut i den gymnasieskola som undersökningen genomfördes på. 

Med mig hade jag den skolkurator som jag tidigare haft kontakt med, för att eleverna skulle få 

se ett bekant ansikte när jag frågade om deltagande. Jag gick slumpmässigt runt i skolan och 

in i klassrum utan att titta på scheman eller på klasserna innan (Bryman, 2011). Lärarna visste 

att jag skulle komma, då de fått ett informationsbrev några dagar innan enkäten delades ut. 

När klassen var vald, berättade jag om mig själv och enkäten. Viktiga delar kring detta, finns 

att läsa under etiska överväganden. Enkäten delades ut och de fick fritt med tid till att besvara 

den. När en elev kände sig klar, samlade jag in enkäten och när jag tagit emot alla tackade jag 

för deltagandet. Såhär gick jag runt i hela skolan, med ett avbrott då eleverna gick på lunch. 

Efter några timmar var alla enkäter besvarade och det var dags att analysera dem. 

Analysmetod 

För att analysera enkäten matades svaren från frågorna med fasta svarsalternativ in i 

datorprogrammet SPSS, vilket var ett bra och enkelt sätt att få fram statistik och tabeller över 

de svar som enkäten gett. Via detta program var det lätt att hålla ordning på varje fråga, men 

framförallt alla 50 svar. Detta sammanställdes sedan via enkla tabeller där procent och antal 

svar framgick. Dessa tabeller kallas frekvenstabeller, vilket passar när variablerna grupperas 

(Bryman, 2011). Frekvenstabellerna var lätta att förstå och visade ett tydligt resultat över 

svaren från enkäten. Under de flesta av dessa tabeller skrevs kommentarer och analys kring 

resultatet varje frågan gett. Varje frågas resultat redovisades enskilt i resultatdelen, vilket 

innebär att jag använde mig av univariat analys (Bryman, 2011). 

Enkäten innehöll som tidigare nämnt även ett fåtal öppna frågor. En av dessa öppna frågor var 

helt fristående, medan resten var följdfrågor till frågor med fasta svarsalternativ. På alla öppna 

frågor, oavsett om det var den fristående eller följdfrågorna, genomfördes en likvärdig analys. 

Detta gjordes genom att jag läste igenom alla svar på en fråga i taget, för att se om det fanns 

något samband mellan svaren från deltagarna. Om det fanns något samband mellan svaren, 
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lades de i en gemensam hög och analyserades sedan igen för att se om det fanns något 

ytterligare samband i dem. På detta sätt gjordes en noggrann analys även av de öppna 

frågorna, då de analyserades ett flertal gånger. Vissa enkäter sållades ut ur de olika högarna 

som jag tidigare delat in dem i, då det vid närmare granskning inte fanns ett tydligt samband 

som jag vid första genomgång trott.  

Reliabilitet och validitet 

Undersökningens syfte var att undersöka unga mäns syn på psykisk ohälsa och deras 

uppfattning om hur deras omgivning såg på gruppens psykiska ohälsa. Samtidigt som detta 

kopplades till maskulinitetsideal och identitet. Detta är det som har undersökts med hjälp av 

enkäten, vilket gjorde att validiteten för undersökningen blev hög (Bryman, 2012). Reliabilitet 

handlar om undersökningens tillförlitlighet och om den är generaliserbar. Alla deltagare fick 

samma information, då jag läste upp informationsbrevet, som de även fick läsa själv. De fick 

en enkät med samma frågor och obegränsat med tid att besvara den. Dock är studien 

genomförd på en gymnasieskola med liknande inriktningar på gymnasieprogrammet, vilket 

gjorde att det inte fanns någon bredd kring exempelvis program med eller utan 

universitetsbehörighet. Detta har gjort att alla som besvarade enkäten befann sig i en liknande 

social miljö, vilket är en faktor som talar för att resultatet inte hade blivit detsamma om 

undersökningen hade gjorts på en skola med helt andra inriktningar på gymnasieprogrammen 

(Bryman, 2011). 

Etiska överväganden 
Enkäten innehöll ett informationsbrev där viktig information om studien och deltagande 

fanns. Informationsbrevet finns att läsa i bilaga två i denna uppsats. I brevet framgick viktiga 

etiska grundprinciper, så som att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 

avsluta sitt deltagande, detta enligt samtyckeskravet (Bryman, 2011). Det poängterades även 

att de var helt anonyma i studien och att deras svar skulle komma att behandlas på ett sådant 

sätt att endast behöriga hade tillgång till dem (Bryman, 2011). Det framgick även att det i 

uppsatsen inte skulle nämnas på vilken skola, stad eller kommun studien var genomförd. Jag 

läste först upp informationen som fanns i informationsbrevet för hela klassen. Efter detta fick 

de själva läsa informationsbrevet, för att de verkligen skulle förstå vad deras deltagande 

innebar då vissa kunde vara (Forskningsrådet, 2011). När de i lugn och ro fått läsa 

informationsbrevet, blev de tillfrågade om de ville fortsätta deltagandet i studien och besvara 

enkäten. När enkäten delades ut, gavs alla unga män i klasserna möjlighet att besvara enkäten. 

Till de som tackade ja till att delta, delades enkäten ut. När de besvarat enkäten lades den ner i 
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ett stort kuvert där alla besvarade enkäter förvarades oavsett i vilken klass de besvarats i. 

Detta återigen för att skydda deras anonymitet i och med att det fanns chans att jag visste 

deltagarnas namn, från tidigare studier på skolan (Bryman, 2011).  

