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Abstract	  

Research shows that men are less likely to seek help for their mental health issues and that 

masculine norms that dictate how a man should be lie behind this unwillingness to seek help. 

The objective of this qualitative study was to research how masculinity norms impact young 

mens perceptions about men with depression or depressive symptoms. This was accomplished 

through Connells (1999) theory about hegemonic masculinity and Link and Phelans (2001) 

conceptualization of stigma. In order to fulfill the purpose of this study three focus group 

interviews were conducted with young men between the ages of 20 and 35 years. The main 

results show that the interviewed men described traits such as being handy, strong, disciplined 

and tough as typically manly and desirable in a man. According to the men the fear of seeking 

help that exists among men stems in the fear of being perceived as weak and there is an idea 

of depressed men being lonely and abnormal. The conclusion of this study is that masculine 

norms, being perceived as non-masculine and the fear of stigmatization are important factors 

behind how the interviewed men reasoned and talked about men with depression and how 

they handle it. 
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Sammanfattning	  

Forskning visar att män är mindre benägna att söka hjälp för sin psykiska ohälsa och att 

normer för hur en man ska vara ligger bakom deras ovilja att söka professionell hjälp. Syftet 

med denna kvalitativa studie var att undersöka om och på vilket sätt maskulinitetsnormer 

påverkar unga mäns föreställningar kring depression och depressiva symtom bland män. Detta 

studeras utifrån Connells (1999) teori om hegemonisk maskulinitet och Link och Phelans 

(2001) konceptualisering av stigma. För att uppfylla syftet genomfördes tre stycken 

fokusgruppsintervjuer med unga män mellan 20 och 35 år. Studiens huvudsakliga resultat 

visade att männen som intervjuades framhöll egenskaper som händig, hård, disciplinerad och 

stark som typiskt manliga och önskvärda hos en man. Männen beskrev att män inte söker 

hjälp på grund av en rädsla för att uppfattas som svaga och att det finns en bild av 

deprimerade män som ensamma och onormala. Studiens slutsats var att maskulinitetsnormer, 

att betraktas som icke-maskulin samt rädslan för att stigmatiseras låg till grund för hur de 

intervjuade männen resonerade kring och talade om män med depression och hur det hanteras.  

 

Titel: ”Jag visar hellre att jag blir arg än att jag blir ledsen” - En studie om hur 

maskulinitetsnormer påverkar unga mäns syn på depression 

Författare: Jasmine Jones Nyberg och Ariema Ogbe 

Nyckelord: Hegemonisk maskulinitet, stigma, män, depression, depressiva symtom 

Antal ord: 14840 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Förord	  

Vi vill först och främst tack våra intervjupersoner för att de tog sig tid att medverka i vår 

studie och för deras bidrag i form av välformulerade och genomtänkta svar. Vi vill även rikta 

ett tack till vår handledare Inger Linblad för hennes goda råd och konstruktiva kritik under 

uppsatsskrivandet. Tack för att du hjälpt oss att hålla oss på rätt väg och för din tillgänglighet. 

 

Vad gäller arbetsfördelningen under uppsatsens gång så har vi samarbetat och tillsammans 

författat uppsatsens olika kapitel. Det enda kapitel som delats upp är Empiri och analys där 

Ariema hade huvudansvar för temana Den underordnade mannen samt Samhällets syn på 

deprimerade och Jasmine för temana Idealmannen och Hur män talra om depression. Vi står 

båda bakom uppsatsens samtliga delar och har varit lika delaktiga under hela processen.  

 

Stockholm, 2017 

Jasmine Jones Nyberg och Ariema Ogbe 
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1.   Inledning	  
De senaste åren har den psykiska ohälsan ökat i Sverige, vilket har varit ett aktuellt ämne 

inom svenska medier (Blixt 2016; Haglund 2016; Letmark 2017; Lindqvist 2017). Denna 

ökning har skett inom alla åldersgrupper men ökningen har varit störst bland barn och unga 

(Häggström 2017; Tottmar 2016). Enligt en enkätundersökning som presenterades av 

Folkhälsomyndigheten (2017a) så framgår det att var femte person i Sverige diagnostiserats 

med depression minst en gång i livet. Det är vanligare att kvinnor diagnostiseras med 

depression och söker även hjälp i större utsträckning än män (Edliden 2015). Trots att det idag 

talas mycket om psykisk ohälsa i medier så är det fortfarande ett känsligt ämne för den 

enskilde att tala om, framför allt för män (Ekelius 2014; Johansson, Bengts, Danielsson, Lehti 

& Hammarström 2009; Addis & Mahalik 2003). Det finns ett stigma kring psykisk ohälsa 

(Hansson 2014). En fråga vi ställer oss är hur maskulinitetsnormer samt stigmat kring psykisk 

ohälsa eventuellt samspelar och har en inverkan på mäns ovilja att söka hjälp. En ytterligare 

fråga är vilka föreställningar som finns bland svenska män kring fenomenet.  

