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Förord 
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tid på Folkhälsovetenskapligt program vid Högskolan i Skövde successivt vuxit fram, då 

jag har insett det stora behovet av evidensbaserade metoder som både förebygger ohälsa 

och främjar hälsa bland barn och ungdomar. Min förhoppning är att detta examensarbete 

kan vägleda beslutsfattare och alla som arbetar med och möter pojkar i samtal, behandling 

och vård att stärka och utveckla det normkritiska förhållningssättet kring maskulinitet i 

relation till psykisk ohälsa. 
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Sammanfattning 

Inledning: Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem, där pojkar är 

överrepresentativa i självmordsstatistiken. Maskulinitetsnormer kan ha negativa 

konsekvenser för pojkars sätt att uttrycka psykisk ohälsa. Forskning påvisar att pojkar 

enbart söker hjälp om deras problem är så pass varaktiga och desperata att de inte ser 

någon annan utväg. Syfte: Undersöka hur maskulinitet och könsnormer hindrar pojkar 

(10–25 år) från att söka hjälp för psykisk ohälsa. Metod: En systematisk litteraturstudie, 

baserad på 10 vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ metod (fokusgrupper och 

individuella intervjuer). Datainsamling har skett via CINAHL, Academic Search Elite och 

WorldCat Discovery. Resultatet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 

Resultatet tyder på att maskulinitetsnormer i hög utsträckning begränsar pojkar från att 

söka hjälp för psykisk ohälsa. Faktorer som var avgörande var stigmatisering, rädsla för 

konfrontation och hantera känslomässiga svårigheter. Det framkom kunskapsbrist kring 



 

 

psykisk ohälsa och tröskeln för att söka hjälp var hög. Pojkar undviker i hög utsträckning 

psykiska problem genom olika externa strategier. Slutsats: Maskulinitetsnormer har 

negativ inverkan på pojkars psykiska ohälsa och är ett hinder till att pojkar inte söker hjälp. 

Även strukturella faktorer framkom som ett hinder. Maskulinitetsnormer är påtagliga och 

påverkar pojkars syn på sin egen och andras psykiska ohälsa. Förståelse för hur pojkar 

uttrycker och upplever psykisk ohälsa och vilka begränsningar för att söka hjälp är viktiga 

att förstå för att uppnå en jämlik vårdkedja. Metoder kring normbrytande strategier bör 

prioriteras, samt involvera pojkar i förändrings- och utvecklingsarbetet. Forskning bör även 

fokusera på att fördjupa kunskaper inom aktuell kontext för att kunna generalisera 

resultaten. 
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Abstract 

Introduction: Mental illness is a growing problem, where boys are overrepresented in the 

suicide statistics. Masculinity norms can have negative consequences for boys' way of 

expressing mental illness. Research suggests that boys only seek help if their problems are 

so long lasting and desperate that they don’t see any other way out. Purpose: To 

investigate how masculinity and gender norms prevent boys (age 10–25) from seeking help 

for mental illness. Method: A systematic literature review, based on 10 scientific original 



 

articles with qualitative method (focus groups and individual interviews). Datacollection 

took place in CINAHL, Academic Search Elite and WorldCat Discovery. The result has 

been analyzed with qualitative content analysis. Result: The result suggests that 

masculinity norms restrict boys from seeking help for mental illness. Factors that were 

decisive were stigmatization, fear of confrontation, and dealing with emotional difficulties. 

There was a lack of knowledge about mental illness and the threshold for seeking help was 

high. Boys avoid psychological problems through different external strategies. 

Conclusion: Masculinity norms have a negative impact on boys' mental illness and are an 

obstacle to boys not seeking help. Even structural factors emerged as an obstacle. 

Masculinity norms are tangible and affect boys' view of their own and others mental 

illness. Understanding how boys express and experience mental illness and limitations to 

seeking help are important to understand in order to achieve an equal healthcare. Methods 

regarding norm breaking strategies should be prioritized, as well as involving boys in the 

change and development. Research should also focus on deepening knowledge within the 

current context in order to be able to generalize the results. 
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1. Introduktion 
De senaste decennierna har det skett en kraftig ökning av psykisk ohälsa bland ungdomar, 

både på nationell och internationell nivå. Ökningen är starkt framträdande, och betecknas som 

en global folkhälsoutmaning på grund av sjukdomsbördans utbredning (Patel, Flisher, Hetrick 

och McGorry, 2007). I Sverige är för många den negativa progressionen av psykisk ohälsa 

bland ungdomar ett välkänt och omtalat problemområde som troligen kommer att fortsätta 

öka, men orsakerna till utvecklingen är fortfarande oklar (Socialstyrelsen, 2017). 

Socialstyrelsen (2017) uppskattar att omkring 10 procent av flickor och pojkar har någon form 

av psykisk ohälsa, vilket motsvarar ungefär 34 200 flickor respektive 45 300 pojkar i 

åldersgruppen 10–17 år. Det är vanligt att ungdomar har återkommande psykiska och 

somatiska besvär, exempelvis att de känner sig irriterande eller på dåligt humör, har 

sömnsvårigheter, huvudvärk eller ont i magen. Andelen tretton- och femtonåringar med minst 

två psykiska eller somatiska besvär mer än en gång i veckan är omkring dubbelt så stor i dag 

jämfört med 1980-talets mitt. Flickor rapporterar i högre utsträckning psykosomatiska- och 

stressrelaterade besvär såsom ångest, depression och sömnsvårigheter (Bor, Dean, Najman & 

Hayatbakhsh, 2014; Folkhälsomyndigheten, 2018; Hagquist, 2009), medan pojkar är 

överrepresentativa i självmordsstatistiken (Nationellt centrum för Suicidforskning och 

prevention, 2017) och diagnostiseras i högre grad för skadligt bruk eller beroende av olika 

substanser (Socialstyrelsen, 2017). Missbruk kan ofta vara förknippat med att en individ har 

depression eller ångest, men också det omvända kan gälla: att missbruk leder till depressioner 

och ångestsjukdomar (Socialstyrelsen, 2013). Även läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och 

ADHD är mer utbrett bland pojkar än flickor (Lindén-Boström & Persson, 2015).  

Forskning tyder på att många av de sårbarheter män upplever mitt i livet, när risken för 

självmord är högst, är etablerade i barndomen och ungdomen. Pojkars psykiska hälsa och 

behov bör därför uppmärksammas för att förebygga svårigheter senare i livet (Peate, 2010). 

 

1.1 Att vara ungdom i dagens samhälle 
Ungdomstiden är en mycket formativ och avgörande tid för den framtida hälsan; en tid där 

den neurologiska, fysiologiska och emotionella omställningen från barndom till vuxenliv gör 

att många ungdomar står inför en rad hälsorisker. Det är en period i livet då ungdomar blir 

oberoende individer, skapar nya relationer, utvecklar sociala färdigheter och beteenden som 

kommer att fortgå resten av livet. Det kan också vara en av de mest utmanande perioderna då 
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ungdomar utsätts för varierande utmaningar kopplade till breda samhälleliga faktorer och 

sociala normer. Exempelvis kan press på att överensstämma med kroppsideal, en 

normaliserad och avslappnad mediabild av alkohol, socialt utanförskap, snabba fysiologiska 

och neurologiska förändringar och uppmaningar kring att utforska och experimentera göra det 

svårt att klara av de utmaningar som ungdomar kommer att ställas inför. Ungdomar utsätts 

ofta för skadliga substanser som tobak, alkohol och droger och de kan uppleva psykiska 

problem såsom depression, ångest, självskadebeteende, missbruk och ätstörningar (World 

Health Organization, u.å.) 

 
1.2 Vad är psykisk ohälsa? 
Psykisk ohälsa kan betraktas som ett övergripande begrepp. Det omfattar både 

självrapporterade psykiska besvär med varierande intensitet och varaktighet, såsom ångest, 

oro eller nedstämdhet, men även svårare psykiska sjukdomar och störningar som hälso- och 

sjukvården diagnostiserar och behandlar (Socialstyrelsen, 2017), såsom depression, bipolär 

affektiv sjukdom, schizofreni och andra psykoser, ADHD och autism (World Health 

Organization, 2018). Psykisk sjukdom/störning är således en psykisk ohälsa som tar sig 

uttryck i ett syndrom som vården kan identifiera utifrån olika diagnostiska kriterier. Tidiga 

insatser är en viktig faktor för att förhindra ett insjuknande med svårare sjukdomstillstånd, 

långdragna sjukdomsförlopp och i värsta fall suicidförsök och suicid (Socialstyrelsen, 2013). 

 
1.3 Kön och genus 
För att få en tydligare bild av ungdomars psykiska ohälsa är det lämpligt med en genusanalys 

som undersöker flickors och pojkars olika livsvillkor och hur dessa påverkar 

hälsoutvecklingen. Hammarström och Månsdotter (2008) beskriver att inom 

folkhälsovetenskapen är kunskap om hälsokonsekvenserna av genusrelaterade livsvillkor en 

förutsättning för att utveckla en folkhälsopolitik och ett folkhälsoarbete som kan förbättra 

både flickor och pojkars hälsa. Begreppen kön och genus kan beskrivas på följande sätt för att 

förstå skillnaden: Kön hänvisar till de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor och 

hur anatomiska egenskaper leder till att vissa identifieras som man respektive kvinna 

(biologiskt kön). Å andra sidan kan kön avse de sociala, kulturella, subjektiva och 

psykologiska aspekterna av att vara kvinna eller man, vilket kan variera kraftigt beroende på 

kontext och situation; tid och plats (genus) (Barry & Yuill, 2016). Kön är därav inte 

sammanbundet med individen, utan snarare i sociala uppgörelser som är könsbestämda. Ur 
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det perspektivet kan kön ses som en dynamisk och social struktur, där kontextuella 

konstruktioner för feminism och maskulinitet har långtgående konsekvenser för individens 

och samhällets syn på hälsa och ohälsa (Andersson & Ejlertsson, 2009). Hirdman (2003) 

menar att genus skapas i mellanmänskliga relationer och en grundläggande princip är att hålla 

isär könen, där flickor och pojkar i stor utsträckning tilldelas olika egenskaper, finns på olika 

platser och inom olika sektorer. Den andra principen i detta system bygger på att pojkar och 

män, eller det som anses maskulint, betraktas som norm och därmed ges högre status och 

överordnas flickor och kvinnor och att det som betraktas som feminint nedvärderas. I sin 

forskning anser Lindsey, Brown och Cunningham (2017) att samhället överväldigande 

socialiserar pojkar annorlunda i jämförelse med flickor i många länder världen över och att 

föräldrar, andra familjemedlemmar, kamrater och idrottstränare tidigt begränsar pojkars 

känslouttryck genom att exempelvis uttrycka att det inte är manligt att gråta. ’Bete dig som en 

man’ eller ’var tuff’ är uttryck som i högre utsträckning relateras till pojkar. 

 
1.3.1 Könssocialisering 
Paechter (2007) argumenterar för att redan vid födseln när det lilla barnet blivit identifierad 

som pojke eller flicka, och därigenom förklarad som medlem i det lokala samhällets praxis av 

maskulinitet och femininet, inleds de introducerande processerna för normerna i den specifika 

kontexten. Till en början sker denna konstruktion genom särskiljande behandling av pojkar 

och flickor, och genom närståendes förväntningar på pojkar och flickor. När barnen själva har 

förmåga att medvetet agera för sig själva, kan särskilda beteenden uppmuntras eller 

avskräckas, så att barnet gradvis lär sig vad som är acceptabelt i den lokala kontexten och dess 

förväntningar på maskulinitet och femininitet. Samtidigt börjar barnet skilja mellan pojkar 

och flickor, etiketterar sig själv och andra samt utvecklar gradvis en kognitiv förståelse för 

skillnader mellan könen. Maktrelationer inom familjen och närstående blir särskilt 

framträdande, eftersom barn konstruerar förståelser av sig själva i relation till deras tolkningar 

av familjens och närståendes kön och maktrelationer (Paechter, 2007). Tidigt i livet är barnets 

sociala kontakter begränsade till några få primära grupper såsom; familjen, förskolan och 

grannskapet eller lokalsamhället. I de flesta fall är deltagande i primära grupper inte frivilligt 

för barnet. De primära grupperna begränsar barnets beteende, och barnet blir tvunget att med 

en mängd olika fysiska och verbala tekniker verka på ett sätt som anses vara acceptabla av 

primärgrupperna (Williams, 1975). 
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1.3.2 Maskulinitetsnormer 
Normer för maskulinitet (maskulinitetsnormer) är föreställningar och ideal om manlighet som 

delas kollektivt av många i ett samhälle. Maskulinitetsnormer anger vad som förväntas av 

pojkar för att vara socialt accepterade och uppnå status. Alla pojkar påverkas inte på samma 

sätt, men alla förhåller sig på ett eller annat sätt till dessa föreställningar om maskulinitet, så 

kallad traditionell maskulinitet. Dessa normer är i hög grad levande idag och bygger på idéer 

om att män ska vara starka, prestationsinriktade, behärskade och oberoende. Traditionell 

maskulinitet kopplas till egenskaper som associeras till dominans och kontroll. Pojkar som 

inte lever upp till idealen kan riskera olika former av bestraffningar från omgivningen, vilket 

är en avgörande mekanism för att bevara normerna. Normer för maskulinitet är definierade i 

relation till normer för femininitet. De står i ett motsatsförhållande till varandra, där 

femininitet värderas lägre än maskulinitet. Några exempel är stark–svag, prestationsinriktad–

relationsinriktad, självständig–beroende och behärskad–emotionell (Hirdman, 2003). En del 

pojkar gör också medvetet motstånd (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018), men 

förutsättningarna och bemötandet för dem är inte alltid lätt att hantera. I Skolverkets (2009) 

studie på skolelever var det särskilt riskabelt för pojkar att bryta könsnormerna. Pojkar 

upplevde att de löpte större risk att bli utskrattade, främst av andra pojkar, om de till vardags 

bar feminint konnoterade klädesplagg. Det förekom också normer kring känslighet. Det var 

inte lika accepterat för pojkar att visa sig alltför känsliga. Även att visa ömhetskänslor var mer 

förbehållet flickor. Pojkar hade i högre utsträckning svårt att i ord beskriva hur de mådde i 

jämförelse med flickor (Skolverket, 2009). Många pojkar upplever det som oerhört svårt och 

skamfullt att berätta för personer i sin närmaste omgivning om sin upplevda sårbarhet och 

utsatthet. De känner ingen tilltro till att någon vuxen skulle förstå eller ta deras erfarenheter på 

allvar. Många gånger skäms pojkar över att de mår dåligt och att de inte klarar sig själva och 

vill inte att andra ska se dem gråta eller visa andra tecken på det som de ser som svaghet 

(Aarnivaara & Berg, 2018).  