Under studiens planering togs ett flertal beslut utifrån etiska överväganden, men det fanns tre 

stycken som det låg extra mycket fokus på. Dessa etiska dilemman var av störst betydelse och 

de jag diskuterade mer djupgående med min handledare Ulf Engqvist. 

Min första tanke när planeringen av studien påbörjades var att enkäten skulle besvaras av 

unga män som vid tillfället levde med psykisk ohälsa. Denna kontakt skulle ske via en 

skolkurator, som jag själv hade en god kontakt med. Skolkuratorn såg inga problem med 

denna kontakt mot eleverna, då vi diskuterade mycket kring hur vi på bästa sätt skulle kunna 

behålla deltagarnas integritet vilket var en viktig del i undersökningen (Bryman, 2011). Vi 

kom fram till att kontakten skulle ske på ett sådant sätt att skolkuratorn själv skulle dela ut 

enkäten. Vid vidare eftertanke uppkom dock ett stort etiskt dilemma, nämligen kring om det 

var etiskt riktigt att kontakta personer som levde i utsatthet vid tidpunkten för 

undersökningen. Förutom detta, skulle det även ske via en väldigt viktig kontakt i personens 

liv, där hela relationen byggde på tillit och förtroende. Efter diskussioner med min 

handledare, kom vi fram till ett gemensamt beslut om att detta inte skulle vara etiskt 

försvarbart (U. Engqvist, personlig kommunikation, 28 Mars 2017). Detta var i efterhand ett 

väldigt klokt beslut dels etiskt, men även för bredden på min undersökning. Valet gjorde 

nämligen att studien fick fler perspektiv på psykisk ohälsa hos unga män, då den besvarades 

av både de med och utan psykisk ohälsa. Det var även lättare att upprätthålla 

informationskravet, då informationen kring deltagandet istället gavs av mig personligen. Det 

var väldigt viktigt att detta gjordes korrekt, så att jag kunde säkerställa att deltagarna visste att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde välja att avsluta deltagandet när de ville under 

enkätens gång (Bryman, 2011).  

Nästa etiska dilemma som uppkom under planeringen, var när valet kring vilka som skulle 

besvara enkäten blev aktuell. Målgruppen som var tänkt att undersökas var unga män som 

gick på en gymnasieskola. Detta innebar att männen som skulle kunna tänkas besvara enkäten 

kunde vara så unga som 15 år. Enligt lagen om etikprövning måste vårdnadshavare godkänna 

vissa typer av forskning för en person som inte är myndig (Forskningsrådet, 2011). Om min 

undersökning hade utgått ifrån detta, hade målgruppen istället blivit de mellan 18-20 år och 

därmed hade urvalet blivit väldigt tunt i och med att den skulle utföras på en gymnasieskola. 

Dock säger även samma lag att om barnet är över 15 år och förstår vad forskningen innebär, 
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så kan denne lämna sitt eget samtycke och delta i undersökningen (Forskningsrådet, 2011). I 

detta fall var enkäten enkel och det fanns inga risker för att skada deltagande elever (Bryman, 

2011). Därför ansåg jag och min handledare att de över 15 år skulle kunna ta ett eget beslut 

om de ville delta i studien, utifrån den breda information som lämnades.  

Anonymiteten var som nämnt en väldigt viktig del i min undersökning, vilket stod klart redan 

när undersökningen planerades. Ingen personlig information kring deltagarna skulle skrivas 

på enkäterna och jag visste inte vilka klasser besvarade enkäten. Dock hade jag under ett 

tidigare arbete på skolan, arbetat mer djupgående i en enskild klass. Detta arbete gick bland 

annat ut på enskilda intervjuer med eleverna, där vi pratade om deras och klassens välmående. 

Jag hade gjort två intervjuer med varje elev under två olika tillfällen. Under dessa intervjuer 

delade de med sig av information som var känslig och ibland väldigt privat. Att gå in i denna 

klass och be dem besvara enkäten kändes därmed inte etiskt korrekt. Det hade varit möjligt 

för mig att koppla samman svar till enskilda individer, vilket hade kunnat ställa mig inför 

större etiska dilemman, som hade blivit svåra för mig att hantera (Bryman, 2011). 

Undersökningens resultat och analys 
Undersökningen som genomförts redovisas i frekvenstabeller här nedan (Bryman, 2011). Till 

dessa tabeller beskrivs resultatet med kommentarer i löpandetext och kopplas samman med 

analys av resultatet och tidigare forskning. De öppna frågorna redovisas och analyseras under 

en egen rubrik och kopplas samman med en del av det resultat som visas i tabellerna från 

övriga frågor.  

 

Har du stött på begreppet "psykisk ohälsa" innan du valde att delta i denna 

undersökning? 

Tabell 1. Har deltagarna stött på begreppet ”psykisk ohälsa”?  

  Antal Procent 

Ja  41 82,0% 

Nej  2 4,0% 

Osäker  7 14,0% 

  Total: 50  
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Om Ja, visste du vad begreppet innebar? 

Tabell 2. Om deltagen svarat ja, visste han vad begreppet innebar? 