 

1.1	  Problembakgrund	  
1.1.1Psykisk	  ohälsa	  idag	  
Kvinnor är överrepresenterade i statistik om psykisk ohälsa men trots detta så visar statistik 

att män är mer suicidala (Folkhälsomyndigheten 2017b). Enligt folkhälsomyndigheten är det 

dubbelt så många män än kvinnor, hela 72 % av de som avled i suicid, som tar sina liv (ibid.). 

Det är den vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15 och 44 år (Karolinska Institutet 

2015). Suicid är inte betecknad som en psykisk sjukdom, men orsaken till över hälften av 

fallen beror på djup depression (Emslie, Ridge, Ziebland & Hunt 2006). Det diskuteras i 

dagspress om att det bland annat saknas ett genusperspektiv på frågan om män med psykisk 

ohälsa och deras generella ovilja att söka hjälp (Modig, Jalmert, Jacobsson, Rutz, Von Essen 

& Söderberg 2014). Det krävs en tydlig analys av hur strukturer kopplade till genus och 

tillhörande mansideal kan vara en av orsakerna till dessa oroväckande siffror över suicid 

bland män. (ibid.) Flera studier (Brownhill, Wilhelm, Barclay & Schmied 2005; Emslie et al. 

2006; Johansson et al. 2009; Oliffe, Robertson, Kelly, Roy & Ogrodniczuk 2010) visar att 

maskulinitetsnormer har en omfattande och negativ påverkan på hur män ser på samt hanterar 

sin depression. Brownhill et als. (2005) studie visar att män oftare förtrycker sina emotioner 

så att de istället manifesterar sig i ett aggressivt, utåtagerande beteende. Detta påverkar fler än 
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endast männen själva, exempelvis kan det aggressiva beteendet riktas mot närstående som 

ofta är kvinnor (ibid.).  

 

1.1.2	  Maskulinitet	  och	  socialisation	  
Enligt socialisationsmodellen förväntas vi vara på ett visst vis beroende på vårt biologiska 

kön och behandlas därefter, detta sker redan vid spädbarnsåldern (Connell 2009). 

Socialisation är den process vari en överföring av normer och värderingar sker till en individ 

från andra individer och grupper i samhället (Angelöw, Jonsson & Stier 2015, s. 111). Barn 

lär sig att flickor ska vara söta, känsliga och passiva medan pojkar snarare ska vara tuffa och 

aktiva. Könsroller internaliseras genom socialisation, inlärning av en allmän uppsättning av 

normer och förväntningar som är kopplat till ens biologiska kön (Connell 1999). Genom 

positiv respons för beteenden som går i linje med normerna för det kön en besitter och negativ 

respons för när en avviker från normerna, socialiseras barn till att följa de beteenden som 

lämpar sig för ens biologiska kön (Connell 2009). Män lär sig alltså från barnsben vad som 

förväntas av dem utifrån det kön de tillhör. När män ser att andra män runtomkring dem håller 

känslor inne, undviker att bära rosa kläder eller reagerar med våldsamt beteende när de 

utmanas så lär de sig att detta förväntas av dem. Män lär sig att dessa förväntningar är 

kopplade till maskulinitet och att vara man (Addis & Mahalik 2003).  

       

1.1.3	  Historisk	  beskrivning	  av	  psykisk	  ohälsa	  och	  stigmatisering	  
Historiskt sett har det existerat fördomar kring psykiskt sjuka personer. De har tillskrivits 

attribut som omoraliska, opålitliga, lata, värdelösa, ointelligenta och smutsiga människor och 

behandlades därefter (Scheff & Starrin 2015). Under 1960- och 70-talet övergicks det istället 

till att det talades mycket om begreppet stigma i relation till psykiskt sjuka personer. 