 

1.3.3 Maskulinitet och psykisk ohälsa 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2015) rapporterar att kön är en viktig 

markör för hur ungdomar uttrycker, förstår och förhåller sig till psykisk ohälsa. De generella 

mönstren är att konstruktioner av femininitet bidrar till att flickor uppmärksammar och 

beskriver sin ohälsa, men normer och konstruktioner av maskulinitet hindrar män från att 

uttrycka sig om sin psykiska ohälsa i offentliga rum och från att söka professionell hjälp. 
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Flickor och pojkars olika sätt att kommunicera problem kan leda till ett större mörkertal kring 

pojkars psykiska ohälsa (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2015). 

Liknande resonemang diskuteras av Hilte (2012) som menar att pojkar förmodligen är 

drabbade av psykisk ohälsa i lika stor utsträckning som flickor, men att detta förhållande döljs 

av en könsbias. Kön påverkar inte bara diagnoskriterierna och ställandet av en klinisk 

diagnos, det har även betydelse för pojkar sätt att uppleva, uttrycka och reagera på negativa 

och depressiva känslor. Pojkars psykiska ohälsa är således underdiagnostiserad och dold och 

att pojkar istället externaliserar (utagerar) sitt beteende och sina symtom (Hilte, 2012), vilket 

Lynch, Long och Moorhead (2018) bekräftar i sin studie; alla deltagare rapporterade att 

självmedicinering med alkohol var det vanligaste och mest accepterade sättet för pojkar att 

klara av och hantera svåra känslor. Forskning visar också att pojkar är mer benägna att 

förminska rapportering av depressiva symtom för att undvika tecken på svaghet och sårbarhet 

eller signalera att de är i nöd. Eventuella etiketter som skulle benämna depressiva symtom 

som en svaghet kommer sannolikt att avskräcka pojkar från att erkänna att de är deprimerade 

eller mår psykisk dåligt (Brownhill, Wilhelm, Barclay & Schmied, 2005).  

 

1.4 Hjälpsökande inom hälso- och sjukvården 
Det förekommer en könsskillnad i vårdkonsumtion; män söker inte hjälp eller vård i samma 

utsträckning som kvinnor gör. En studie i Västra Götalandsregionen fann att skillnaden är 

som störst i primärvården (Osika-Friberg, Krantz, Määttä & Järbrink, 2015). Nära dubbelt så 

många kvinnor som män fick vård för psykisk ohälsa under år 2016, men varför färre män än 

kvinnor söker vård är oklart (Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2017). 

Forskning tyder också på att små pojkar med symtom på psykologiska eller 

beteenderelaterade problem i högre utsträckning uppmärksammas och får hjälp inom hälso- 

och sjukvården, men i ungdomen när de blir mer självständiga är pojkar mindre benägna att 

söka hjälp (Raeburn, Walter & Cleary, 2015). Tidiga insatser för psykisk ohälsa är avgörande 

för att bibehålla välbefinnandet och minska risken för framtida besvär, men forskning tyder på 

att många pojkar under ungdomstiden enbart vänder sig till hälso- och sjukvården om deras 

problem är så pass varaktiga och desperata att de inte ser någon annan utväg (Lynch et al., 

2018).  
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1.5 Folkhälsovetenskaplig relevans 
Pojkars psykiska ohälsa är ett högst angeläget folkhälsoproblem som för med sig 

konsekvenser för både individen och samhället, och är en betydande riskfaktor för långvariga 

sjukdomsfall, social utslagning och i värsta fall suicid. Utifrån folkhälsovetenskapens 

grundläggande principer kring hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete finns det 

stöd för riktade insatser mot den specifika målgruppen. Den övergripande målsättningen för 

folkhälsopolitikens målsättning understryker vikten av en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen. Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur består 

utav åtta målområden, där det åttonde och sista målområdet – En jämlik och hälsofrämjande 

hälso- och sjukvård – markerar att hälso- och sjukvårdens verksamhet bör bli bättre på att 

möta de skillnader som finns mellan sociala grupper vad gäller insjuknande, behandling och 

konsekvenser av sjukdom och ohälsa. Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar tilldelas 

särskilda insatser inom målområdet med fokus på långsiktiga satsningar på främjande av 

psykisk hälsa, förebyggande arbete och vård för psykisk ohälsa som kan ge hållbara 

förbättringar för framtiden (Prop. 2017/18:249).  

 

1.6 Problemformulering 

Psykisk ohälsa är ett aktuellt socialt och folkhälsorelaterat bekymmer som diskuteras och 

argumenteras både inom forskningen som politiskt och medialt. Flickors psykiska ohälsa är 

ett mycket angeläget problem, men ur ett jämlikhetsperspektiv är det även relevant att 

problematisera, närmare studera och fördjupa kunskaper kring pojkars psykiska ohälsa och 

vilka hinder de upplever för att våga uttrycka att de inte mår bra, särskilt med hänsyn till att 

kunskapen och förståelsen för pojkar psykiska ohälsa har stora brister (Aarnivaara & Berg, 

2018). Inom forskning om skillnader i psykisk ohälsa mellan flickor och pojkar påpekas 

återkommande att skillnaderna delvis måste förstås i relation till sociokulturella 

omständigheter där uttryck för psykisk ohälsa är sammankopplat med kön (SOU 2015:86). 

För att skapa jämlika förutsättningar för god hälsa på samhällsnivå är det viktigt att 

uppmärksamma normer och attityder som kan begränsa unga pojkar från att prata om och 

söka hjälp för psykisk ohälsa. Attityder och normer kan förändras under förutsättning att de 

synliggörs först. Det är därav angeläget att belysa vilka hinder och barriärer som pojkar 

upplever kring att söka hjälp för psykisk ohälsa. 
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1.7 Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur maskulinitet och könsnormer hindrar pojkar 

(10–25 år) från att söka hjälp för psykisk ohälsa. 
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2. Metod 

Studiedesignen som valdes var en systematisk litteraturstudie som enligt Forsberg och 

Wengström (2016) innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa 

litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde. 

 

2.1 Datainsamling 
De utvalda databaserna som användes var CINAHL, Academic Search Elite och WorldCat 

Discovery, eftersom de bedömdes innehålla artiklar inom det område som var avsett att 

analysera utifrån syftet. CINAHL valdes specifikt utifrån dess hälso- och vårdvetenskapliga 

inriktning (Forsberg & Wengström, 2016). För att även täcka upp de ämnesövergripande 

databaserna som ett komplement till CINAHL, valdes Academic Search Elite och WorldCat 

Discovery. De utvalda sökorden valdes noggrant med utgångspunkt i syftet, med 

bedömningen att det gick att kombinera sökorden i både breda och smala termer för att få en 

relevant översikt. Datainsamlingsprocessen har dokumenterats och presenteras i Tabell 2 

under rubrik 2.2.2 Datainsamling- och urvalsprocess. 

 

2.2 Urval 
Utifrån kriterierna för examensarbetet skulle 10–20 vetenskapliga artiklar analyseras och ingå 

i litteraturstudien. Datainsamlingen genomfördes under mars – april 2019 med målet att finna 

artiklar som skulle besvara och uppfylla litteraturstudiens syfte. Med utgångspunkt i de 

inklusions- och exklusionskriterier som presenteras under rubrik 2.2.1 Urvalskriterier 

resulterade datainsamlingen i 10 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2009 – 2019. De 

utvalda artiklarna behandlar studier med kvalitativ metod för att belysa pojkars upplevelser 

och förståelse, vilket bedömdes vara mest relevant utifrån syftet. De utvalda artiklarna som 

ingår i litteraturstudien beskrivs sammanfattningsvis närmare i Tabell 1 under rubrik 3. 

Resultat. 

 
2.2.1 Urvalskriterier 
Urvalet baserades på kollegialt granskade vetenskapliga artiklar (peer review), skrivna på 

engelska och publicerade mellan 2009 – 2019. Tidsbegränsningen valdes då målet med 

datainsamlingen och studien var att få en aktuell bild över forskningsläget. De utvalda 

artiklarna för den systematiska litteraturstudien skulle vara förhållandevis relevanta i svensk 

kontext, därav begränsades sökningen till att inkludera studier från OECD-länder. Eftersom 
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psykisk ohälsa innefattar ett brett spektrum av både självupplevda symtom och 

diagnosticerade sjukdomar gjordes ingen begränsning utifrån kliniska diagnoskriterier, såsom 

ICD-10 eller DSM-5, utan studier där deltagarna rapporterade självupplevda symtom 

inkluderades likväl som deltagare med klinisk diagnos inkluderades. Studier där enbart pojkar 

eller både pojkar och flickor ingick inkluderades, men studier som inte separerade könen 

exkluderades för att kunna analysera enbart resultat på pojkar. Studiepopulationen skulle 

initialt vara ungdomar, där åldersspannet begränsades till 10 – 25 år. Studier vars 

huvudsakliga syfte var att studera föräldrars perspektiv, fysisk sjukdom såsom cancer och 

HIV/AIDS, sexuell läggning, enbart flickor och våld (fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld) 

exkluderades för att det bedömdes vara irrelevant utifrån syftet och hade således givit ett 

annat perspektiv och inriktning på litteraturstudien. Studier med kvalitativ och kvantitativ 

metod inkluderades, medan litteraturstudier (Review artiklar) exkluderades. Litteraturstudien 

bygger på ett noggrant urval av kvalitativa artiklarna då upplevelser och erfarenheter 

bedömdes vara av betydelse för att belysa det valda studieområdet och syftet. 

 

2.2.2 Datainsamlings- och urvalsprocess 

En första avancerad sökningen genomfördes via den elektroniska databasen Academic Search 

Elite med kombinationen av sökorden Adolescent* AND help seeking AND mental health och 

artiklar publicerade på engelska. Sökningen resulterade i 460 träffar. Samtliga titlar 

genomlästes och 67 sammanfattningar (abstracts) genomlästes översiktligt. Efter 

översiktsläsningen valdes 9 artiklar ut för grundlig genomläsning varav 5 artiklar bedömdes 

uppfylla inklusions- och exklusionskriterierna och syftet. Dessa 5 artiklar valdes slutligen ut 

för analys. 

 

Via den elektroniska databasen CINAHL genomfördes en avancerad sökning med 

kombinationen av sökorden Adolescent* AND Male* AND help-seeking AND mental health. 

Sökningen resulterade i 101 artiklar. Samtliga titlar genomgick en översiktsläsning och 28 

abstracts genomlästes. Ytterligare ett urval genomfördes utifrån sammanfattningarna vilket 

resulterade i att 9 artiklar kvarstod. Dessa artiklar genomgick en grundlig genomläsning varav 

2 av dem valdes ut för analys. 

 

En tredje sökning genomfördes via den elektroniska databasen Academic Search Elite, där 

kombinationen av sökorden konkretiserades och sökningen begränsades ytterligare. 



sida 10 

 

Kombinationen av sökorden Adolescent* AND gender norm* AND masculinity AND help 

seeking AND health användes. Den ursprungliga sökningen gav inga resultat, men SmartText-

sökning användes för att hitta resultat som var baserade på sökorden. Sökningen resulterade i 

5,489 träffar, vilket begränsades genom att enbart inkludera artiklar på ämnet ’interviewing’ 

publicerade på engelska, vilket gav 294 träffar. Samtliga titlar genomgick en översiktsläsning 

och 14 abstracts genomlästes. Ytterligare ett urval genomfördes utifrån abstracts vilket 

resulterade i att 5 artiklar kvarstod. Dessa artiklar genomgick en grundlig genomläsning varav 

1 av dem valdes ut för analys. 