 Antal Procent 

Ja 36 87,8% 

Nej 5 12,2% 

 Total: 41  

 

Mer än fyra femtedelar av deltagarna svarade att de hade stött på begreppet psykisk ohälsa 

tidigare. Av dessa deltagare var det endast fem personer som inte visste vad begreppet 

innebar, trots att de tidigare hört det. Detta indikerar att någon i deras omgivning har nämnt 

något kring psykisk ohälsa. Förutom att de hade hört begreppet visste även en stor del vad det 

innebar, vilket gör att det troligtvis inte bara nämnts, utan informerats och diskuterats kring 

psykisk ohälsa i deras omgivning. Denna bild går inte ihop med den forskning som gjordes i 

Australien, där de beskrev det som att unga män hade dåligt kunskap kring just psykisk ohälsa 

(Ellis, Collin, Hurley, Davenport, Burns & Hickie, 2013). En förklaring till detta utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv, kan vara att ländernas sociala strukturer skiljer sig åt. En del 

normer i länderna ser inte likadana ut och att det i den sociala miljö ungdomarna i denna 

studie befinner sig i finns en större öppenhet kring att prata om psykisk ohälsa jämfört med 

den i Australien (Larsson & Sohlberg, 2014). Som tidigare nämnt skiljer sig 

maskulinitetsidealet åt beroende på samhällets normer, kultur och historia. Utifrån detta kan 

det finnas en förklaring till att det i den australiensiska studien fanns en starkare rotad syn på 

att maskulinitet och att prata om psykisk ohälsa inte hör ihop (Beynon, 2002). Även om ämnet 

varit stigmatiserat under lång tid i Sverige, kan det vara olika hårt befäst i samhällen utifrån 

historiskt och kulturellt perspektiv beroende på vart i världen vi tittar. Med tanke på att 

ungdomarna visste om symtomen på psykisk ohälsa som nämndes i enkäten, finns 

möjligheten att psykisk ohälsa blivit omtalat med ett positivt och informationsrikt synsätt. 

Har du drabbats av psykisk ohälsa? 

Tabell 3. Har deltagarna själv drabbats av psykisk ohälsa? 

 Antal Procent 

Ja 7 14,0% 

Nej 26 52,0% 

Kanske 17 34,0% 

 Total: 50  
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På denna fråga var det över hälften som svarade att de inte hade drabbats av psykisk ohälsa. 

Detta innebär att nästan lika många svarat ja, och att de eventuellt hade drabbats av psykisk 

ohälsa någon gång under sitt liv. En tredjedel svarade att de kanske drabbats, vilket kan 

kopplas samman med den bredd av symtom som begreppet psykisk ohälsa innefattar (Theisz, 

2015). Denna bredd kan ha skapat den osäkerhet som finns i svaren. En följdfråga ställdes till 

de sju personer som svarat att de drabbats av psykisk ohälsa, nämligen om de levde med det 

när enkäten besvarades. På denna fråga svarade två stycket ja, de levde med psykisk ohälsa 

vid svarstillfället. Av de sju som drabbats av psykisk ohälsa hade mindre än hälften av dem 

berättat för sin omgivning. De fyra som svarat att de inte berättat beskrev samma orsak till 

varför de inte hade berättat för sin omgivning kring sin psykiska ohälsa. Deras svar var att det 

var något de ville hålla för sig själv och som inte berörde någon annan än dem personligen. 

Utan möjlighet att ställa en följdfråga kring detta, är en slutsats som kan dras med stöd från 

tidigare forskning, att de inte berättat på grund av stigmat som finns kring psykisk ohälsa. Att 

de helt enkelt inte vågat berätta, till följd av att de inte vet konsekvenserna av att deras 

omgivning vet (Byrne, 2000). Med hänsyn till tidigare forskning finns det en stor rädsla hos 

människor att kategoriseras utifrån det som ses som negativa egenskaper, vilket är psykisk 

ohälsa i detta fall (Rüsch, Angermeyer, Corrigan. 2005). Denna kategori har under lång tid 

setts som negativ, vilket har visat sig vara något barn lär sig redan i tidig ålder (Byrne, 2000). 

Rädslan för exklusion eller helt enkelt att vara annorlunda verkar stämma in på deltagarna. 

Osäkerheten kring att kategoriseras kan kopplas samman till den identitetsutveckling 

ungdomarna genomgår. Ett ifrågasättande kring den egna självbilden kan vara tillräckligt tuff, 

utan att behöva dömas av omgivningen. I och med att det finns en rädsla för vad 

konsekvenserna kan bli av att tala öppet om sin psykiska ohälsa (Byrne, 2000), leder det till 

att många ungdomar istället bär på sin psykiska ohälsa i tystnad. Denna bild stärks efter 

resultatet från frågan de som aldrig drabbats av psykisk ohälsa fick besvara. Nämligen om de 

trodde att de hade berättat för sin omgivning om de drabbats av psykisk ohälsa. Drygt två 

femtedelar svarade att de hade berättat för sin omgivning. Se resterande svar i tabellen nedan. 

Om det inte hade varit något som deltagarna lärt sig att de inte skulle tala högt om, hade 

svaren troligtvis sett annorlunda ut.  
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Du som svarat Nej på fråga 2, skulle du berätta för din omgivning om du drabbades av 

psykisk ohälsa? 

Tabell 4. Om deltagaren svarat nej på fråga 2, skulle han berätta om han drabbades av psykisk ohälsa? 

 Antal Procent 

Ja 11 42,3% 

Kanske 8 30,8% 

Tror inte det 4 15,4% 

Nej 2 7,7% 

 Total: 25  

 

Vad skulle du göra om en manlig vän i din ålder berättade att han drabbats av psykisk 

ohälsa? 

Tabell 5. Vad skulle deltagarna göra om en ung manlig vän drabbades av psykisk ohälsa? 