Diskussionerna om stigma ledde till avvecklingen av tidigare upprättade institutioner som 

mentalsjukhus där psykiskt sjuka spärrades in, tvingades underkasta sig vårdpersonalen samt 

utsattes för olika medicinska behandlingar och experiment (Lindqvist 2009; Östman, Erdner 

& Ershammar 2004). Trots avvecklingen av institutionerna så visar ny forskning bedriven av 

Professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning vid Lunds universitet, Lars Hansson, att 

stigmatiseringen av psykiskt sjuka personer inte har minskat (2014). Föreställningar om att 

psykiskt sjuka är oförutsägbara och skrämmande råder än idag vilket leder till att 

diskriminering fortfarande är ett vardagligt inslag i dessa personers liv (Crisp, Gelder, Rix, 

Meltzer & Rowlands 2000; Hansson 2014; Socialpsykiatriskt Forum u.å). Det är viktigt att 

anlägga ett historiskt perspektiv på psykisk ohälsa för att ha förståelse för varför det 
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förekommer ett stigma kring fenomenet idag. Det historiska perspektivet belyser hur 

omfattande stigmat var kring psykisk ohälsa, ett stigma som ligger till grund för att människor 

inte alltid vågar söka hjälp för sina besvär (Link, Struening, Nesse-Todd, Asmussen & Phelan 

2001). 

 

1.1.4	  Skillnader	  mellan	  hur	  män	  och	  kvinnor	  uttrycker	  depression	  
En australiensisk studie (Brownhill et al. 2005) visar att vissa män som drabbats av 

depression försöker undvika problemet genom att stänga av och inte känna något. Detta kan 

leda till aggressioner, våldsamt beteende och suicid. Forskarna menar att män och kvinnor 

inte upplever depressionen på olika sätt utan att det snarare skiljer sig mellan könen hur 

depressionen uttrycks. Män är mer benägna att ägna sig åt undvikande beteende som 

utmynnar i våld medan kvinnor i större omfattning gråter, talar ut och söker hjälp. Detta 

menar forskarna beror på det traditionella maskulina idealet som hämmar män och som kan 

förklara varför depressionen förblir dold bland män. (ibid.) I ytterligare en studie (Johansson 

et al. 2009) beskrevs kvinnors depression som något som kommit smygande medan männens 

depression beskrevs som ett blixtnedslag. Forskarna fann att männen talade om externa 

faktorer som exempelvis hög arbetsbelastning medan kvinnorna talade om interna faktorer 

som personlighet och beteende som orsak till depressionen. Kvinnorna placerade oftare 

skulden hos sig själva. Forskarna menar att iakttagelserna speglar stereotyperna om mannen 

som självsäker, aggressiv samt extrovert och kvinnan som passiv, känslig och introvert. (ibid.) 

Studierna (Brownhill et al. 2005; Johansson et al. 2009) visar tydligt att depression uttrycks 

och hanteras olika beroende på om en är man eller kvinna. Dessa skildringar av hur olika 

depression kan ta sig uttryck beroende på om en är man eller kvinna är relevant för vårt ämne 

eftersom att det belyser problematiken kring depression bland män. Skildringarna framhäver 

att problematiken har en koppling till maskulinitet genom att män kan ha svårare att uttrycka 

sin depression på ett hälsosamt sätt. 

 

1.2	  Problemformulering	  	  
Depression bland män och dess koppling till maskulinitetsnormer är ett viktigt ämne att 

studera både utifrån den skada detta utgör för männen själva men också för personer i 

männens omgivning (Brownhill et al. 2005). Därför kommer vi i denna uppsats analysera 

relationen mellan maskulinitetsnormer och depression bland män med hjälp av teorin om 

hegemonisk maskulinitet (Connell 1999) och teorin om stigma (Goffman 1963; Link & 

Phelan 2001). Vi kommer att studera ämnet genom att undersöka hur unga män i Sverige ser 
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på och upplever depression och depressiva symtom bland män. Vi vill vidare undersöka vilka 

föreställningar männen har kring maskulinitet.  

 

1.3	  Relevans	  för	  socialt	  arbete	  
Som socialarbetare är det viktigt att ha kunskap och förståelse för vad det kan innebära för 

människor att leva med psykisk ohälsa. I rollen som socialarbetare kommer en kontakt med 

människor som hamnat i utsatta situationer som hemlöshet och missbruk på grund av deras 

psykiska ohälsa. Detta gäller både män och kvinnor, när det gäller män ligger den psykiska 

ohälsan många gånger som grund till ett utåtagerande och våldsamt beteende (Brownhill et al 

2005). Det här är viktigt att ha kännedom om och få mer kunskap om för att kunna arbeta med 

följderna av psykisk ohälsa bland män. 