 

En fjärde och sista avancerad sökning genomfördes via Högskolan i Skövdes bibliotek 

WorldCat Discovery med kombinationen av sökorden Teenage* OR Adolescent* AND help 

seeking AND gender difference* AND mental health AND mental illness och artiklar 

publicerade på engelska. Sökningen resulterade i 434 träffar. Samtliga titlar genomgick en 

översiktsläsning. Av dessa artiklar ingick ett antal i de tidigare sökningarna från databaserna 

CINAHL och Academic Search Elite och uteslöts därmed i ett första urval. 32 abstracts 

genomlästes och 12 artiklar valdes ut. Dessa 12 artiklar genomgick en grundlig genomläsning 

varav 2 av dem valdes ut för vidare analys.  

 

Sammanfattningsvis resulterade den strukturerade litteratursökningen i 10 vetenskapliga 

artiklar som gick vidare för analys. De artiklar som genomgick en grundlig genomläsning 

(urval 2) granskades för dess kvalitet utifrån Forsbergs och Wengströms (2016, s. 203–207) 

granskningsmall för bedömning av kvalitativa artiklar. 

 
Tabell 2. Beskrivning av den strukturerade litteratursökningen och urvalsprocessen. 

Databas och 
sökord 

Begränsning Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 
Antal 

Lästa 
abstracts 
Antal 

Urval 2 
Efter titel och 
sammanfattning 

Urval 2.1 
Artiklar som 
kvalitetsgranskats 

Urval 3 
Efter grundlig 
genomläsning 
och 
granskning 

Academic 
Search Elite, 
sökning 1 
Adolescent* 
AND help 
seeking AND 
mental health  

Peer-review 
År 2009–2019 
Engelska 
 

460 
 

460 67 9 9 5 

CINAHL, 
sökning 2 
Adolescent* 
AND Male* 
AND help-
seeking AND 
mental health  
 

Peer-review 
År 2009–2019 
Engelska 

101 101 28 9 9 2 
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2.3 Analys 
Insamlade data har analyserats med kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning. Bryman (2011) beskriver kvalitativ innehållsanalys som ett 

sökande efter bakomliggande teman i det material som analyseras. En grundläggande fråga 

vid kvalitativ innehållsanalys är att avgöra om analysen ska fokusera på manifest eller latent 

innehåll. Analys som behandlar innehållsaspekten och beskriver de synliga, uppenbara 

komponenterna benämns som det manifesta innehållet. Analys som involverar en tolkning av 

den underliggande, implicita meningen med texten benämns som latent innehåll. Både 

manifest och latent innehåll handlar om tolkning men tolkningarna varierar i djup och 

abstraktionsnivå (Graneheim & Lundman, 2004). I den aktuella litteraturstudien har resultatet 

lästs manifest, vilket betyder att det konkreta och påtagliga innehållet i texten analyseras och 

att ingen egen tolkning av texten görs (Bryman, 2011; Graneheim & Lundman, 2004). Sedan 

skall beslut fattas kring val av analysenhet. Graneheim och Lundman (2004) föreslår att den 

lämpligaste analysenheten är hela intervjuer eller observationsprotokoll. I den här 

litteraturstudien är det resultatredovisningen från de utvalda artiklarna som utgör 

analysenheten. Därefter skall meningsenheterna tas fram som enligt Graneheim och Lundman 

(2004) består av ord, meningar eller stycken som innehåller aspekter som relaterar till 

varandra genom innehåll och sammanhang. De uttagna meningsenheterna övervägdes noga 

för att säkerställa att de överensstämde med syftet. I nästa fas skall meningsenheterna 

kondenseras, vilket innebär att korta ner textmassan samtidigt som kärnan bevaras. Eftersom 

analysenheten (resultatredovisningen) fanns tillgänglig i sin helhet jämfördes den 

Academic 
Search Elite 
sökning 3 
Adolescent* 
AND gender 
norm* AND 
masculinity 
AND help 
seeking AND 
health 

Peer-review 
År 2009–2019 
Engelska 
Subject: 
Thesaurus 
term: 
interviewing 

294 294 14 5 5 1 

WorldCat 
Discovery, 
sökning 4 
Teenage* OR 
Adolescent* 
AND help 
seeking AND 
gender 
difference* 
AND mental 
health AND 
mental illness  

Peer-review 
År 2009–2019 
Engelska 

434 434 32 12 12 2 

Antal artiklar 
(=n) 

 1289 1289 141 35 35 10 



sida 12 

 

kondenserade texten med originaltexten för att säkerställa att den hade samma innebörd och 

minska risken för feltolkning. Efter kondenseringen tilldelades meningsenheterna koder som 

enligt Graneheim och Lundman (2004) är en etikett som beskriver innebörden av textmassan. 

Utifrån de koder som sammanställdes kunde de slutligen bilda kategorier och underkategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004) som utgör litteraturstudiens resultat. Totalt genererade 

analysen 2 kategorier och 6 underkategorier. 

 
Tabell 3. Beskrivning av genomförd innehållsanalys genom tre exempel 
 

Meningsbärande enhet Kondenserad Kod Underkategori Huvudkategori 
There is, however, a gender 
difference: the young men were 
more likely to seek their 
friends’ help to “forget about” 
the problem, while young 
women wanted to “talk about” 
their problems. For our male 
participants, “forgetting about” 
their troubles meant going out, 
having fun, partying. These 
activities were seen as 
necessary for taking the edge 
off emotional distress, not 
incompatible with “talking 
about” one’s problems but an 
activity that precedes it. 
 

Young men forget 
about the problem by 
going out and having 
fun with their friends. 
To taking the edge off 
the emotional 
distress, these 
activities were 
necessary. Like an 
activity to process, 
but not to process and 
talk about it. 
 

Young men avoid the 
problem by having fun 
with friends like a 
process to taking the 
edge of the emotional 
distress. 
 

Undvikandebeteende Maskulina könsnormer 

For young males, the process of 
help-seeking appeared in 
conflict with internalized male 
role expectations. Most (68%) 
of the young males directly 
discussed the impact of male 
role expectations as negatively 
influencing the help-seeking 
process 

The male role 
expectations 
negatively 
influencing the help-
seeking process and 
appeared in conflict 
with the male role by 
most of the young 
males 

Male role expectations 
have an important 
impact over the help-
seeking process 

Stigmatisering Maskulina könsnormer 

Many participants felt that most 
adolescent males, parents, and 
teachers would lack important 
information on the symptoms 
and treatment of clinical 
anxiety. This typical theme was 
present in two FGs, one non‐
clinical, and eight clinical 
interviews. In particular, 
participants felt others lacked 
information on the ‘treatable’ 
nature of the disorder and this 
lack of knowledge was felt to 
promote the perception of 
anxiety as ‘not a real illness’. 

People in the 
adolescents’ 
surroundings lack 
important information 
on symptoms and 
treatment of clinical 
anxiety. Lacked 
information about 
treatment felt to 
promote the 
perception that 
anxiety is not a real 
illness.  

Lacked information 
about symptoms and 
treatment promote the 
perception that anxiety 
is not a real illness. 
 

Kunskapsbrist Strukturella faktorer 

 

2.4 Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och förförståelse 
Reliabilitet (pålitlighet och följdriktighet) och validitet (mäter det som är avsett att mäta) 

utgör viktiga kriterier för en kvantitativ inriktad forskningsmetodik när det gäller att få en bild 

av kvalitén i en undersökning, men många forskare har diskuterat hur pass relevanta dessa 

begrepp är för kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011). I kvalitativ forskning har 
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begreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet använts för att beskriva olika aspekter 

av tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

2.4.1 Trovärdighet 
Den första frågan om trovärdighet uppstår vid beslut om fokus för studien, val av 

sammanhang, deltagare och tillvägagångssätt för insamling av data. Att välja deltagare med 

olika erfarenheter ökar möjligheten att skjuta ljus på forskningsfrågan från en rad olika 

aspekter (Graneheim & Lundman, 2004). I den aktuella litteraturstudien har deltagarna i de 

olika studierna varierade erfarenheter av psykisk ohälsa – både diagnostiserade, kliniska 

diagnoser som depression och ångest, självupplevd psykisk ohälsa samt deltagare utan 

erfarenhet av psykisk ohälsa. De ingår också i olika åldersgrupper, vilket också bidrar till en 

rikare variation av det fenomen som studeras. En annan viktig fråga för att uppnå trovärdighet 

i en kvalitativ innehållsanalys är att välja de mest lämpliga meningsenheterna. Att illustrera 

hur meningsenheter, kondensationer och abstraktioner görs underlättar bedömningen av 

resultatens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). För att öka trovärdigheten i den 

aktuella litteraturstudien återges och beskrivs därav delar över hur innehållsanalysen har 

genomförts under rubrik 2.3 Analys, tabell 3. Trovärdighet är också en fråga om hur man 

bedömer likheterna inom och skillnaderna mellan kategorier. Ett sätt att närma sig detta är att 

visa representativa citat från den transkriberade texten (Graneheim & Lundman, 2004). I 

resultatdelen för den aktuella litteraturstudien återges därav utvalda citat med hänvisning till 

originalstudien för att öka trovärdigheten.  

 
2.4.2 Överförbarhet 
Tillförlitlighet innefattar också frågan om överförbarhet, som avser i vilken utsträckning 

resultaten kan överföras till andra miljöer eller grupper. Författarna kan ge förslag om 

överförbarhet, men det är läsarens beslut om huruvida resultaten kan överföras till ett annat 

sammanhang eller ej (Graneheim & Lundman, 2004). I kvalitativa studier är fokus på det 

kontextuella, det handlar om att ge en djup bild, snarare än bredd vilket eftersträvas inom 

kvantitativ forskning (Bryman, 2011). För att underlätta överförbarhet är det värdefullt att ge 

en tydlig beskrivning av kultur och sammanhang, urval och egenskaper hos deltagare, 

datainsamling och analysprocess. I Tabell 2 och rubrik 2.2.2 Datainsamlings- och 

urvalsprocess beskrivs den strukturerade litteratursökningen ingående, vilket därmed ökar 

överförbarheten. Litteraturstudien har analyserat studier som genomförts i olika delar av 

världen, med gemensam nämnare att de är medlemmar i OECD, kan överförbarheten och 
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generaliserbarheten i en vidare eller mer konkret kontext ifrågasättas. För att läsaren skall 

kunna avgöra huruvida resultaten bedöms vara tillräckligt överförbara eller ej bifogas en 

beskrivning av de egenskaper hos studiedeltagarna och dess sammanhang som fanns 

tillgängliga att tillgå i de utvalda studierna under rubrik 6, Bilaga 1: Artikelöversikt. 

 
2.4.3 Pålitlighet 
En annan aspekt är pålitligheten, det vill säga att säkerställa att det skapas en fullständig och 

tillgänglig redogörelse över alla faser av forskningsprocessen, bland annat beslut rörande 

analysen av data och att tillämpa ett granskande synsätt (Bryman, 2011). Delar av analysen 

beskrivs ingående i Tabell 3 under rubrik 2.3 Analys och mer utförligt beskrivning av 

tillvägagångssättet under rubrik 2.3 Analys, för att öka pålitligheten. 

 
2.4.4 Förförståelse 
Förförståelsen kan bestå av erfarenheter, hypoteser, yrkesmässiga perspektiv och den 

teoretiska referensram som tillämpats vid studiens början. Förförståelsen påverkar hela tiden 

sättet och samla in och läsa data på, och kan vara en viktig sida av forskarens motivation för 

att påbörja forskning kring ett bestämt tema, men kan också medverka till att forskaren går in 

i ett projekt med en bristfällig förmåga att lära sig av sitt material (Malterud, 2014). I den 

aktuella litteraturstudien byggde förförståelsen initialt på ett intresse för forskningsområdet, 

som under utbildningens gång förstärkts. Det förekom väldigt lite egen erfarenhet och 

bakgrund kring pojkars psykiska ohälsa, vilket begränsade involvering av egna, personliga 

perspektiv. Utifrån den vinkel som valdes, det vill säga att studera hur maskulinitet och 

könsnormer hindrar unga pojkar från att söka hjälp för psykisk ohälsa, fanns det en synvinkel 

och utgångspunkt i litteraturstudien som har styrt sättet att analysera och presentera data på, 

dock med ett medvetet förhållningssätt för att undvika att låta förförståelsen överrösta 

kunskap från det empiriska materialet (Malterud, 2014).  

 
2.5 Etiska aspekter 
På flera sätt kan forskning bidra till både individers och samhällets utveckling. Det är då 

tämligen rimligt att ställa höga förväntningar på forskningen som innehar en viktig position i 

dagens samhälle, men även rikta fokus mot forskarna. De har ett särskilt ansvar gentemot 

forskningsdeltagarna, men också mot dem som indirekt påverkas av forskningen och gagnas 

av forskningsresultaten. Eventuella risker för forskningspersoners hälsa, säkerhet och 
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personliga integritet ska alltid ställas i proportion till dess vetenskapliga värde, annars kan 

forskning inte godkännas (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

De grundläggande etiska principerna rör frivillighet, integritet, konfidentialiteten och 

anonymitet. Några av de etiska principerna som gäller bland annat svensk forskning är 

följande (Bryman, 2011). 

 

• Informationskravet. Forskaren ska informera deltagarna om syftet. Deltagarna ska veta att 

de deltar frivilligt och har rätt att hoppa av när som helst.  

• Samtyckeskravet. Studiedeltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. För 

minderåriga brukar vårdnadshavares godkännande krävas. 

• Konfidentialitetskravet. Personuppgifter skall bevaras på ett säkert sätt så att utomstående 

inte kan komma åt dem. Uppgifter om undersökningspersoner ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet. 