 Antal Procent 

Visa mitt stöd 49 98,0% 

Ta avstånd 1 2,0% 

Inte bry mig, är hans problem 0 0,0% 

Annat 0 0,0% 

 Total: 50  

 

Nästan alla deltagarna besvarade att de hade visat sitt stöd för vännen som drabbat av psykisk 

ohälsa. Detta motsäger en del av den exkludering som beskrivs i forskning (Byrne, 2000). 

Endast en person svarade att denne hade tagit avstånd från en ung manlig vän som drabbats av 

psykisk ohälsa. Om dessa svar jämförs med verkligheten historiskt sett är det en stor skillnad, 

då många tidigare tagit avstånd från människor som de vetat eller trott drabbats av psykisk 

ohälsa (Thoits, 2011). Denna utveckling kan kopplas till det socialkonstruktionistiska- och 

inlärningsperspektivet inom utvecklingspsykologin handlar om. Nämligen ungdomars 

identitetsutveckling utifrån samhällskontexten och de vuxna i omgivningen. När människor 

pratar om psykisk ohälsa, vilket den första frågan i studien visar att deltagande ungdomar gör 

på något sätt då de hade kunskap om begreppet och dess innebörd. Kan det leda till en större 

trygghet kring den egna identiteten hos ungdomen, men även ökad ödmjukhet till andra 

människors. Lär ungdomarna sig att skillnader hos människor inte behöver vara något 

negativt, behöver inte psykisk ohälsa vara något skrämmande och stigmatiserat. Deras svar 

tyder på att den sociala miljön de befinner sig i visat en större förståelse kring psykisk ohälsa 

än som funnits tidigare. Hade däremot fler svarat att de skulle ta avstånd, hade förmodligen de 
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gamla normerna och attityderna inte förändrats lika mycket. Dock behöver inte svaren betyda 

att alla eller ett flertal människor i deras omgivning pratat gott om psykisk ohälsa, men kanske 

åtminstone en viktig person som betytt mycket för deras syn på andra människor (Larsson & 

Sohlberg, 2014).  

Tycker du att det är omanligt att drabbas av psykisk ohälsa? 

Tabell 6. Tycker deltagarna att det är omanligt med psykisk ohälsa? 

 Antal Procent 

Ja 3 6,0% 

Vet inte 11 22,0% 

Nej 36 72,0% 

 Total: 50  

 

Här svarade närmare tre fjärdedelar att de inte tyckte att det var omanligt att drabbas av 

psykisk ohälsa. Dock svarade mer än en fjärdedel antingen ja eller vet inte på frågan. Detta 

visar att normer är föränderliga och kopplade till den tid det handlar om. Hade samma fråga 

ställts på ett liknande sätt för hundra år sedan, hade förmodligen svaren inte blivit samma då 

det som tidigare nämnts sågs som en svaghet hos framförallt män (Byrne, 2000). En intressant 

jämförelse i detta är att koppla till det Raewyn Connell kallade hegemonisk maskulinitet. 

Denna maskulinitet gick ju ut på en slags hiearkiordning där svagare män sågs som 

underlägsna. Utifrån detta perspektiv hade förmodligen deltagande män tillhört den 

maskulinitet som kallades underordnad maskulinitet (Gottzén & Jonsson, 2012). Detta med 

hänsyn till att de flesta inte vill följa det ideal som en man i gruppen hegemonisk maskulinitet 

önskat. Att inte se på andra män som inte lever efter idealet på ett negativt sätt hade inte varit 

förenat med denna syn på andra människor.  

En del av deltagarna som svarat vet ej eller ja på ovanstående fråga, hade själv drabbats eller 

kanske drabbats av psykisk ohälsa. Därmed kan det innebära att de anser sig själv vara 

“omanliga” eller inte tillräckligt maskulin, vilket varit något känsligt för många unga män 

(Ellis, Collin, Hurley, Davenport, Burns & Hickie, 2013). Om det hade varit möjligt att ställa 

följdfrågor hade detta varit en intressant fråga, hur de såg på sig själv. I och med den 

identitetsutveckling de genomgår, hamnar en del i en identitetsförvirring. Enligt Erik H 

Erikson är en del i denna kris ofta prestationsångest (Hwang & Nilsson, 2011). Utifrån den 

sociala miljö deltagande ungdomar i studien befann sig i varje dag, fanns det säkerligen 

möjlighet att prestationsångesten i detta fall handlade om att vara en “riktig” man. Och i detta 

fall då en man som skulle passa inom den hegemoniska maskuliniteten. 



20 
 

Tror du att unga kvinnor ser ner på unga män med psykisk ohälsa? 

Tabell 7. Tror deltagarna att unga kvinnor ser ner på unga män som drabbats av psykisk ohälsa? 

 Antal Procent 

Ja 4 8,0% 

Vet inte 34 68,0% 

Nej 12 24,0% 

 Total: 50  

 

Här svarade endast en fjärdedel nej, medan resten svarade ja eller vet inte. Återigen kan detta 

kopplas till den stigmatisering som finns och funnits under en lång tid kring psykisk ohälsa. I 

och med att det funnits och finns en syn kring att det är något svagt och inte maskulint (Byrne, 

2000). När hela tre fjärdedelar svarar ja eller vet inte, kan det tyda på en ofullständig identitet 

och självbild. När en människa inte vet vem hen är, kan det vara tillräckligt svårt att hantera 

sina egna tankar. Samhället fungerar dock inte så, utan vi måste stå ut med andras tankar och 

åsikter varje dag. Detta gör att många ungdomar blir osäkra gällande vad andra tänker om 

dem, när de själva inte har en klar självbild. Att få en tydlig självbild och en förståelse för 

andras förväntningar blir troligen ännu svårare utifrån allt som syns via media (Beynon, 

2002). Förväntar sig unga kvinnor den stora, starka, snygga unga mannen som alltid mår bra? 