 

1.4	  Syfte,	  frågeställningar	  och	  avgränsningar	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka om och på vilket sätt maskulinitetsnormer påverkar 

unga mäns föreställningar kring depression och depressiva symtom bland män. Detta studeras 

genom intervjuer med unga män samt utifrån teorier om maskulinitet och stigma.  

 

För att precisera syftet använder vi oss av dessa frågeställningar: 

•   Vilka egenskaper beskrivs av de unga männen som typiskt manliga och önskvärda hos 

en man? 

•   På vilket sätt talar de unga männen om depression bland män? 

•   Vilka föreställningar upplever de unga männen att det finns kring depression bland 

män? 

 

Vi har valt att avgränsa oss genom att intervjua unga män då deras föreställningar speglar 

samtiden. Deras föreställningar förs även vidare till nästa generation. Med unga män avses, i 

denna uppsats, de män som är mellan 20 och 35 år. Vi har valt det här åldersspannet eftersom 

de unga männen befinner sig i en viktig period i livet. Det är i den här åldern som utbildning, 

karriär och familjebildning är aktuellt. För få ett nytt perspektiv på ämnet depression bland 

män fokuserar denna studie inte på mäns egna upplevelser av depression eller depressiva 

symtom. Beslutet är baserat på att majoriteten av den forskning vi funnit inom området utgår 

från deprimerade mäns egna upplevelser i sin forskning (Brownhill et al. 2005; Emslie et al. 

2006; Johansson et al. 2009; Johnson, Oliffe, Kelly, Galdas & Ogrodniczuk 2011; Oliffe et al. 

2010).  
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1.5	  Begreppsdefinitioner	  
I detta avsnitt presenteras definitioner för begrepp som används i denna uppsats. Begreppen är 

beskrivna efter vilken mening vi uppsatsförfattare tillskriver begreppen i uppsatsen.   

 

1.5.1	  Psykisk	  ohälsa	  
Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp som inrymmer mindre allvarliga psykiska besvär som 

exempelvis ängslan, nedstämdhet och oro men även allvarligare psykiska besvär så som 

depression som resulterar i en psykiatrisk diagnos (Socialstyrelsen 2016). 

 

1.5.2	  Depression	  
“Depression (major depressive disorder) is a common and serious medical illness that 

negatively affects how you feel, the way you think and how you act” (American Psychiatric 

Association u.å). Det finns ett flertal olika faktorer som kan bidra till en depression, 

biologiska och ärftliga faktorer men även stress för att nämna ett fåtal. En depression kan 

utlösas av yttre faktorer som en livsförändring eller sorg eller helt utan en klar anledning och 

kännetecknas av ett antal symptom varav de vanligaste är nedstämdhet, likgiltighet, ångest 

och humörsvängningar samt minskad aptit och viktminskning. Genom ett samtal med en 

läkare och symptom kan säkerställas kan en diagnos ställas och behandling kan ske med hjälp 

av medicinering eller psykoterapi, kognitiv beteendeterapi och kognitiv psykoterapi, eller med 

både mediciner och terapi. (American Psychiatric Association u.å; Hjärnfonden u.å) 

 

1.5.3	  Hegemoni	  
Hegemoni är ett begrepp som grundar sig i analysen av klassrelationer och belyser hur en 

grupp upprätthåller sin överordnade plats i samhället (Connell 1999). “Hegemonic" signifies a 

position of cultural authority and leadership, not total dominance [...]” (Connell 2002, s. 43). 

Hegemoni innebär således inte att den är autonomisk eller att en grupp har fullständig och 

konstant kontroll, utan den är föränderlig och är möjlig att brytas. Hegemoni kännetecknas 

genom att framgångsrikt hävda sin överordnad och blir på så vis allmänt accepterat (Connell 

1999).  

  

1.5.4	  Stigma	  
Goffmans (1963) definition av stigma är att en individ besitter en djupt misskrediterande 

egenskap som har en tendens att reducera denne till att endast vara det som stigmat 
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symboliserar. Individen stigmatiseras som en följd av att hen avviker från den samhälleliga 

normen. Stigmatiseringen tar sig uttryck genom att samhällets “normala” betraktar de 

stigmatiserade som ofullständiga människor vilket i sin tur leder till att de diskrimineras och 

förlorar status. (ibid.) 