• Nyttjandekravet. Uppgifter som insamlas får endast användas i forskningsändamålet. 

 

Litteraturstudien faller ej under Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460), eftersom den analyserar redan genomförda studier. Det som beaktats i den 

aktuella litteraturstudien är således hur de tio analyserade artiklarna diskuterat och tagit 

hänsyn till etik. Samtliga tio artiklar i litteraturstudien har granskats och fått tillstånd från 

etisk kommitté, vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till enligt Forsberg och Wengström 

(2016). I vilken utsträckning de för noggranna etiska överväganden varierar mellan artiklarna. 

Särskild hänsyn har tagits inför de studier där deltagarna varit minderåriga, där föräldrarnas 

samtycke varit en förutsättning för att artikeln skulle ingå i litteraturstudien.  

 

Psykisk ohälsa skulle kunna betraktas som ett intrång i privatlivet där deltagarna riskerar att 

utsättas för frågor av personliga karaktär. En del av forskningsetiken har att göra med i vilken 

utsträckning man kan tolerera studier av undersökningspersonernas privatliv (Bryman, 2011). 

I den aktuella litteraturstudien har särskild hänsyn tagits inför de intervjuer som genomförts i 

de analyserade artiklarna. De individuella intervjuerna har varit av mer personlig karaktär och 

utgått från enskilda individers erfarenheter. Därav bedömdes samtyckeskravet vara högst 

relevant för att artikeln skulle ingå i analysen. Samtliga artiklar bedöms ha tagit hänsyn till att 

inte utsätta deltagarna för frågor av personlig karaktär i fokusgruppsintervjuer, även om det 
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inte eliminerar risken för etiska övertramp. Ett etiskt dilemma som diskuteras av Bryman 

(2011) är huruvida deltagare kan uppleva fokusgruppsintervjuer som påfrestande, framför allt 

om de avslöjar mer än vad de tänkt säga. Det påvisar svårigheterna i att göra etiskt 

välgrundade ställningstagande.  

 

Referenshantering har skett i enlighet och med största noggrannhet utifrån Högskolan i 

Skövdes vägledning för referensskrivning enligt APA-systemet (Högskolebiblioteket i 

Skövde, 2019). Att ange upphovskällan vid referering är viktigt, både med hänsyn till 

upphovsrätt men även för att undvika medveten och omedveten plagiering. Det är moraliskt 

förkastligt att låtsas som att andras idéer och skrifter är ens egna (Bryman, 2011).  

Inga resultat från de analyserade artiklarna som berör den utvalda målgruppen har uteslutits 

eller förvrängts. Det är oetiskt att enbart presentera de artiklar som stöder forskarens egen 

åsikt (Forsberg & Wengström, 2016). I de artiklar där både flickor och pojkar deltagit, har 

resultatredovisning och data som berört pojkar selektivt valts ut och flickor medvetet valts 

bort, eftersom det berörde en annan målgrupp och bedömdes vara irrelevant utifrån syftet med 

litteraturstudien. I enlighet med Forsberg & Wengströms (2016) etiska överväganden har 

samtliga tio vetenskapliga originalartiklar sparats ner på en extern hårddisk, eftersom samtliga 

artiklar som ingår i en systematisk litteraturstudie ska arkiveras på ett säkert sätt i 10 år.  
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3. Resultat 
I den aktuella litteraturstudiens resultat framkom det två huvudkategorier med totalt sex 

underkategorier som beskriver vilka hinder pojkar upplever för att söka hjälp för psykisk 

ohälsa (Figur 1.). Samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien presenteras översiktligt i 

Tabell 1. 

Tabell 1. Vetenskapliga originalartiklar som ingår i litteraturstudien; databas i vilken de sökts, artikelförfattare, 
publiceringsår, tidskrift, titel och sammanfattning av resultat. 

 
Databas 
och 
sökning 

Författare År Tidsskrift Titel Resultat 

Academic 
Search 
Elite, 
sökning 1 

Clark, H. L., 
Hudson, L. J., 
Dunstan, A. 
D. & Clark, I. 
G 

2018 
 

Australian 
Journal of 
Psychology 

Barriers and 
facilitating to 
help-seeking 
for symptoms 
of clinical 
anxiety in 
adolescent 
males 

De hinder som upplevdes av pojkar för att söka 
professionell hjälp för ångest var stigmatisering 
(maskulinitetsnormer); låg motivation, begränsad 
medvetenhet/kunskap om symtom på ångest och en 
känsla av att konfronteras med privata känslor genom att 
söka hjälp. Faktorer som bedömdes som underlättande 
inkluderade en ökad tillgång till skolbaserade program 
kring psykisk hälsa och ett bredare utbud av formella och 
informella tjänster. 

Academic 
Search 
Elite, 
sökning 1 

Rice, M. S., 
Telford, R. 
N., 
Rickwood, J. 
D. & Parker, 
G. A. 

2018 Journal of 
Mental 
Health 

Young men’s 
access to 
community-
based mental 
health care: 
qualitative 
analysis of 
barriers and 
facilitators 

De hinder som identifierades av pojkar för att söka hjälp 
för psykisk ohälsa var normer kring maskulinitet; 
samtalsterapi tycktes vara obehagligt, en okänd och 
ovälkommen process, svårigheter och kunskapsbrister 
kring tillgängliga tjänster och hälso- och 
sjukvårdssystemet samt antagningsprocessen, d.v.s., 
tidsplanering, väntetid och obehag i väntrummet. 

Academic 
Search 
Elite, 
sökning 1 

Tharaldsen, 
B. K., 
Stallard, P., 
Cuijpers, P., 
Bru, E. & 
Bjaastad F. J. 

2017 Emotional 
and 
Behavioural 
Difficulties 
 

‘It’s a bit 
taboo’: a 
qualitative 
study of 
Norwegian 
adolescents’ 
perceptions of 
mental 
healthcare 
services 

Pojkarna upplevde att deras sociala status skulle fallera 
om de sökte hjälp för psykisk ohälsa. En rädsla för vad 
andra skulle tycka, en rädsla för att bryta normen och 
koden för hur en pojke ”bör” vara, samt en rädsla för att 
förlora vänner eller förstöra familjens stolthet. Tidsbrist 
angavs som en bidragande faktor till att inte ta itu med 
psykiska problem. 

Academic 
Search 
Elite, 
sökning 1 

Corry, D.A. & 
Leavy, G. 
 

2017 Journal of 
Adolescence 

Adolescent 
trust and 
primary care: 
Help-seeking 
for emotional 
and 
psychological 
difficulties 
 

Ångesten över att söka hjälp från allmänläkare var mer 
uttalad bland flickor, men pojkar var särskilt oroliga för 
konfidentialiteten. Både flickor och pojkar skulle 
rådfråga en allmänläkare om de upplevde sig absolut 
tvungna till det, som en sista utväg. Pojkar upplevde det 
som förläget att prata med en främling om känslomässiga 
svårigheter och skulle hellre prata med en närstående, 
men inte om problemen var familjerelaterade eller om det 
gällde självmordstankar med rädsla för hur de skulle bli 
bemötta. 

Academic 
Search 
Elite, 
sökning 1 

Martínez-
Hernáez, A., 
DiGiacomo, 
M. S., 
Carceller-
Maicas, N., 
Correa-
Urquiza. M. 
& Martorell-
Poveda, M. A 
 

2014 BMC 
Psychiatry 

Non-
professional 
help-seeking 
among young 
people with 
depression: a 
qualitative 
study 
 

Ungdomars orsaker till att inte söka hjälp varierade 
mellan könen. Pojkar tenderade att tolka psykisk ohälsa 
som en del av livet. Resultatet är förenligt med 
uppfattningarna om maskulinitet som betonar 
självförtroende som värdefullt. Pojkar var mer benägna 
att söka sig till vänner för att ”glömma” sina problem, 
medan flickor ville ”prata om” sina problem. Pojkar 
betraktade aktiviteter som nödvändiga för att hantera sina 
problem – inte prata om dem utan en aktivitet som 
föregår dem. Stigmatisering var en av de mest citerade 
orsakerna för att undvika professionell hjälp; att bli 
stigmatiserad av andra och självstigmatisering 

CINAHL, 
sökning 2 

Clark, H. L., 
Hudson, L. J., 
Dunstan, A. 

2018 Australian 
Psychologist 

Capturing the 
Attitudes of 
Adolescent 
Males’ 

Pojkar upplevde att internetbehandling äventyrade 
anonymiteten och att det skulle innebära en exponering 
för den stigmatisering som finns kring psykisk ohälsa, 
men även en risk för nätmobbning. De upplevde ett 
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Figur 1. Huvudkategorier och underkategorier 

D. & Clark, I. 
G 

Towards 
Computerised 
Mental Health-
Seeking 
 

behov av att försäkra sig om att internetbehandlingen var 
”säker” när det gällde konfidentialiteten, att behandlingen 
skulle vara dold för andra. Det förekom oro kring att 
kontrollen var begränsad. Pojkarna skulle enbart använda 
internetbehandling om de upplevde ”desperata” behov av 
hjälp för psykisk ohälsa. 

CINAHL, 
sökning 2 

MacLean, A., 
Hunt, K. & 
Sweeting, H. 
 

2013 Children & 
Society 

Symptoms of 
Mental Health 
Problems: 
Children's and 
Adolescents' 
Understandings 
and 
Implications 
for Gender 
Differences in 
Help Seeking. 

Deltagarna uppfattning om psykiska och fysiska symtom 
uppenbarades tydligt. Pojkar uppfattade i högre 
utsträckning psykologiska symtom som förbigående och 
”inte som en sjukdom”. Pojkar ansåg att psykiska 
svårigheter var självförvållat, medan fysiska sjukdomar 
var okontrollerbara. Att söka hjälp för psykiska besvär 
skulle innebära en selektiv, social utsatthet och upplevdes 
som avskräckande. Pojkar skulle dölja sina psykiska 
besvär eller bortförklara dem som symtom med mer 
maskulina konnotationer (t.ex. en idrottsskada).  

Academic 
Search 
Elite, 
sökning 3 

O’Beaglaoich, 
C., Ryan, A. 
T., Morrison, 
T. G. & 
Nielsen, E. J. 
 

2015 Psychology 
of Men & 
Masculinity 

Experiences of 
Gender Role 
Conflict as 
Described by 
Irish Boys 
 

Pojkar upplevde tryck och förväntningar över hur de, 
enligt könsnormer kring maskulinitet, skulle agera 
gentemot sig själva och andra. Exempelvis att inte bry 
sig, ta saker ”med en klackspark”, vara stark och inte visa 
sig svag. Inför vänner förväntades pojkar vara tuffa och 
inte visa svaghet, p.g.a. rädsla för att andra skulle tycka. 
Känslor av sårbarhet var förknippat med femininet. Att 
prata känslor var inte en del av den ”manliga kulturen”.   

WorldCat 
Discovery, 
sökning 4 

Chisholm, K., 
Patterson, P., 
Greenfield, 
S., Turner, E. 
& Birchwood, 
M. 

2018 Early 
Intervention 
in 
Psychiatry 
 

Adolescent 
construction of 
mental illness: 
implication for 
engagement 
and treatment 

Pojkars uppfattning om psykisk ohälsa var förknippad 
med ”galna människor”, de fokuserade på extrema 
exempel av psykisk sjukdom. Många deltagare hade 
kommit i kontakt med individer som uppvisat galna 
beteenden, vilket förstärkte stereotypen om psykisk 
ohälsa/sjukdom 

WorldCat 
Discorvey, 
sökning 4 

Danielsson, 
U. E., Bengs, 
C., 
Samuelsson, 
E. & 
Johansson, E. 
E. 

2011 Qualitative 
Health 
Research 

“My Greatest 
Dream is to be 
Normal”: The 
Impact of 
Gender on the 
Depression 
Narratives of 
Young 
Swedish Men 
and Women 

Unga män beskrev depression i termer av ensamhet och 
förtvivlan; oförmåga att agera och förlorat kontrollen. De 
upplevde en stark känsla av att ta sig ur situationen på 
egen hand, inte prata om problem och kämpa på i tystnad. 
Den ensamma kampen var ett återkommande tema. 
Männen beskrev tonårstiden som en period med social 
press, hårda gränser för vad som är acceptabelt. Normen 
om ’the bad guy’, och hur de ville vidmakthålla den och 
svårigheter att bryta normer som tonåring. Många unga 
män uttryckte skam över sina känslor, särskilt över att 
känna sig ledsen och nere. De uttryckte det som ett 
normbrytande beteende att prata om känslor och visa sig 
sårbar och osäker. 
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3.1 Maskulina könsnormer 
I huvudkategorin Maskulina könsnormer redogörs över hur normer kring maskulinitet hindrar 

pojkar från att söka hjälp för psykisk ohälsa. De vanligast förekommande begränsningarna 

som framkom var: undvikandebeteende, stigmatisering och konfronteras med och hantera 

känslor. Dessa begränsningar utgjorde underkategorier i denna huvudkategori. 