Eller förväntar de sig en ung man som kan må dåligt och är mänsklig precis som dem själva. I 

vissa ögon har nog denna fråga ett enkelt svar, men för en person som redan har det jobbigt 

och är osäker så blir svaret inte lika självklart. Speciellt med tanke på att unga kvinnor ofta 

stöter på den starka och psykiskt välmående mannen i exempelvis litteratur (Beynon, 2002).  

Ser du ner på andra unga mäns psykiska ohälsa?  

Tabell 8. Ser deltagarna ner på unga män med psykisk ohälsa? 

 

 Antal Procent 

Ja 1 2,0% 

Vet inte 8 16,0% 

Nej 41 82,0% 

 Total: 50  

 

Svaret på ovanstående fråga tillsammans med svaren på frågorna ”Tycker du att det är 

omanligt att drabbas av psykisk ohälsa?” och ”Vad skulle du göra om en manlig vän i din 

ålder berättade att han drabbats av psykisk ohälsa?” visar att deltagarna i studien hade en 

överlag god syn på andra unga män med psykisk ohälsa. Det var få som såg ner på unga mäns 
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psykiska ohälsa. Detta är ett väldigt positivt resultat i jämförelse med den studie som gjorde i 

Australien som visade att de unga männen ansåg att psykisk ohälsa inte gick hand i hand med 

det som ansåg som manligt och därmed maskulint (Ellis, Collin, Hurley, Davenport, Burns & 

Hickie, 2013). 

Omgivningens syn på psykisk ohälsa 

I enkäten fanns ett fåtal öppna frågor, vilket gav deltagarna chansen att formulera sina egna 

svar och tankar utanför de svarsalternativ som var formulerade av mig (Bryman, 2011). Dessa 

öppna frågor var utplacerade i olika delar av enkäten. Dels som följdfrågor, till några av 

frågorna med fasta svarsalternativ. Exempel på en sådan fråga är ”Ser du ner på andra unga 

mäns psykiska ohälsa? Om ja, varför?” Dessa öppna frågor gav vid analys inget tydligt 

samband i svaren, vilket gjorde att jag valde att inte redovisa dem i resultatdelen. Dock fanns 

även en fristående öppen fråga, vilket var fråga tolv som löd “Hur upplever du att din 

omgivning ser på unga mäns psykiska ohälsa”. Svaren från denna fråga gick lättare att tolka 

och analysera, då det fanns ett samband i deltagarnas svar. Hela 36 av deltagarna hade 

antingen svarat att de inte visste hur deras omgivning såg på unga mäns psykiska ohälsa eller 

inte besvarat frågan. De som inte besvarat frågan var ett fåtal, vilket gör att jag kopplar dem 

till att de inte visste hur deras omgivning såg på unga mäns psykiska ohälsa. Det gick att se ett 

samband kring detta resultat och resultatet från fråga nio som löd “Tror du att unga kvinnor 

ser ner på unga män med psykisk ohälsa?”. Svaren på båda dessa frågor visade att det fanns 

en stor osäkerhet kring hur omgivningen hos deltagarna såg på psykisk ohälsa hos unga män. 

Detta kan kopplas till den tidigare forskning som nämner de olika symtom som hör till 

psykisk ohälsa och variationen på hur de ter sig beroende på kön (Lager, 2009). Kanske 

diskuteras inte den psykiska ohälsa som unga män upplever, på samma sätt som den som 

kvinnor drabbas av, vilket lett till att de helt enkelt inte vet hur deras omgivning ser på den 

psykiska ohälsa som de upplever att de drabbas av.  

Av de som hade svarat något annat än ”vet ej” på frågan om hur de trodde att deras 

omgivning såg på unga mäns psykiska ohälsa, svarade några att de inte trodde att deras 

närstående skulle bry sig om psykisk ohälsa, medan andra svarade att de trodde att deras 

omgivning skulle bry sig. Två deltagare svarade att de trodde att deras omgivning skulle se 

det som någon omanligt och feminint, vilket den tidigare forskning som nämnts bekräftar att 

vissa människor gör (Byrne, 2000). Om detta stämmer, att deras omgivning skulle ha detta 

synsätt på en ung man med psykisk ohälsa, drar jag slutsatsen att de växt upp med en 

omgivning som talat illa om människor med psykisk ohälsa. Det som är intressant i detta är 
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dock att dessa två deltagare hade en helt annan syn på psykisk ohälsa än sin omgivning och 

menade att det inte fanns någon koppling mellan psykisk ohälsa och maskulinitet. Detta visar 

att det någonstans i deras omgivning förhoppningsvis funnits människor som inte har det 

synsätt som nämns ovan, då attityder ofta kommer från omgivning, där de vuxna präglar 

barnen (Hwang & Nilsson, 2011). 