 

1.5.5	  Självstigma	  och	  offentligt	  stigma	  
Corrigan (2004) gör en uppdelning mellan offentligt stigma och självstigma. Det Offentliga 

stigmat är omgivningens negativa särbehandling av en stigmatiserad grupp utefter 

föreställningar om att de avviker från den samhälleliga normen. Exempel på den negativa 

särbehandling som omgivningen utsätter den stigmatiserade gruppen för är stereotypisering, 

diskriminering och fördomar. Det offentliga stigmat skadar och begränsar den stigmatiserade 

gruppens sociala möjligheter. När omgivningens negativa bild av en internaliseras uppstår ett 

Självstigma. Självstigmat blir något som den stigmatiserade gruppen utsätter sig själva för i 

den meningen att de förlorar tron på sig själva och den egna förmågan. Dessa fördomar och 

den diskriminering som riktas mot den egna personen inverkar negativt på individens mål och 

livskvalitet. (ibid.) 

 

1.5.6	  Reproduktiva	  arenan	  
Reproduktiva arenan är ett begrepp som Connell (2002) använder sig av för att förklara hur 

människor lär sig att vara kvinnor eller män beroende på vårt biologiska kön. Med den 

reproduktiva arenan menas de fysiska och sociala platser där de kulturella kategorierna man 

och kvinna uppstår (ibid.).  

 

1.5.7	  Självförtröstan	  	  
Filosofen och författaren Ralph Emerson Waldo har skrivit boken Self-reliance (1841) som på 

svenska översatts till Självförtröstan (2016). I denna uppsats kommer vi att använda oss av 

den svenska översättningen av begreppet för att beskriva hur män håller sina känslor inne och 

hellre tar hand om sina problem själva (Addis & Mahalik 2003; Johnson et al. 2011; Mahalik, 

Locke, Ludlow, Diemer, Scott & Gottfried 2003). 

 

1.6	  Disposition	  
I denna uppsats beskrivs inledningsvis den allmänna synen på psykisk ohälsa, specifikt 

depression, och hur det uttrycks olika mellan män och kvinnor. Därefter redogör vi för 

relevant forskning inom området och sökprocessen som genererat denna. Vi beskriver vidare 
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uppsatsens teoretiska utgångspunkter, vilka är teorierna om hegemonisk maskulinitet och 

stigma. Därefter redogör vi för våra valda datainsamlings- och analysmetoder i metodavsnittet 

samt urval och tillvägagångssätt. I metodavsnittet diskuterar vi kring uppsatsen kvalitet, 

generaliserbarhet samt trovärdighet. Sedan redovisar vi resultat och analys med förankring i 

våra teoretiska utgångspunkter. Slutligen förs en avslutande diskussion om uppsatsens resultat 

med koppling till tidigare forskning i ämnet samt förslag till vidare forskning.  

 

 

2.  Tidigare	  forskning	   
I kapitlet Tidigare forskning beskrivs inledningsvis sökprocessen för tidigare nationell och 

internationell central forskning om depression bland män. Vidare i kapitlet presenteras de 

teman som är relevanta för uppsatsen. Forskningen är indelad i tre teman som utformades 

utefter uppsatsens tre frågeställningar, efter vad studierna hade gemensamt samt efter det vi 

fann vara centralt i studierna. De tre temana är: Depression och maskulinitet, som behandlar 

maskulina ideal och normer samt vilken påverkan de har på hur män betraktar depression; 

Män och att söka hjälp, som behandlar hur män resonerar kring att söka hjälp för sin 

depression i förhållande till sin maskulinitet och Stigma kring psykisk ohälsa, vilket beskriver 

stigma som en barriär för att söka hjälp för psykisk ohälsa samt att självstigma är större bland 

män.  

 

2.1	  Sökprocess	  	  
För att hitta relevant forskning använde vi oss av forskningsdatabaserna Google scholar samt 

SöderScholar och sökorden unga män och depression, självmord bland unga män, psykisk 

ohälsa bland män och depression bland män. Vi använde även engelska sökord för att bredda 

sökningen, vilket gjordes med sökorden: toxic masculinity and depression; hegemonic 

masculinity; young men and depression; hegemonic masculinity and mental health; mens 

hidden depression; mental illness stigma; men don’t seek help; mental health and young men 

samt mental disorders and young men. Dessa sökord genererade många träffar och för att 

sortera ut de mest relevanta studierna bland alla träffar så valdes de senaste studierna, som 

utifrån deras abstract bedömdes vara nära kopplad till uppsatsens ämne. Vi fann även 

forskning genom att undersöka vilka källor andra studier hänvisat till i sina referenslistor. 

Ytterligare artiklar kunde vi finna i vetenskapliga arbeten från webbportalen DiVA med hjälp 
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av våra ovan nämnda sökord. Vi valde till sist ut de studier som var mest relevanta för 

uppsatsens syfte och som hade en tydlig koppling till studiens frågeställningar.  