 

3.1.1 Undvikandebeteende 
Många pojkar betonade att när och om de upplever psykisk ohälsa skulle de i första hand 

försöka att ta hand om problemen själv, lösa dem på egen hand och undvika att ta hjälp 

(Clark, Hudson, Dunstan, & Clark, 2018a; Danielsson, Bengs, Samuelsson & Johansson, 

2011; Martínez-Hernáez, DiGiacomo, Carceller-Maicas, Correa-Urquiza & Martorell-Poveda, 

2014; Rice, Telford, Rickwood & Parker, 2018). 
 

”I’ve got the “die-hard” attitude. I think like this: “I’m the one who got me into this; it’s up to me to get me 
out.” Then if it takes ten seconds or [laughs] ten thousand years, makes no difference, it’s me myself who’s 
gonna stand and stamp and knock my head bloody ‘against the wall until I get through it.” (Danielsson et 
al., 2011, s. 615). 

 

Vissa grubblade över sina problem, men pratade inte med andra om dem utan försökte istället 

hantera problemen själva (Danielsson et al., 2011), vilket kunde ske genom olika strategier. 

Strategier för att undvika problemen förekom genom att göra något roligt och tänka på annat 

(Clark et al., 2018a), eller att läsa en bok, använda internet eller musik, gå ut med vänner och 

delta i aktiviteter, som ett sätt att hantera problemen i ensamhet (Martínez-Hernáez et al., 

2014; Tharaldsen, Stallard, Cuijpers, Bru & Bjaastad, 2017). Pojkar var mer benägna att söka 

sig till vänner för att glömma problemen, medan flickor i högre utsträckning ville prata om 

problemen. För pojkar betydde glömma problemen att gå ut, ha roligt och festa. Den typen av 

aktiviteter betraktades som nödvändiga för att lindra det känslomässiga lidandet, men var inte 

förenligt med att prata om problemen utan snarare som en aktivitet som föregår dem 

(Martínez-Hernáez et al., 2014). Resultatet pekar på att om de skulle uppleva psykisk ohälsa 

skulle de bortförklara det med symtom utifrån mer maskulina konnotationer (till exempel en 

idrottsskada), vilket tyder på att de betraktar psykisk ohälsa som något feminint och 

tabubelagt som hotar deras maskulina identitet (MacLean, Hunt & Sweeting, 2013). 
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3.1.2 Stigmatisering 
Stigmatisering identifierades som ett hinder för att prata om psykisk ohälsa och i synnerhet att 

söka hjälp för det. Resultatet pekar på att många pojkar upplevde att stigmatisering var 

förbundet med sociala normer kring maskulinitet (Clark et al.,2018a; MacLean et al., 2013; 

Martínez-Hernáez et al., 2014; Rice et al., 2018). Hjälpsökande beteende förknippades med 

begrepp som ”svaghet” och ”inte macho”; en potentiell riskfaktor som äventyrar deras sociala 

status och sociala band, vilket riskerar utslagning och marginalisering och lämnar dem utsatta 

för stigmatisering (Clark et al., 2018a; Martínez-Hernáez et al., 2014).  
 

”Yeah, there’s a sort of stereotype of males.... if you are suffering from one of those [mental health 
problems] that you are weaker than everyone else’ (non-clinical focus group member, aged 16 years) (Clark 
et al., 2018a, s. 230). 

Stigmatisering förekom på olika nivåer – stigmatisering från omgivningen (”de tror att jag är 

galen”) (Martínez-Hernáez et al., 2014; Rice et al., 2018; Tharaldsen et al., 2017) och 

självstigmatisering (”varför kan jag inte komma över det själv?”) (Martínez-Hernáez et al., 

2014). Stigmatisering uppmärksammandes som ett krav som samhället ställer på pojkar; att 

pojkar inte gråter (MacLean et al., 2013; Rice et al., 2018), och ifall de pratar om eller 

erkänner sina problem finns det en risk för att bli stämplad som homosexuell eller feminin, 

vilket tolkades som något väldigt negativt och nedvärderande (O’Beaglaoich, Ryan, Morrison 

& Nielsen, 2015; Rice et al., 2018). Beteenden som hör samman med antingen femininitet och 

homosexualitet var något som pojkar upplevde en stark förväntan att avstå ifrån 

(O’Beaglaoich et al., 2015).  
 

”Yep, I think it is the stigma that society puts on guys to not cry and not show emotions; and that if you talk 
about your problems or acknowledge that you have problems in the first place, you are automatically gay or 
feminine or less of a man; and that's intimidating to - like, it just proves how insecure boys are to even 
acknowledging the fact that they are insecure in the first place.” - Young male, aged 16. (Rice et al., 2018, s. 
61) 
 

Stigmatisering kring att, av omgivningen, identifieras som en person under behandling för 

psykisk ohälsa var ett starkare motstånd än det känslomässiga lidandet som ledde till att de 

sökte professionell hjälp (Martínez-Hernáez et al., 2014). 

 

3.1.3 Konfronteras med och hantera känslor 
En relativt vanlig orsak till att pojkar inte sökte hjälp för psykisk ohälsa var en rädsla av att 

konfronteras med känslor och hantera känslor kring att må dåligt. Vissa pojkar beskrev en 
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intensiv och negativ upplevelse att prata om sina känslor eller känslomässiga problem, som 

något väldigt obehagligt och obekvämt (Rice et al., 2018).  
 

Kenny: … ”you shouldn’t really show your feelings at school […] other people don’t so you don’t”.  

Adam:”Especially when you’re like a boy that’s thirteen” … (13-year-old boys) (MacLean et al., 2013, s. 
169) 
 

De ansåg att den typen av samtalsämnen var privata och personliga. Många pojkar ansåg att 

om de skulle söka professionell hjälp skulle de uppleva en känsla av konfrontation, vilket 

uppfattades som påträngande och skapade en känsla av osäkerhet (Clark et al., 2018a; Corry 

& Leavy, 2017). En del pojkar upplevde en känsla av skam i samband med att söka hjälp för 

psykisk ohälsa, eftersom det inte ansågs vara förenligt med normer kring maskulinitet. De 

upplevde också att informellt och emotionellt stöd inte kunde sökas av personer med samma 

kön (Danielsson et al., 2011; O’Beaglaoich et al., 2015; Rice et al., 2018). Inför andra män 

och pojkar fanns en upplevelse av att de förväntades agera tuffare och hårdare än vad som 

krävdes runt andra sociala grupper (d.v.s. tjejer). Beteenden som stred mot dessa 

förväntningar, till exempel att visa känslor, var förknippade med svaghet, femininet och 

homosexualitet (Danielsson et al., 2011; O’Beaglaoich et al., 2015). Några pojkar beskrev 

vänskapsrelationer med flickor som en ”livlina”, någon som ”ser mig från insidan”, men hur 

de kämpade med att överskrida den heterosexuella normen inför sina manliga kompisar som 

ville sexualisera vänskapen och indirekt påstå att dem var homosexuella (Danielsson et al., 

2011): 
 

“How come you’ve got so many female friends and you don’t do anything with them?” [Laugh] they would 
say. “We all know you have the other inclination, you must be homosexual, considering all the female friends 
you have” [laugh] (Danielsson et al., 2011, s. 618). 
 

Det förekom även resultat som pekade på motsatsen (Rice et al., 2018). En del pojkar 

betonade att det var värdefullt att prata med en manlig läkare, eftersom de upplevde att de 

manliga läkarna var raka och tydliga i sitt budskap och befann sig på samma nivå (Rice et al., 

2018). För att dölja sorg och sårbarhet kämpade många pojkar med att bli betraktade som ’bad 

guys’ för att uppfattas som tuffa och hårda, vilket var relaterat till mer aggressiva känslor 

(Danielsson et al., 2011; Rice et al., 2018). Ilska och aggression är inte alltid förknippat med 

psykisk ohälsa, vilket kan innebära att pojkar generellt inte får tillgång till rätt stöd (Rice et 

al., 2018). Att känna sig arg, irriterad eller ha hett temperament hade maskulina konnotationer 

och var därför mer acceptabelt för pojkar, men tabu för tjejer (Danielsson et al., 2011; 

MacLean et al., 2013) 



sida 22 

 

 
”Guys, tough thing that you have to be as macho as possible, puberty and so on, perhaps makes it hard to 
express your feelings verbally. You don’t really know what’s happening, You are torn to pieces, and then you 
become physically aggressive.” (Danielsson et al., 2011, s. 616) 

 

3.2 Strukturella faktorer 

I huvudkategorin Strukturella faktorer redogörs för vilka hinder kopplat till hälso- och 

sjukvården eller andra professionella hjälpsökandealternativ som pojkar upplever som en 

begräsning för att söka hjälp för psykisk ohälsa. De vanligast förekommande begränsningarna 

som framkom var: kunskapsbrist, konfidentialitet och hög ansträngning. Dessa begränsningar 

utgjorde underkategorier i denna huvudkategori. 

 

3.2.1 Kunskapsbrist 
Kunskapen om psykisk ohälsa, både självupplevda besvär och kliniska diagnoser, var 

begränsad bland pojkarna (Clark et al., 2018a; MacLean et al., 2013; Martínez-Hernáez et al., 

2014; O’Beaglaoich et al., 2015). Men en del erfarenheter och upplevelser tydde på 

motsatsen; att andra ungdomar, föräldrar och lärare saknade kunskap kring att ångest är en 

behandlingsbar sjukdom. Kunskapsbrist av omgivningen ansågs förstärka uppfattningen av att 

ångest inte är en riktig sjukdom, i synnerhet av de respondenter som blivit diagnosticerade 

och behandlade för ångestsjukdom. Några pojkar uttryckte oro över att bli tvingade in i 

professionell behandling av föräldrar eller lärare, på grund av att vuxna saknade kunskap om 

andra alternativ för att hjälpa ungdomarna (Clark et al., 2018a). Men kunskapsbristen bland 

ungdomarna själva var mer framträdande än kunskapsbristen hos personer i omgivningen. 

Många pojkar upplevde psykiska symtom som triviala och något som går över av sig själv, till 

skillnad mot flickor som snarare upplevde att symtomen förvärras om inga åtgärder vidtas 

(MacLean et al., 2013). Att söka hjälp för psykisk ohälsa betraktades snarare som 

karaktärsbrist och kontrollförlust som komprometterar ens föreställda framtid som oberoende 

och autonom individ (Martínez-Hernáez et al., 2014). Det förekom även en uppfattning att 

fysiska symtom såsom magont kan drabba alla, men inte depression: 
 

Nick:”Everyone gets a stomach ache but not everyone might — not everyone will get depressed”. (13-year-
old boys) (MacLean et al., 2013, s. 168) 
 

Andra uppfattade depression som ett normalt svar på motgångar som inte kräver terapeutisk 

eller farmakologisk behandling. Att vara deprimerad var en följd av vardagssituationer såsom 

svårigheter i skolan, problem med familj eller vänner och att vara kär. Därför upplevde 
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pojkarna att lösningar måste finnas i vardagslivet och i sociala relationer (Martínez-Hernáez 

et al., 2014). Andra pojkar associerade psykisk sjukdom med negativa stereotyper och 

individer som uppvisade extrema beteenden som de hade klassificerat som galenskap, det vill 

säga aggression, oförutsägbarhet och brist på kontroll, även de pojkar som hade personlig 

erfarenhet av psykisk ohälsa. Vissa pojkar angav att de skulle bryta vänskapen eller ringa 

polisen om de upptäckte att en vän hade en psykisk sjukdom (Chrisholm, Patterson, 

Greenfield, Turner & Birchwood, 2018).  
 

KC:”When I say mental health, what’s the first thing that you think about? 
Andy: Like I just thought The Joker like straight away (laughs). It’s literally the first thing that popped to my 
head, The Joker, weird. He’s just crazy, I guess mental health would be associated with crazy people 
(16 – 18-year-old males) (Chrisholm et al., 2018, s. 630) 

 
3.2.2 Konfidentialitet 
Det förekom en rädsla över att bli avslöjad för att söka professionell hjälp för psykisk ohälsa 

(Clark et al., 2018a; Clark, Hudson, Dunstan & Clark, 2018b; Corry & Leavy, 2017; Rice et 

al., 2018). Det fanns uppfattningar om att söka hjälp snarare var en publik än privat process. 

Hälso- och sjukvårdspersonal uttryckte att pojkar upplevde sig skrämda i väntrummet 

eftersom det inte finns möjlighet att bara sitta där och vänta utan att gå obemärkt förbi (Rice 

et al., 2018).  
 

”If someone sees me walking in here, what if I know them?” Young male, aged 18. (Rice et al., 2018, s. 61) 
 

Att söka hjälp hos exempelvis skolsköterskan riskerade också att avslöja en sårbarhet som 

upplevdes som obehaglig och indiskret. Det fanns önskemål om att kunna konsultera 

skolsköterskan mer personligt eller anonymt, exempelvis via textmeddelanden. Onlineforum 

angavs också som ett förslag för att underlätta en mer diskret hjälpsökningsprocess. Pojkarna 

hade en önskan om att skolsköterskans kontor skulle positioneras i en mer diskret del av 

skolan och att möjlighet till kvälls- eller helgtider skulle finnas (Clark et al., 2018a). Även när 

möjligheten att söka hjälp via internetbaserade tjänster diskuterades uppgav pojkarna ett stort 

behov av att tjänsten skulle vara absolut säker när det gällde konfidentialiteten. Trots att det 

fanns säkerhetssystem som användes i de internetbaserade programmen var deltagarna 

fortfarande oroade över hur privata de skulle vara. De upplevde att det fanns en risk att bli 

avslöjad och således exponerad för nätmobbning (Clark et al., 2018b):  
 

”It’s just what guys do sometimes [make fun of you for seeking help] (clinical participant, aged 14, sought 
help from a child and adolescent mental health clinic) (Clark et al., 2018b, s. 420) 
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Det förekom också en misstro kring konfidentialiteten att läkaren skall kontakta och avslöja 

privat information till patientens familj och i synnerhet till föräldrarna. Vanligtvis trodde 

tonåringarna att läkaren redogjorde för syftet och innehållet i samtalen med föräldrarna. 