Det fanns två svar som stack ut lite extra på frågan ovan, där båda besvarat att de kanske 

drabbats av psykisk ohälsa. Den ena beskrev det som att psykisk ohälsa inte var något som 

ofta kom på tal. Och när det väl diskuterades av hans omgivning, så låg fokus endast på unga 

kvinnors psykiska ohälsa. När det talades om unga mäns psykiska ohälsa, var det istället 

något som omgivningen skämtade om. Denna unga man tog upp det forskning även visat, 

nämligen att mäns psykiska ohälsa ofta framställs som komik, exempelvis i film och teater 

(Byrne, 2000). Det andra svaret som stack ut var det där deltagaren trodde att omgivningen 

inte tyckte att det var något viktigt. Han menade att de inte skulle lägga något fokus på 

psykisk ohälsa och att de istället skulle tycka att det var ett ämne som var uppförstorat. 

Intressant i detta var att deltagaren själv svarat kanske på frågan om han drabbats av psykisk 

ohälsa och att han inte skulle berätta något för sin omgivning. 

Diskussion 
De frågeställningar som ställdes i början av denna uppsats var ”Hur upplever unga män att de 

och deras omgivning ser på unga mäns psykiska ohälsa? och ”Upplever dessa unga män att 

stigmat som finns kring psykisk ohälsa hos män är kopplat till vad som anses som 

maskulint?” Dessa frågeställningar har besvarats med hjälp av enkäten som besvarades av 50 

unga män. Studien visade att det fanns en stor osäkerhet kring hur deltagarnas omgivning såg 

på psykisk ohälsa hos målgruppen. Detta då ett flertal av deltagarna besvarade de frågor som 

fanns kring det, med att de inte visste hur deras omgivning såg på unga mäns psykiska ohälsa. 

Intressant i det här är att trots den stora osäkerhet som fanns hos deltagarna, så visste större 

delen av deltagarna vad begreppet innebar. Dels undrar jag vart de fått informationen från, 

men även hur det kunde finnas en så stor medvetenhet hos dem, när det förmodligen inte var 

något de diskuterade i hemmiljö. Om det diskuterats i exempelvis skolan, vore det väldigt 

spännande att titta på vilket perspektiv detta har informerats ur, i och med att en av eleverna 

upplevde att det endast talades om unga kvinnors psykiska ohälsa. Jag själv tror att media har 

en stor del i denna uppdelning, då min personliga uppfattning är att det främst är unga 

kvinnors psykiska ohälsa som tas upp. Denna uppfattning bygger jag bland annat på att det 

varit betydligt lättare att hitta forskning kring unga kvinnors psykiska ohälsa än unga mäns. 



23 
 

Men framförallt utifrån artiklar från tidningar som är lättillgängliga för människor, 

exempelvis vanliga dagstidningar.  

Ett glädjande resultat från studien var hur bemötandet mot andra unga män med psykisk 

ohälsa besvarades. Endast en person skulle ta avstånd om en ung manlig vän drabbades av 

psykisk ohälsa. Detta visar att fyrtionio av de femtio tillfrågade unga männen var så pass 

trygga i att vara en god vän mot andra med psykisk ohälsa oavsett deras egen erfarenhet av 

det. Resultatet visar som nämnt att det i den sociala kontext som deltagarna befann sig i fanns 

information kring psykisk ohälsa, jämfört med till exempel ungdomarna i undersökningen 

som gjordes i Australien. Detta då information hjälper till att motverka stigmat kring psykisk 

ohälsa (Ellis, Collin, Hurley, Davenport, Burns & Hickie, 2013). Dessa ungdomar ger ett 

hopp om att bilden kring psykisk ohälsa blir bättre och bättre i delar av det svenska samhället. 

Att psykisk ohälsa inte är så stigmatiserat som tidigare, då människor tog avstånd på grund av 

det (Byrne, 2000). Om denna trend fortsätter, kommer förhoppningsvis många människor i 

framtiden inte behöva uppleva samma exklusion som tidigare. En önskan är att den psykiska 

ohälsan kommer tas på samma allvar som en fysiska. Tyvärr har inte samhället accepterat 

detta på samma sätt som fysiska sjukdomar och en person blir fortfarande bemött på olika sätt 

beroende på om det handlar om psykisk eller fysisk ohälsa (Rüsch, Angermeyer, Corrigan. 

2005). Det är därför en samhällsfråga att se hela människan och ta alla delar i den på lika stort 

allvar, vilket är en viktig fråga för oss som jobbar inom det sociala arbetet. Som socionom 

kommer du i kontakt med många olika människor och det är av stor vikt att vara professionell 

mot alla människor en kommer i kontakt med. Som nämnt handlar vårt arbete om att ge 

människor kunskap och verktyg att förbättra sitt välmående. Vi ska arbeta mot exklusion och 

samhällsstrukturer som medför detta (Akademikerförbundet SSR, 2015). I och med att 

forskning visar att information kring psykisk ohälsa motverkar den negativa syn som funnits 

och finns (Ellis, Collin, Hurley, Davenport, Burns & Hickie, 2013), så är detta något vi måste 

arbeta vidare med. I och med att vi har förmånen att möta många olika människor, så har vi 

även förmånen att delge dem kunskap om psykisk ohälsa. Dock kan ett bra steg vara att 

socialarbetare själva försöker få bort stigmat kring psykisk ohälsa i den egna yrkesgruppen 

(Kemble, 2014).   