 

2.2	  Depression	  och	  maskulinitet	  
Några brittiska studier (Emslie et al. 2006; Oliffe et al. 2010) visar att män betraktar det som 

en svaghet och icke-maskulint att som man drabbas av en depression. Depression ses av 

många män som en kvinnosjukdom vilken uppstår när känslorna blir för överväldigande för 

kvinnorna. Detta baseras på föreställningen om att kvinnor är känslosammare och svagare än 

vad män är (Oliffe et al. 2010). Att som man offentligt uttrycka känslor, som anses svaga, 

som till exempel ledsenhet genom att gråta kan komma att påverka hans identitet som man 

negativt (Emslie et al. 2006). Det är dessa föreställningar om vad som är manligt och inte som 

gör att många män i studierna känner att deras depression signalerar svaghet. För att tränga 

bort dessa jobbiga och depressiva känslor försöker vissa män att visa sig starka i stället. Män 

visar prov på sin styrka genom att uttrycka känslor av ilska och hävda sin fysiska och 

psykiska styrka som bevis på att de inte är svaga. (ibid.) 

 

I en amerikansk studie (Mahalik, Locke, Ludlow, Diemer, Scott & Gottfried 2003) 

lokaliserades 11 stycken stereotypiskt manliga egenskaper. Vilka egenskaper som uttrycks 

och, i så fall, hur de uttrycks ser olika ut från man till man. De 11 egenskaperna är: Att vinna, 

som handlar om att en är tävlingsinriktad, vill nå framgång och få respekt; Emotionell kontroll 

som innebär att en håller sina känslor för sig själv; Våld och Risktagande som avser tuffhet 

samt äventyrslystnad; Dominans som relaterar till tuffhet, respekt, kvinnors underordning och 

framgång; Makt över kvinnor som innebär antifemininitet och kvinnors underordning: 

Playboy som avser att undanhålla sina känslor, äventyrslystnad och antifemininitet; 

Självförtröstan som handlar om att inte uttrycka känslor och att rå om sig själv; Att ens arbete 

får företräde som hör ihop med framgång och att vara familjeförsörjare; Homofobi som 

relaterar till antifemininitet och restriktiv ömhet män emellan samt Jakten efter status som 

innebär framgång, respekt och att en är familjeförsörjare. (ibid.) Dessa 11 egenskaper används 

i en metanalystisk studie bedriven av Wong, Ho, Wang och Miller (2016). Studien undersöker 

maskulina normers påverkan på mäns psykiska hälsa och har funnit att en stor del av dessa 

normer har en negativ effekt på den psykiska hälsan. Forskarna betonar att det finns en tydlig 

koppling mellan mäns konformitet till traditionellt maskulina ideal och deras psykiska 

hälsa/ohälsa. Resultaten visar att män som i hög grad anpassar sig efter dessa maskulina 
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normer fungerar sämre i sociala sammanhang. Vidare visar resultaten att en internalisering av 

sexistiska normer som Makt över kvinnor och Playboy har en skadlig effekt på mäns psykiska 

hälsa. Internaliseringen har en skadlig effekt eftersom det kan orsaka problem i relationer med 

närstående kvinnor. (ibid..) I en australiensisk studie av Calear, Bandfield, Batterham, Morse, 

Forbes, Carron-Arthur och Fisk (2017) visar resultatet att konformitet till maskulina normer 

som självförtröstan och att inte söka hjälp för sin psykiska ohälsa ökade risken för män att 

drabbas av suicidala tankar.  

 

2.3	  Hur	  män	  talar	  om	  hjälpsökande	  
Flera studier framhåller att män med depression inte gärna söker professionell hjälp. Istället 

vill männen hantera och ta sig igenom depressionen själva i syfte att inte riskera sin 

maskulinitet (Emslie et al. 2006; Johnson et al. 2011; Oliffe et al. 2010). Johnson et al. (2011) 

beskriver även vidare hur män som väl söker hjälp motiverar detta i relation till sin 

maskulinitet.  