Vetskapen om att läkaren kunde involvera föräldrarna skapade ett maktövertag som var en 

särskild orsak till misstro (Corry & Leavy, 2017): 
 

“You'd have no confidence in talking to them again” (15-year-old boy) (Corry & Leavy, 2017, s. 4) 

 

3.2.3 Hög ansträngning 
Många pojkar upplevde att söka hjälp för psykisk ohälsa innebar ett högt hinder att överskrida 

och att det krävdes en ansträngning (Clark et al., 2018a; Clark et al., 2018b; Corry & Leavy, 

2017; Rice et al., 2018). Låg motivation och lathet var ett hinder för att söka hjälp, där varje 

steg som krävde organisering (till exempel boka ett möte) eller ansträngning (till exempel 

följa ett internetbaserat behandlingsprogram) beskrevs som mycket problematiskt om inte 

symtomen var väldigt allvarliga och påtagliga (Clark et al., 2018a; Clark et al., 2018b).  
 

”It would be too hard to get like to work [get adolescent males to seek help online] you’d need to work to do 
stuff” (non-clinical focus group member, aged 16 years) (Clark et al., 2018a, s. 231) 

 

När de väl tagit ett steg i den hjälpsökande processen och var i kontakt med hälso- och 

sjukvården var ansträngningen som krävdes ett hinder för att engagera sig. Det krävdes 

tidsplanering, beskrivning av problem och bakgrundsinformation och i vissa fall långa 

väntetider (Rice et al., 2018). Att kontakta en läkare eller påbörja ett internetbaserat 

behandlingsprogram var för många en sista utväg som enbart skulle tillämpas om de privata 

alternativen först var undersökta, såsom prata med föräldrar, vänner eller läsa råd på internet 

(Clark et al., 2018b; Corry & Leavy, 2017). Resultatet pekar på att många pojkar hade önskat 

att information om psykisk ohälsa var mer lättillgänglig via de kanaler som unga dagligen 

använder, vilket hade minskat ansträngningen. 
 

‘Internet, that’s where people are, so through social media (…) (Jakob, 18 years) (Tharaldsen et al., 2017, s. 
120) 

 

Sociala medier, såsom Facebook, Instagram och Twitter, angavs som en potentiell och viktig 

plattform dit tonåringar kunde vända sig för att lära sig mer om psykisk ohälsa och som en 

hjälpsökande källa utan att behöva anstränga sig påtagligt (Clark et al., 2018a; Rice et al., 

2018; Tharaldsen et al., 2017).  
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4. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras litteraturstudiens resultat i relation till relevant vetenskaplig 

litteratur samt en kritisk diskussion kring metodavsnittet. Till sist presenteras litteraturstudiens 

slutsats med förslag på fortsatt forskning och resultatets betydelse för utveckling inom 

folkhälsovetenskap. 

 

4.1 Resultatdiskussion 
I föreliggande litteraturstudie var syftet att undersöka hur maskulinitet och könsnormer 

hindrar pojkar från att söka hjälp för psykisk ohälsa. De upplevda hindren kunde reflekteras 

av två kategorier: Maskulina könsnormer och Strukturella faktorer, vilka kan tolkas som olika 

komplexa perspektiv som försvårar hjälpsökningsprocessen. Kategorierna är inte statiska utan 

beskriver snarare en dynamisk process över hur pojkar upplever hinder för att söka hjälp för 

psykisk ohälsa; en process som speglar den komplexa interaktionen mellan att uppleva 

känslomässiga svårigheter och samtidigt befinna sig i en position där normer, förväntningar 

och föreställningar bidrar till ett ideal som många pojkar upplever att de behöver leva upp till; 

ett ideal som i många fall inte accepterar ’svaghet’, emotionell nöd och känslor.   

 
4.1.1 Maskulinitetsnormer 
I resultatet framkom det att maskulina könsnormer hade en stor inverkan på pojkars sätt att 

hantera och reagera på psykisk ohälsa, vilket ett flertal tidigare studier samt rapporter också 

bekräftar (Gulliver, Griffiths & Christensen, 2010; Lynch et al., 2018; Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2018).  

Att undvika att ta hjälp och i första hand försöka ta hand om och lösa problemen själv eller att 

avleda svåra känslor med aktiviteter som föregår dem framkom tydligt i flera inkluderande 

studier (Clark et al., 2018a; Danielsson et al., 2011; Martínez-Hernáez et al., 2014; Rice et al., 

2018; Tharaldsen et al., 2017), vilket överensstämmer med Hirdmans (2003) beskrivning av 

förväntningar på maskulinitet kring mannen som en självständig och stark person. Samtidigt 

motsätter sig litteraturstudiens resultat tidigare forskning som påvisat att alkohol och andra 

skadliga substanser bland pojkar är ett vanligt, destruktivt sätt att hantera och undgå svåra 

känslor; en form av självmedicinering (Lynch et al., 2018; Socialstyrelsen, 2017). Det 

förekom inte uttryckligen på ett övervägande sätt i någon av de artiklar som ingick i 

litteraturstudien att alkohol eller andra skadliga substanser användes i självmedicineringssyfte 

eller på ett destruktivt sätt, snarare som en upplyftande aktivitet för att föregå det 
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känslomässiga lidandet; att gå ut, ha roligt och festa (Martínez-Hernáez et al., 2014). Det kan 

dock inte uteslutas att (på grund av riktningen på intervjufrågorna, förtroendet för forskaren, 

känsla av skamkänslor eller andra faktorer) respondenterna medveten eller omedvetet valt att 

utesluta information som kan härledas till självmedicinering av alkohol eller andra skadliga 

substanser för att hantera psykisk ohälsa.  

Psykisk ohälsa skulle bortförklaras med symtom utifrån mer maskulina konnotationer 

(exempelvis en idrottsskada) påvisar MacLean, Hunt & Sweeting (2013) i sin studie, vilket 

tyder på att pojkar betraktar psykisk ohälsa som något feminint och tabubelagt. Det bekräftar 

Hirdmans (2003) resonemang kring maskulinitetsnormer; att normer för maskulinitet står i 

motsatsförhållande till normer för femininet, där femininitet värderas lägre än maskulinitet. 

En idrottsskada skulle således kunna tolkas som något maskulint; något fysiskt och 

prestationsinriktat, medan psykisk ohälsa skulle förknippas med feminina symtom såsom svag 

och emotionell. Att bortförklara symtom som anses vara feminina med symtom som anses 

vara maskulina, tyder på att psykisk ohälsa är tabubelagt och skamfullt utifrån de 

förväntningar och normer som pojkar förväntas leva upp till, vilket kan vara en anledning till 

att flickor i högre utsträckning rapporterar psykisk ohälsa i jämförelse med pojkar; 

acceptansnivån för att uttrycka känslor är lägre och mer acceptabel för flickor. 

 

Vidare framkom det att stigmatisering och att konfronteras med känslor var centrala hinder 

för att prata om psykisk ohälsa och söka hjälp för det (Clark et al.,2018a; Corry & Leavy, 

2017; MacLean et al., 2013; Martínez-Hernáez et al., 2014; Rice et al., 2018; Tharaldsen et 

al., 2017). Stigmatisering var särskilt förbundet med sociala normer kring maskulinitet där 

hjälpsökande beteende förknippades med svaghet (Clark et al., 2018a). För att dölja sorg och 

sårbarhet kämpade många pojkar med att betraktas som ’bad guys’ genom att istället visa 

känslor såsom aggression och ilska (Danielsson et al., 2011). Att känna sig arg, irriterad eller 

ha hett temperament hade maskulina konnotationer och var därför mer acceptabelt för pojkar 

(Danielsson et al., 2011; Rice et al., 2018).  Det förekom en uttalad rädsla för social 

utslagning och marginalisering, samt att bli stämplad som svag, homosexuell och feminin 

(O’Beaglaoich et al., 2015). Resultatet motsvarar Oransky och Fishers (2009) forskning kring 

hur pojkar förhåller sig till maskulinitetsnormer, och hur manliga rollförväntningar både 

hindrar och underlättar adaptiv utveckling och psykiskt välbefinnande, vilket dem beskriver 

genom en teoretisk fyrfaktormodell. Oransky och Fisher (2009) menar att heterosexism 

återspeglar normen kring att maskulinitet definieras i motsats till homosexualitet och 

femininitet, och att pojkar måste avstå från beteenden och attityder som traditionellt anses 
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vara flickaktiga eller homosexuella. Vidare menar Oransky och Fisher (2009) att normer kring 

maskulinitet accepterar ilska men andra känslor ska begränsas både inför sig själv och andra, 

vilket motsvarar det resultat som presenteras i föreliggande litteraturstudie. Att 

uppmärksamma och teoretisera de normer som finns omkring oss hjälper oss att förstå hur 

normer kan begränsa pojkar och indirekt påverka välbefinnandet. De introducerande 

normerna i en specifik kontext grundläggs tidigt. När barnen är små lär de sig vad som är 

acceptabelt i det lokala sammanhanget och dess förväntningar på maskulinitet och femininitet 

(Paechter, 2007), vilket motiverar tidiga insatser. Förslagsvis behöver förändringsarbetet 

introduceras tidigt på flera nivåer och inom flera sektorer, exempelvis genom att utbilda 

hälso- och sjukvårdspersonal som möter pojkar i sitt dagliga arbete inom skolhälsovården, 

barnavårdscentralen, primärvården eller specialistvården. Det kan vara värdefullt att förstå hur 

sociala mekanismer, förväntningar och normer kring kön kan påverka hur psykisk ohälsa 

kommer till uttryck, vilket kan innebära att det innefattar symtom som inte ingår i dagens 

diagnoskriterier. Eftersom självmordsstatistiken har en övervikt mot pojkar och män 

(Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention, 2017), finns det anledning att rikta 

forskningsinsatser mot hypotesen att det finns en underdiagnostisering av psykisk ohälsa och 

depression bland pojkar. 

 
4.1.2 Strukturella faktorer 
Det förekom hinder på en mer strukturell nivå kring varför pojkar inte söker hjälp för psykisk 

ohälsa. Det förekom en brist på kunskap kring psykisk ohälsa bland pojkar (Clark et al., 

2018a; MacLean et al., 2013; Martínez-Hernáez et al., 2014; O’Beaglaoich et al., 2015). 

Psykisk ohälsa såsom ångest och depression uppfattades som triviala symtom som går över av 

sig självt, som karaktärsbrist, kontrollförlust och något som komprometterar ens föreställda 

framtid som oberoende och autonom individ; ingen riktig sjukdom (MacLean et al., 2013; 

Martínez-Hernáez et al., 2014). I relation till de normer som Oransky och Fisher (2009) 

härleder till konstant ansträngning bör pojkar enligt maskulinitetsnormer ständigt anstränga 

sig för att visa sig tuffa och starka inför andra, vilket delvis kan förklara de medvetna och 

omedvetna handlingar och föreställningar som pojkar anammar utifrån förväntan om att leva 

upp till ett visst ideal. Danielsson et al. (2011) beskriver i sin studie att pojkar upplevde 

vänskapsrelationer med flickor som värdefulla; en ”livlina” och ”någon som ser mig från 

insidan”. Det motsätter delvis det resultat Rice et al. (2018) presenterar i sin studie; att en del 

pojkar tyckte det var mer värdefullt att prata med en manlig läkare, eftersom de upplevde att 

de var raka och tydliga i sitt budskap, samt befann sig på samma nivå. Möjligtvis kan pojkar 
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uppleva att ansträngningen kring att visa sig tuff och stark inte är lika påtaglig i 

vänskapsrelationer till flickor, eftersom normer kring femininet förknippas med egenskaper 

såsom relationsinriktad och emotionell (Hirdman, 2003). Det kan således förekomma en 

öppenhet, tillgivenhet och ett känslomässigt förtroende mellan pojke och flicka, som inte är 

lika socialt accepterat utifrån maskulinitetsnormer i vänskapsrelationer mellan pojkar.  

Att ständigt visa sig tuff och stark inför andra skulle även kunna förklara den rädsla för 

konfidentialitet som många pojkar upplevde i ett flertal av de inkluderade studierna (Clark et 

al., 2018a; Clark, Hudson, Dunstan & Clark, 2018b; Corry & Leavy, 2017; Rice et al., 2018). 

Rädslan över att ofrivilligt blotta sin sårbarhet och avslöjas upplevdes som obehaglig, 

indiskret och ökade risken att bli utsatt för mobbning (Clark et al., 2018a; Clark et al., 2018b; 

Rice et al., 2018). 