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2013) visar det att psykisk ohälsa kan leda till psykisk 

sjukdom om den är allvarlig och den drabbade inte får hjälp. Detta gör det otroligt viktigt att 

alla tar sitt ansvar kring synen och stigmat kring psykisk ohälsa. Att en så pass stor del av 

deltagande ungdomar inte visste hur deras omgivning såg på psykisk ohälsa, visar att alla 
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behöver ta ansvar kring detta. Även om en förälder exempelvis inte tycker att det är något 

konstigt eller negativt, så är det viktigt att denne pratar med sitt barn om detta. Det är viktigt 

att vi alla sprider och visar en attityd om att det är okej att prata om psykisk ohälsa och 

framförallt ta hjälp om en drabbas av det. Vi måste alla visa att det inte finns något skamfyllt 

med det och komma ihåg att visa våra ungdomar det. På detta sätt kan vi förhoppningsvis 

minska psykisk ohälsa och suicid i alla åldersgrupper. Att få människor med psykisk ohälsa 

att berätta vilken hjälp de är i behov av, är ett steg mot en verklighet där människor inte 

behöver leva i tystnad. Vi kan inte ta det som en självklarhet att våra ungdomar ska förstå att 

det är okej att prata om psykisk ohälsa, när inte vuxna människor vågar göra det. Även om vi 

alla kan bli bättre på att tala om psykisk ohälsa, hade en fråga till vidare forskning varit att 

undersöka vad det är som gör att de inte visste hur deras omgivning skulle kunna tänkas 

reagera. Var det på grund av att de helt enkelt inte talade så mycket om det, eller fanns det 

åsikter i omgivningen som bidragit till osäkerheten?  

De hypoteser jag hade innan studien genomfördes var att deltagarna skulle se psykisk ohälsa 

hos unga män som något som inte var maskulint och att de skulle ha en tydlig bild av hur 

deras omgivning såg på psykisk ohälsa. Båda dessa hypoteser visade sig som beskrivet ovan 

vara felaktiga, utifrån resultatet från undersökningen. Få av deltagarna tyckte att psykisk 

ohälsa var något som inte var maskulint. Det visade sig även vara få som egentligen visste hur 

deras omgivning såg på psykisk ohälsa bland unga män. Detta är nog det som förvånar mig 

mest, då jag trodde att det skulle vara en betydligt mer negativ och tydlig attityd kring psykisk 

ohälsa i deltagarnas omgivning.  

Metoddiskussion 
Under studiens gång uppkom det ett problem som ställde till det rent tidsmässigt. I och med 

att studiens målgrupp var ung män som gick en gymnasieutbildning och urvalet skulle ske 

slumpmässigt, samt anonymt var enkäten tvungen att delas ut på gymnasieskolan. En miss 

som skedde i planeringen var att det kom ett skollov precis under den vecka jag planerat att 

dela ut enkäten. Då enkäten inte var helt genomarbetad vid tillfället, valde jag att vänta cirka 

1,5 vecka med att dela ut den. Detta innebar att tiden för analys av enkäten blev mindre, men 

det gjorde att enkäten som delades ut blev betydligt mer genomarbetad än den som hade 

delats ut under stress före lovet. Om jag hade valt att genomföra studien med en kvalitativ 

intervju på exempelvis fyra personer, hade det förmodligen gått att boka in tider före lovet. Då 

hade det inte behövt vara anpassat efter lektionstid, på samma sätt som när hela klasser skulle 

tillfrågas. Det hade även gett mig möjlighet att ställa fler frågor, som uppkom utifrån deras 
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svar på enkäten. Något som hade varit väldigt intressant att fråga om, är exempelvis varför de 

inte hade någon aning om hur deras omgivning såg på psykisk ohälsa. Men även vad det är 

som gör att en stor del av deltagarna inte skulle söka hjälp för psykisk ohälsa. När dessa 

frågor ställdes i enkäterna, gav deltagarna inte speciellt tolkningsbara svar, förutom att några 

skrev just att andra människor inte hade med det att göra. Och bara ett sådant svar hade jag 

velat ställa följdfrågor på.  

Den positiva delen i mitt metodval är att jag har fått en stor bredd i mitt resultat. Femtio svar 

är på många av frågorna betydligt mer intressant än till exempel fyra som hade varit ett 

lämpligt antal för djupintervjuer (Bryman, 2011). Det har genom detta antal gått att få en 

större bild av synen på psykisk ohälsa hos unga män. En bild som förmodligen inte hade blivit 

lika bra om studien genomförts med en annan metod. Genom att göra tabeller av svaren har 

resultatet även varit lätt att tolka och därmed gjort att det gått bra att besvara de 

frågeställningar som fanns. Om fyra personer hade svarat att de inte visste hur deras 

omgivning såg på psykisk ohälsa, hade det förmodligen inte haft samma kraft i analysen som 

när 37 personer svarade det.  

Fortsatt forskning 
För fortsatt forskning i ämnet hade det varit väldigt intressant att göra en studie med både 

unga män och kvinnor. Att låta dem svara på frågor kring hur de ser på det andra könets 

psykiska ohälsa hade varit ett spännande första steg. Därefter hade en intressant jämförelse 

kunnat göras för att se om det finns en skillnad på synen av psykisk ohälsa mellan könen. Nu 

är detta en spekulation, men resultatet hade nog stärkt många unga människor. 

Förhoppningsvis hade det visat att det finns en acceptans och att det inte är något pinsamt 

eller svagt att drabbas av psykisk ohälsa. Det viktigaste resultatet i denna studie, är i mina 

ögon den del som visade att det fanns en stor osäkerhet hos deltagarna kring hur unga kvinnor 

ser på psykisk ohälsa hos unga män. Detta svar visar nämligen att det behövs mer information 

och forskning som kan motverka denna osäkerhet, för den finns med all sannolikhet även hos 

unga kvinnor.  