 

Männen som intervjuades i en studie av Johnson et al. (2011) talade om sin depression som 

om det vore ett slags stress eftersom den förklaringen är mer acceptabel i relation till deras 

maskulina identitet. Först när de stått ut med smärta ett tag och när åtgärden uppfattades som 

att den kunde förstärka deras maskulinitet sökte de hjälp. Johnson et al. lyfter fram fem olika 

diskurser som influerar hur männen de intervjuade talade om depression och att söka hjälp för 

den. (ibid..) Fyra av dessa fem diskurser beskrivs som underkategorier till en större 

dominerande diskurs om hur män ska agera och vara i förhållande till att söka hjälp. Dessa 

fyra diskurser är:  

 

•   Manlig självförtröstan - är nära kopplad till hegemoniskt maskulina ideal och centralt 

för diskursen är föreställningar om att manliga män inte söker hjälp. Männen försökte 

framställa sin depression som ett mindre personligt problem som de kunde hantera 

själva. 

 

•    Söka hjälp, ett ansvarsfullt och självständigt agerande - är även denna nära kopplad 

till hegemoniskt maskulina ideal men på ett mer handlingsinriktat plan. Att ligga 

hemma på grund av depression ansågs inte förenligt med hegemoniska ideal vilket 

motiverade män att söka hjälp och aktivt göra något åt sin situation. 
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•   Skyddad sårbarhet - paradoxal diskurs i den mening att männen berättade att de inte 

kunde hantera sin depression samtidigt som de förstod att deras maskulinitet hotades 

genom ett sådant tillkännagivande. Männen försökte dölja sin sårbarhet i kontakt med 

sjukvården genom att delge så lite som möjligt om sin depression och bagatellisera 

den. 

 

•   Desperation, diskurs som antyder att det inte finns något annat alternativ än att söka 

hjälp. Männen har ofta kämpat med självmordstankar och inser att de måste söka hjälp 

omgående. Behovet av akut hjälp signalerar att männen väntat “tillräckligt länge” med 

att söka hjälp och undviker således att äventyra sin manlighet. Diskursen möjliggör 

det för männen att distansera sig från depressionen eftersom det snarare är 

desperationen de söker hjälp för. 

 

Den femte diskursen skiljer sig från de övriga fyra diskurser som beskrivs ovan och benämns 

som Genuin kontakt. Diskursen visade på ett alternativt sätt som männen talade om 

depression samt att söka hjälp för den och speglar männens villighet att öppet tala om sin 

depression med vårdpersonal som de etablerat en ömsesidig relation med (Johnson et al. 

2011). Johnson et al. menar att detta lyfter fram ett alternativt manligt ideal som står i kontrast 

med det traditionella. Medan traditionella män menades föredra medicinering, när de väl sökt 

hjälp, så hade dessa män ett mer feminint förhållningssätt då de efterfrågade en 

samarbetsrelation som innebar att bli lyssnad på, förstådd och bekräftad. Männen använde 

diskursen för att framställa sig som delaktiga parter med inflytande och kontroll över sin vård. 

Johnson et al. menar att detta paradoxalt kan tolkas som något som omkullkastar den 

dominanta diskursen men även som något som befäster traditionella maskulina ideal. (ibid..) 

 

Det som beskrivs inom diskursen Manlig självförtröstan (Johnson et al. 2011) är ett 

genomgående tema i annan forskning vi funnit (Emslie et al. 2006; Oliffe et al. 2010). 

Männen i studierna valde att inte söka professionell hjälp för depression, de valde istället att 

hantera depressionen på egen hand. Männen kände att de utvecklades till starkare personer 

efter att de lyckats ta sig igenom depressionen som beskrivs kräva otrolig styrka för att 

övervinna. I och med att männen har denna syn på sig själva i relation till depressionen 

förskjuts sjukdomen från att vara någonting mer feminint kodat till att bli förenligt med den 

hegemoniska maskuliniteten. Männen kan därmed tillskrivas en idealiserad maskulin identitet 
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istället för den tidigare marginaliserade. (Emslie et al. 2006; Oliffe et al. 2010) Idén om att 

män hellre tar hand om sin depression själva än söker professionell hjälp kopplas till tankar 

och föreställningar om att män hävdar sig och lyckas dominera genom sina prestationer. Att 

övervinna depression ses i detta sammanhang som en prestation (Oliffe et al. 2010). Oliffe et 

al. presenterar samband som de tydligt kan utläsa i sin studie, vilket är autonomi och kontroll i 

relation med maskulinitet när det gäller respondenternas beslut att själva behandla och kämpa 

mot sin depression och deras ovilja till medicinering. Att inte medicineras för depressionen är 

bland respondenterna det som skiljer en “lättare” depression från en allvarlig, djup depression 

och psykisk sjukdom. Medicinering ses bland många respondenter som någonting en tar hjälp 

av i de värsta fallen. (ibid.) 