Vissa pojkar associerade psykisk sjukdom med negativa stereotyper som uppvisar extrema 

beteenden och skulle ta till drastiska åtgärder om någon närstående uppvisade symtom på 

psykisk sjukdom (Chrisholm et al., 2018). Tidigare forsning tyder på att ungdomar som ser 

personer med psykisk ohälsa/störning som farliga är mer benägna att vara rädda för dem och 

försöker undvika dem, vilket kan förklara varför vissa individer betraktas som annorlunda på 

grund av psykisk sjukdom och således blir utfrysta av sina kamrater (Corrigan, et al., 2007). 

Okunskap kan då tolkas som en utlösande faktor för stigmatisering, och det är således 

angeläget att till exempel genom skolbaserade interventioner eller riktade insatser från hälso- 

och sjukvården arbeta aktivt för att höja kunskapsnivån kring psykisk ohälsa bland ungdomar 

i allmänhet och pojkar i synnerhet. Samtidigt skulle okunskap kunna vara ett latent tecken på 

att pojkar inte uppmuntras att samtala om känslor och tankar i samma utsträckning som 

flickor gör, vilket därmed skulle innebära att pojkar har svårare att identifiera och tolka 

känslor. Tidigare forskning visar på att pojkar upplever vänskapsrelationer med andra pojkar 

som emotionellt distanserade och upplever en avsaknad kring intimitet och tillgivenhet 

(Lempers & Clark-Lempers, 1993; Rose & Rudolph, 2006). Många flickor söker kunskap och 

stöd i god tid, och förväntas kunna ge uttryck för sina känslomässiga behov till skillnad mot 

de förväntningar och normer som i många fall möter pojkar; att pojkar inte är måna om 

relationer, inte kan sätta ord på känslomässiga behov eller ta ansvar (Oransky & Fisher, 

2009). Samtidigt kan det bli oerhört problematiskt att kategorisera känslouttryck efter kön, 

eftersom individuella variationer i upplevelser och sätt att respondera på känslomässiga 

svårigheter alltid förekommer, vilken typ av problem som än undersöks. Men enligt Cochran 

och Rabinowitz (2003) är det av största vikt att utveckla ett könskänsligt 
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behandlingsperspektiv för att kunna stödja och hjälpa de pojkar som lider av psykisk ohälsa 

och depression i synnerhet. Bland annat menar Cochran och Rabinowitz (2003) att pojkars 

problem ska humaniseras genom att bekräfta, legitimera och normalisera behovet av hjälp, att 

vara sjuk och sårbar och att uttrycka rädsla och smärta. Pojkar behöver också hälsoutbildning 

(utveckla sin health literacy) bland annat för att de har sämre kunskaper om hälsa jämfört med 

flickor och för att hälsoundervisning visat sig minska riskfaktorer, sjukdomar och dödlighet. 

Vidare menar Cochran och Rabinowitz (2003) att hälso- och sjukvårdspersonal bör utgå från 

att pojkar vill framstå som starka, osårbara och hälsosamma och att det kan ha en negativ 

påverkan på deras motivation till att medverka i behandling. Enligt Dahlborg-Lyckhage, Lau 

och Tengelin (2015) är vården idag inte alltid jämlik, även om det är en lagstadgad skyldighet 

enligt SFS 2017:30. Ibland för att patienter inte behandlas likvärdig, men också för att 

patienter ibland behandlas helt lika, fast de har olika behov och förutsättningar. Cochran och 

Rabinowitzs (2003) förhållningssätt till pojkar med psykisk ohälsa och depression skulle 

kunna vara en metod som bidrar till en jämlik vård, men också en möjlighet för hälso- och 

sjukvården att, i en patologisk miljö, öppna upp för socialt konstruerade faktorer och normer 

som kan påverka sjukdomsbilden. Det skulle således kunna sänka tröskeln för pojkar till att 

våga söka hjälp och bidra till ökat förtroende mellan patient och vårdgivare. 

 

4.2 Metoddiskussion 
Föreliggande studie var en systematisk litteraturstudie baserad på vetenskapliga 

originalartiklar som redogjorde för studier med kvalitativ metod, eftersom syftet med 

litteraturstudien var att undersöka hur maskulinitet och könsnormer hindrar pojkar från att 

söka hjälp för psykisk ohälsa. Initialt var det syftet som avgjorde att analysen valdes att 

genomföras som en kvalitativ innehållsanalys, men även valet att enbart inkludera 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Forsberg och Wengström (2016) menar att den 

kvalitativa ansatsen inom forskning är ett värdefullt bidrag eftersom den gör respondenternas 

röst hörd och att forskaren får fördjupad kunskap om respondenternas livsvärld. Enligt 

Malterud (2014) är det lämpligt att tillämpa kvalitativa metoder för att få veta mer om 

mänskliga erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder. Genom 

innebörder, betydelser och nyanser i händelser och beteenden kan en djupare förståelse för 

varför människor gör som de gör erhållas. Om sjukdom och hälsa betraktas som dynamiska 

processer i den levande människokroppen hos individer som befinner sig i ett sociokulturellt 

sammanhang behövs mer än bara generaliserbar kunskap (Malterud, 2014). Eftersom psykisk 
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ohälsa betraktas som ett övergripande begrepp som omfattar både självrapporterade psykiska 

besvär med varierande intensitet och varaktighet till diagnostiserbara sjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2017), kan det tolkas som en dynamisk process där förändringsaspekten bör 

framhållas; man är aldrig helt sjuk eller helt frisk utan i rörelse längs flera dimensioner på väg 

mot ökad hälsa eller mot sjukdom, kanske till och med samtidigt i båda riktningarna (Rydén 

& Stenström, 2015). Det kan vara ett motiv till att studera psykisk ohälsa med kvalitativ 

metod, särskilt i relation till sociokulturella normer som maskulinitet och kön. 

 

4.2.1 Val av databaser 
Databaserna som användes var CINAHL, Academic Search Elite och WorldCat Discovery. 

Utifrån tidsbegränsningen för litteraturstudien valdes tre databaser. CINAHL valdes utifrån 

dess hälso- och vårdvetenskapliga inriktning och för att det är en ofta använd databas inom 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016), vilket bedömdes vara relevant utifrån 

syftet. Fördelen med att använda CINAHL är att, genom olika inklusions- och 

exklusionskriterier som presenteras överskådligt och specifikt i tabellform och genom rutor 

som kan kryssas i, kan sökningen förfinas. En annan fördel är att peer-review granskade 

artiklar kan inkluderas genom att kryssa i en ruta, och således exkludera artiklar som inte är 

peer-review granskade. Artiklar som publiceras i CINAHL finns inte i Medline, ytterligare en 

stor databas inom omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016). Det kan tänkas att 

om Medline hade använts hade resultatet kunnat se annorlunda ut.  

Academic Search Elite, som är en ämnesövergripande databas, användes som ett komplement 

till CINAHL. Att välja en ämnesövergripande databas bedömdes vara relevant för att täcka in 

artiklar med en bredare utgångspunkt än det hälso- och vårdvetenskapliga forskningsfältet. 

Även i Academic Search Elite presenteras inklusions- och exklusionskriterier överskådligt 

och specifikt. Enbart peer-review granskade artiklar kan inkluderas. WorldCat Discovery, 

Högskolan i Skövdes lokala biblioteksdatabas, användes för dess lättillgänglighet och 

ämnesövergripande utgångspunkt. Peer-review granskade artiklar kunde inkluderas, och 

samtliga artiklar fanns tillgängliga i fulltext-format. Det kan tänkas att om fler databaser hade 

använts hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 

 

4.2.2 Sökprocessen 
Ett vanligt sätt att välja sökbegrepp är att utgå ifrån ord i frågeställningen och söka på olika 

ordkombinationer (Forsberg & Wengström, 2016). Det är således syftet som har varit 



sida 31 

 

avgörande för val av sökord i den aktuella litteraturstudien. Sökorden kan kombineras i en 

fritextsökning med hjälp av de booleska sökoperatörerna AND, OR och NOT, och är till för 

att både bredda och avgränsa sökningarna. Operatorn AND hittar referenser som innehåller 

både A och B (A AND B) (Forsberg & Wengström, 2016), och det är den operatorn som 

mestadels använts för att kombinera olika sökord. Inledningsvis genomfördes en bredare 

sökning med färre sökord, som senare förfinades och inkluderade mer specifika sökord. 

Trunkering kan användas för att täcka in olika varianter av ett begrepp genom att ersätta 

början eller slutet av ordet med en asterisk (Forsberg & Wengström, 2016), vilket har använts 

på delar av de utvalda sökorden. Arbetet med att finna relevanta artiklar som uppfyllde de 

uppsatta inklusions- och exklusionskriterierna tog väldigt mycket tid i anspråk, och under 

arbetets gång fick kriterierna omarbetas på grund utav att för få artiklar hittades som kunde 

uppfylla samtliga krav. Sökningen pågick tills en uppfattad mättnad uppstod; en punkt som 

nås när bedömningen görs att ytterligare insamling av data inte tillför någon ny kunskap 

(Malterud, 2014), vilket gjordes när redan utvalda eller bortvalda artiklar återkom i nya 

sökningar. Det går ej att bortse från risken att intressanta artiklar kan ha missats på grund av 

sökord eller kombinationer som inte använts. Ytterligare sökningar eller andra kombinationer 

hade kunnat justera den bristen. För att skapa transparens och tillförlitlighet i sökprocessen 

har tillvägagångssättet dokumenterats i tabellform under rubrik 2.2.2 Datainsamling- och 

urvalsprocess. 

 

4.2.3 Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusions- och exklusionskriterier användes för att avgränsa och rikta sökningarna mot 

relevans till syftet. När databassökningarna genomfördes användes artiklar som var 

publicerade från 2009 och framåt, för att få en aktuell bild som inte skulle vara irrelevant eller 

inaktuell. Enbart artiklar publicerade på engelska inkluderades, eftersom de flesta 

vetenskapliga artiklar publiceras på detta språk. För att minska risken för feltolkningar på 

grund av vissa begränsningar i språkkunskaper har ett svenskt-engelskt lexikon använts för att 

översätta enstaka ord och ibland hela meningar upptill en noggrann genomläsning och analys. 

Initialt valdes åldersgruppen 13–18 år, men den fick utvidgas och justeras till 10–25 år för att 

finna relevanta och tillräckligt många artiklar. För att bedöma åldern i urvalsgrupperna 

hämtades artiklarna hem och genomlästes för att kunna utesluta irrelevanta åldersgrupper, 

vilket var tidskrävande. Några artiklar beskrev urvalet och dess ålder i abstract, vilket innebar 

att de kunde ganska omgående uteslutas. Majoriteten av artiklarna som användes i 
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resultatavsnittet är dock inom den åldersgrupp som valdes inledningsvis. Det gick att urskilja 

eftersom åldern på deltagarna redovisades i urvalet i originalartiklarna. Målet var att finna 

artiklar som var förhållandevis relevanta i svensk kontext, därav begränsades sökningen till att 

inkludera studier från OECD-länder. Snävare geografisk begränsning bedömdes ha genererat 

för få artiklar. OECD-länders gemensamma nämnare är att de är industriella, demokratiska 

och övervägande västländer (Sveriges Riksbank, 2017), vilket möjligtvis inte direkt påverkar 

det psykiska måendet hos ungdomar, men kan ha en indirekt påverkan genom exempelvis 

fattigdom, brist på hälso- och sjukvård, utbildning och ekonomisk tillväxt. Målgruppen för 

studien var pojkar, men artiklar där både pojkar och flickor ingick inkluderades eftersom det 

inte fanns tillräckligt med artiklar med enbart pojkar som urvalsgrupp. Studier som inte 

separerade könen i resultatredovisningen exkluderades för att kunna analysera enbart resultat 

på pojkar, med hänsyn till syftet. I de fall där pojkar och flickor haft gemensamma 

upplevelser och åsikter har flickor inkluderats. 

 

4.2.4 Kvalitetsgranskning 
Artiklarna har kvalitetsgranskats i enlighet med Forsberg och Wengströms (2016, s. 203–207) 

checklista för kvalitativa artiklar. Möjligtvis hade andra checklistor ställt ytterligare krav på 

kvalitén i artiklarna, men även det omvända hade kunnat förekomma. På grund av brist på 

tidigare erfarenhet av att kvalitetsbedöma studier kan inte risken uteslutas att en viss under- 

eller överskattning av en artikels kvalitet förekommit. Det kan medföra en påverkan på 

studiens resultat och trovärdighet, men också på studiens tillförlitlighet genom att artiklarna 

har bedömts och granskats utifrån författarens subjektiva bedömning. Hade 

kvalitetsgranskningen kompletterats med GRADE (Grading of Recommendations 

Assessment, Development and Evaluation); ett system för att beskriva styrkan i det samlade 

vetenskapliga underlaget och utfärda rekommendationer med olika tyngd (Forsberg & 

Wengström, 2016), hade trovärdigheten och tillförlitligheten möjligtvis kunnat höjas. 

Samtidigt hade även där brist på tidigare erfarenhet inneburit att någon eller några av de 

punkter som bedömts utifrån poäng kunnat leda till under- eller överskattning av artikelns 

kvalitét, vilket möjligtvis lett till att resultatet sett annorlunda ut. 

 

4.2.5 Val av analysmetod 
Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes i enlighet med Graneheim och Lundmans 

(2004) beskrivning. Graneheim och Lundman (2004) redogör för en process i olika steg, 
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vilket var en av anledningarna till att just kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod; 

den var relativt enkel att följa och förstå, och bedömdes vara relevant utifrån studiens syfte. 