I och med att tidigare forskning visat att unga mäns självbild och identitetsutveckling har en 

påverkan på psykisk ohälsa, hade även det varit en intressant utgångspunkt i vidare studier. På 

vilket sätt upplever de att deras självbild och trygghet i vem de är, påverkar deras syn på 

psykisk ohälsa. Upplever de själva att om en osäkerhet finns, så påverkar den deras attityder 

mot andra. Flyttar de fokus från sig själva för att slippa utsättas för eventuell exklusion eller 

liknande? Detta hade då varit intressant att göra som en kvalitativ studie bland äldre män. 
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Män som är i ett tryggare stadie i livet, men som samtidigt inte glömt fasen kring puberteten. 

Kanske hade svaren blivit mer uppriktigt om personerna hade större självinsikt än vad många 

ungdomar har i och med att deras identitet håller på att utvecklas. 

Sammanfattningsvis 
Sammanfattningsvis visar det att det finns en hel del att fortsätta arbeta med kring unga mäns 

psykiska ohälsa. Synen och stigmat kring unga mäns psykiska ohälsa har förbättrats och 

resultatet i denna studie visar att det bland deltagarna fanns en stor acceptans gällande andra 

unga mäns psykiska ohälsa och detta även kopplat till maskulinitet. Dock fanns en stor 

osäkerhet angående hur deltagarnas omgivning såg på psykisk ohälsa hos unga män. 
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Bilaga 1 
Hej! 

Jag heter Sara Morad och går min sjätte termin på Mittuniversitetets socionomutbildning, där 

jag just nu skriver mitt självständiga arbete på 15 högskolepoäng. 

 

Jag har valt att göra en kvantitativ studie med hjälp av denna enkät, kring hur ni unga män 

upplever att ni och er omgivning ser på unga mäns psykiska ohälsa.  

 

Du väljer själv om du vill delta eller inte och dina svar kommer inte att användas till andra 

syften än undersökningen i min uppsats, enligt Vetenskapliga Rådets etiska regler och riktlinjer. 

Enkäten är helt anonym, vilket innebär att du inte skriver ditt namn på den. Det enda kravet är 

att du är över 15 år. I uppsatsen kommer varken skola eller kommun att skrivas ut och du kan 

välja att avsluta ditt deltagande under enkätens gång.  

 

Jag skulle vara tacksam om du kunde lägga ungefär 10 minuter av din tid till att besvara några 

frågor. Om det finns intresse att läsa det färdiga arbetet eller om du har några funderingar eller 

kommentarer angående uppsatsen så går det bra att höra av sig till min skolmail, 

samo1200@student.miun.se. 

 

Stort tack för din medverkan,  

Med vänliga hälsningar 

Sara 
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Bilaga 2 
Enkät om unga mäns psykiska ohälsa. 

Enligt FN drabbas 20% av världens alla 14-24 åringar av psykisk ohälsa varje år. Detta 

innebär att även många ungdomar i Sverige lever med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är ett 

brett begrepp, men i detta fall riktar jag mig kring psykisk ohälsa som inte innefattar psykisk 

sjukdom. Det innebär att psykisk ohälsa är självupplevd och inte diagnostiserad av läkare. En 

person som lever med psykisk ohälsa kan bland annat uppleva ångest, oro, sömnbesvär, 

nedstämdhet, vara ängslig osv.  

 

Innan du besvarar frågorna, vänligen läs igenom informationsbrevet som beskriver 

undersökningen och ditt deltagande.  

 

På frågorna med alternativ ringar du in ett svar och på de öppna frågorna skriver du ditt egna 

svar.  

1.  Har du stött på begreppet “psykisk ohälsa” innan du valde att delta i denna 

undersökning? 

Ja        Nej         Osäker 

Om Ja, visste du vad begreppet innebar? 

Ja        Nej 

2. Har du drabbats av psykisk ohälsa? 

Ja         Nej        Kanske 

Om Ja, lever du med det idag? 

Ja        Nej 

3. Om du svarat Ja på fråga 2, har du berättat för din omgivning? 

Ja        Nej 

Om Nej, varför? 

Svar: 

4. Du som svarat Nej på fråga 2, skulle du berätta för din omgivning om du drabbades 

av psykisk ohälsa?  
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Ja        Kanske        Tror inte det        Nej 

Om Nej, varför? 

Svar:  

5. Du som svarat Ja på fråga 2, som har drabbats av psykisk ohälsa, har du sökt hjälp 

för detta? 

Ja        Nej 

6. Du som svarat Nej på fråga 2, som inte drabbats av psykisk ohälsa, skulle du söka 

hjälp för detta? 

Ja        Nej 

7. Skriv några egenskaper du tror beskriver en ung man som lever med psykisk ohälsa.  

Svar:  

8. Vad skulle du göra om en manlig vän i din ålder berättade att han drabbats av 

psykisk ohälsa? 

Visa mitt stöd        Ta avstånd        Inte bry mig, är hans problem 

Annat:  

9. Tycker du att det är “omanligt” att drabbas av  psykisk ohälsa? 

Ja        Nej        Vet inte 

10. Tror du att unga kvinnor ser ner på unga män med psykisk ohälsa? 

Ja        Nej        Vet inte     

Om Ja, varför? 

Svar:  

11. Ser du ner på andra unga mäns psykiska ohälsa? 

Ja    Nej     Vet inte     

Om Ja, varför? 

Svar: 

12. Hur upplever du att din omgivning ser på unga mäns psykiska ohälsa? 

Svar:  