Närmare beskrivning av analysprocessen beskrivs under rubrik 2.3 Analys, för att erhålla en 

ökad trovärdighet och pålitlighet under analysprocessen. Bryman (2011) menar att den 

kvalitativa dataanalysen ofta är oklar och att det sällan framkommer hur analysen genomförts, 

det vill säga hur forskaren konkret har burit sig åt vid analysen av data och därmed hur hen 

kom fram till sina slutsatser. Samtidigt menar också Bryman (2011) att just innehållsanalys är 

en öppen och relativt objektiv forskningsmetod, där det är möjligt att beskriva exempelvis 

kodningsschemat, vilket gör studien replikerbar. För att minska brist på transparens i 

analysprocessen har, som sagt, dess steg beskrivits under ovannämnda rubrik. 

Analysprocessen tog väldigt mycket tid i anspråk, då det var en stor mängd text som skulle 

analyseras och kondenseras. Valet att analysera det manifesta innehållet i resultatet var för att 

minska risken att dra ohållbara slutsatser genom att leta efter underliggande teman, vilket är 

ett problem som kan uppstå när målet är att koda latent (Bryman, 2011). Dock vilar de 

slutsatser som görs i den aktuella litteraturstudien på en enskild författares analys och inte på 

att flera författare kommit fram till ett gemensamt resultat, vilket innebär att resultatet är 

baserat på en persons tolkning. Analysen har dock genomförts med högsta möjliga 

noggrannhet och hela tiden haft syftet i baktanke, för att minska risken att förförståelsen 

skapat en felaktig påverkan på resultatet.  

 

4.2.6 Styrkor och begräsningar 
Föreliggande litteraturstudie innehåller styrkor, men även begränsningar som kan vara av vikt 

att beakta. Valet att enbart inkludera kvalitativa artiklar gav möjlighet till mångfasetterade 

beskrivningar av pojkars verklighet kring vilka hinder de upplever för att söka hjälp för 

psykisk ohälsa, vilket inte fanns i de kvantitativa artiklarna som valdes bort. Att utesluta 

artiklar med kvantitativ metod skulle dock kunna innebära en förlust av intressanta och 

värdefulla data, då kvantitativa artiklar ofta inkluderar fler deltagare. En av de inkluderade 

artiklarna innehöll så lite som två deltagare. Ett högre antal deltagare skulle kunna medföra 

högre generaliserbarhet för befolkningen deltagarna ingår i, men utifrån litteraturstudiens 

syfte kunde de kvalitativa artiklarna ge en mer djupgående förståelse för hur maskulinitet och 

könsnormer hindrar pojkar från att söka hjälp för psykisk ohälsa, vilket kan vara en styrka. 

Åtta av tio artiklar har genomfört gruppintervjuer i fokusgrupper. Malterud (2014) menar att 

fokusgrupper kan ge mycket material i förhållande till resursinsats, och kan också ge bra 
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material om forskaren vill utforska ett gemensamt fenomen. Ett flertal av artiklarna är 

baserade på flera olika fokusgrupper, upp till tjugofem stycken i en av artiklarna. Det finns en 

risk att material från fokusgrupper kan bli ytliga och ensidiga eftersom genomförandet av 

gruppsamtalet kräver en strukturerad styrning, men kan motverkas genom att hämta material 

från flera olika grupper (Malterud, 2014). Att resultatet är baserat på flera fokusgrupper är 

således en styrka med litteraturstudien. För att material från fokusgrupper ska bli vetenskaplig 

kunskap krävs en systematisk analysprocess (Malterud, 2014). Samtliga artiklar har ingående 

beskrivit val av analysmetod. En begränsning med artiklarna i litteraturstudien, och i studier 

med kvalitativ metod generellt, är forskarens närhet till materialet som kan försvåra kritisk 

reflektion samt påverka forskningsprocessen och dess resultat, vilket i sin tur kan ha avsevärd 

betydelse för resultatets giltighet (Malterud, 2014). Det går således inte att bortse ifrån att 

forskarnas roll bidragit till hur materialet analyserats och resultatet presenterats, vilket kan ha 

inneburit en snedvriden tolkning av resultatet. Inom epidemiologin är representativitet och 

signifikans högst relevanta begrepp (Malterud, 2014), men urvalet i föreliggande 

litteraturstudie är inte representativt, vilket således drastiskt begränsar möjligheten att 

generalisera resultatet. Dock tenderar kvalitativ forskning att fokusera på djup och inte på 

bredd, vilket eftersträvas inom kvantitativ forskning (Bryman, 2011). Bristen på 

representativitet i föreliggande litteraturstudie är således ingen unik företeelse, men bör ändå 

framhållas som en begränsning. En mer ingående beskrivning av bland annat urval, metod, 

analys och geografiskt område för de inkluderande artiklarna beskrivs i Bilaga 1 under Rubrik 

6. Bilaga 1: Artikelöversikt. 

 

4.3 Slutsats 
Genom att sammanställa och analysera tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som 

undersökt hur könsnormer och maskulinitet påverkar hur pojkar uttrycker psykisk ohälsa och 

vilka hinder de upplever för att söka hjälp har en fördjupad, men komplex bild vuxit fram. 

Resultatet visar att maskulina könsnormer har stor inverkan på pojkars psykiska ohälsa och är 

ett bidragande hinder till att många pojkar inte söker hjälp. Maskulina könsnormer som hinder 

kan härledas till resultatets första huvudkategori vars samtliga underkategorier på olika sätt är 

sammankopplade med maskulina könsnormer. Vidare identifierades ytterligare en 

huvudkategori: Strukturella faktorer, vars samtliga underkategorier på olika sätt härleder till 

faktorer kopplat till hälso- och sjukvården eller andra hjälpsökandealternativ som pojkar 

upplever som en begräsning för att söka hjälp för psykisk ohälsa. Normer kring maskulinitet 
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är starkt framträdande och påverkar pojkars syn på sin egen och andras psykiska ohälsa, bland 

annat genom känslomässig begräsning, stigmatisering och undvikandebeteenden. 

Litteraturstudiens resultat framhäver pojkars egna upplevelser och perspektiv på begräsningar 

för att söka hjälp, vilket kan vara användbart för vårdgivare och skolhälsopersonal att ha 

fördjupad kunskap kring när de vårdar, behandlar och samtalar med pojkar. Att förstå hur 

pojkar uttrycker och upplever psykisk ohälsa och vilka begränsningar som förekommer kring 

att söka hjälp är viktigt att beakta för att uppnå en jämlik vårdkedja. Pojkar är en stor 

befolkningsgrupp där primära insatser för att förhindra ett utdraget sjukdomsförlopp kan ha en 

stor inverkan på folkhälsan, eftersom psykisk ohälsa är ett angeläget folkhälsoproblem i 

behov av effektiva och evidensbaserade metoder. Framtida forskning bör fokusera på att 

utvärdera metoder som fokuserar på normbrytande strategier för pojkar, samt att involvera 

pojkar i förändrings- och utvecklingsarbetet. Forskning bör även fokusera på att fördjupa 

kunskaper inom aktuell kontext för att kunna generalisera resultaten i den befolkningsgrupp 

som avses att studeras. 
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* Artikeln ingår i innehållsanalysen och därmed i resultatet 
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6. Bilaga 1: Artikelöversikt 
 

Författare & år Titel Land Metod Urval 
Clark, H. L., 
Hudson, L. J., 
Dunstan, A. D. & 
Clark, I. G. (2018). 

 

Barriers and facilitating 
to help-seeking for 
symptoms of clinical 
anxiety in adolescent 
males 

New South Wales, 
Australien 

Kombination av 
individuella intervjuer och 
fokusgrupper. Analys 
genomfördes enligt 
principerna för grundad 
teori (grounded theory). 

29 pojkar med och utan 
erfarenhet av professionell 
hjälp för psykisk ohälsa 
(representativt urval). 
Deltagarna var mellan 12–18 
år (medelålder = 15,17 år) 

Rice, M. S., 
Telford, R. N., 
Rickwood, J. D. & 
Parker, G. A. 
(2018). 

 

Young men’s access to 
community-based 
mental health care: 
qualitative analysis of 
barriers and facilitators 

Australien Kombination av 
individuella intervjuer och 
fokusgrupper Analys 
genomfördes enligt 
principerna för grundad 
teori (grounded theory). 

25 unga män som tidigare 
sökt professionell hjälp för 
psykisk ohälsa. Deltagarna 
var mellan 12–25 år 
(medelålder =18,80 år). 
 
4 läkare och 1 
socialtjänstarbetare. 

Tharaldsen, B. K., 
Stallard, P., 
Cuijpers, P., Bru, E. 
& Bjaastad F. J. 
(2017). 

‘It’s a bit taboo’: a 
qualitative study of 
Norwegian adolescents’ 
perceptions of mental 
healthcare services 

Norge Semistrukturerade, 
individuella intervjuer. 
Data analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. 

6 flickor och 2 pojkar utan 
erfarenhet av professionell 
hjälp för psykisk ohälsa. 
Deltagarna var mellan 17–18 
år.  

Corry, D.A. & 
Leavy, G. (2017). Adolescent trust and 

primary care: Help-
seeking for emotional 
and psychological 
difficulties 

Nordirland En undersökande studie 
med semistrukturerade 
intervjuer, 9 fokusgrupper. 
Data analyserades med 
tematisk analys. 

24 flickor och 30 pojkar i 
åldrarna 13–16 år.  
 

Martínez-Hernáez, 
A., DiGiacomo, M. 
S., Carceller-
Maicas, N., Correa-
Urquiza. M. & 
Martorell-Poveda, 
M. A. (2014). 

 

Non-professional help-
seeking among young 
people with depression: 
a qualitative study 

Katalonien, Spanien 105 djupgående intervjuer 
och 3 fokusgrupper med 
fokus på narrativ metod. 
Data analyserades enligt 
principerna för grundad 
teori (grounded theory). 

105 unga personer 
uppdelade i 3 grupper. 
Grupp 1) Tidigare 
diagnosticerade med 
depression (13 pojkar). 
Grupp 2) Självupplevda 
symtom på psykisk ohälsa (9 
pojkar). Grupp 3) 
Kontrollgrupp (11 pojkar). 
Deltagarna var mellan 17–21 
år (medelvärde = 19, 5 år). 

Clark, H. L., 
Hudson, L. J., 
Dunstan, A. D. & 
Clark, I. G. (2018). 

 

Capturing the Attitudes 
of Adolescent Males’ 
Towards Computerised 
Mental Health-Seeking 

New South Wales, 
Australien Semistrukturerade 

intervjuer och 
fokusgrupper. Data 
analyserades med tematisk 
analys. 

29 pojkar med och utan 
erfarenhet av professionell 
hjälp för psykisk ohälsa 
(representativt urval). 
Deltagarna var mellan 12–18 
år (medelålder = 15,17 år) 

MacLean, A., Hunt, 
K. & Sweeting, H. 
(2013). 

Symptoms of Mental 
Health Problems: 
Children's and 
Adolescents' 
Understandings and 
Implications for Gender 
Differences in Help 
Seeking. 

Skottland 25 fokusgrupper, 4–5 
fokusgrupper/åldersgrupp. 
Deskriptiv (beskrivande) 
statistik användes för att 
identifiera viktiga teman ur 
data.  

90 barn och ungdomar 
uppdelade i 3 åldersgrupp: 
10-åringar (21 pojkar), 13-
åringar (13 pojkar) och 15-
åringar (12 pojkar). 

O’Beaglaoich, C., 
Ryan, A. T., 
Morrison, T. G. & 
Nielsen, E. J. 
(2015). 

 

Experiences of Gender 
Role Conflict as 
Described by Irish Boys 

Irland En fenomenologisk studie 
med kvalitativ design 
baserad på ostrukturerade 
intervjuer. Kombination av 
individuella intervjuer och 
fokusgrupper. Data 
analyserades med tematisk 
analys. 

54 pojkar i åldrarna 12–18 år 
(medelålder = 16 år), jämnt 
fördelade över årskurserna.  

Chisholm, K., 
Patterson, P., 
Greenfield, S., 
Turner, E. & 
Birchwood, M. 
(2018). 

Adolescent construction 
of mental illness: 
implicationfor 
engagement and 
treatment 

Birmingham, 
England 

Semistrukturerade 
intervjuer i mindre 
fokusgrupper med 2–5 
deltagare i varje grupp. 
Data analyserades med 
tematisk analys. 

46 ungdomar (24 pojkar) i 
åldrarna 11–18 år om deras 
uppfattning kring psykisk 
ohälsa och hur de 
konstruerar sin förståelse för 
psykisk ohälsa. 
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Danielsson, U. E., 
Bengs, C., 
Samuelsson, E. & 
Johansson, E. E. 
(2011). 

“My Greatest Dream is 
to be Normal”: The 
Impact of Gender on the 
Depression Narratives 
of Young Swedish Men 
and Women 

Sverige Semistrukturerade, 
individuella intervjuer. 
Symbolisk interaktionism 
som perspektiv. Data 
analyserades med grundad 
teori (grounded theory).  

23 ungdomar i åldrarna 17–
25 år (11 pojkar) som 
diagnostiserats med 
depression och genomgått 
terapi eller farmakologisk 
behandling. Arbetsklass och 
medelklassbakgrund.  
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