 

2.4	  Stigma	  kring	  psykisk	  ohälsa	  	  
En amerikansk studie (Link et al. 2001) undersöker huruvida stigmat kring psykisk ohälsa har 

någon påverkan på drabbade individers självkänsla. Resultatet visar att stigmat som psykiskt 

sjuka individer bär på påverkar deras självkänsla negativt, att den är väldigt skadlig för 

självkänslan. Vidare fungerar stigmat kring psykisk ohälsa som en barriär till att söka hjälp. 

Forskarna menar att en viktig följd av att framgångsrikt reducera stigmat är att det skulle höja 

självkänslan hos människor som lever med psykisk ohälsa (ibid.). En studie av Draucker 

(2005), som undersöker interaktionsmönster mellan deprimerade ungdomar och viktiga 

vuxenfigurer i deras liv, fann att ungdomarna hade en tendens att dölja sin psykiska ohälsa för 

att verka “normala”. Ungdomarna dolde typiska uttryck för depression såsom nedstämdhet 

och ledsnad för att undvika att utsättas för stigmatisering på grund av deras depression (ibid.). 

 

En artikel av Latalova, Kamaradova och Prasko (2014) sammanställer flera studier som 

undersöker relationen mellan stigma kring psykisk ohälsa och faktorer som kön och etnicitet. 

Resultatet visar att deprimerade män har ett större självstigma än deprimerade kvinnor. Det 

traditionella maskulina idealet är något som introduceras tidigt hos pojkar, de lär sig att stora 

pojkar inte gråter. Det sätts likhetstecken mellan manlighet och att stoiskt uthärda alla former 

av lidande, att tro på sig själv och ovilja att söka hjälp när en mår dåligt. Självstigmatisering 

kring att söka hjälp är mer uttalad bland män än kvinnor och utgör ett hinder för att effektivt 

behandla psykisk ohälsa. (ibid.) Latalova et al. menar även att självstigmatisering generellt 

kan förväntas vara högre bland män eftersom de strävar efter högre positioner på sin 

arbetsplats än kvinnor. Deprimerade män konfronteras då av att de är oförmögna att möta de 
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egna uppsatta målen (ibid.). Självstigma är kopplat till i hur stor omfattning män efterlever 

traditionellt maskulina ideal. Dessutom beror det upplevda självstigmat på hur väl en man 

lever upp till den hegemoniska maskuliniteten och dess ideal (Latalova et al. 2014; Vogel, 

Heimerdinger-Edwards, Hammer, Hubbard 2011). Ett exempel som forskarna lyfter är att 

homosexuella män och afro-amerikanska män upplever en lägre grad av självstigma jämfört 

med heterosexuella män och europeiskt-amerikanska män som befinner sig närmare det 

hegemoniskt maskulina idealet (Latalova et al. 2014). Även i en studie av Johansson et al. 

(2009) diskuteras männens osäkerhet inför att få en diagnos på grund av rädslan att bli 

stigmatiserade. 

 

2.5	  Diskussion	  om	  tidigare	  forskning	  
Uppsatsen har fokus på unga mäns syn på maskulinitet samt depression bland män. I den 

forskning som redovisats har fokus däremot främst varit på män som lider av depression och 

hur dessa män kopplat sina upplevelser till maskulinitet. Forskningen vi tagit del av visar 

tydligt att maskulinitet spelar en stor roll i hur deprimerade män hanterar, talar om och 

upplever sin depression. Hur väl männen i studierna anpassade sig utefter maskulina ideal 

påverkade deras psykiska hälsa, ju mer de försökte leva upp till idealen desto större negativ 

påverkan hade det på deras psykiska hälsa (Mahalik et al. 2003). Stigmat kring psykisk ohälsa 

fungerade som en barriär till att söka hjälp och självstigmatisering var vanligare bland män. 

Självstigmatisering var vanligast bland män som var närmast det maskulina idealet, det vill 

säga vita heterosexuella män (Latalova et al. 2009).  

 

En stor del av studierna som redovisats i kapitlet har använt sig av teorierna om hegemonisk 

maskulinitet och stigma för att analysera sin insamlade data (Emslie et al. 2006; Johnson et al. 

2011; Latalova et al. 2014; Link et al. 2001; Oliffe et al. 2010). Eftersom teorierna 

återkommit under hela sökningsprocessen och använts på olika vis så har vi sett relevansen av 

att använda teorierna i uppsatsen. Den redovisade forskningen fungerar som en kunskapsbas 

för uppsatsens analys och ämnar ge vidare förståelse för bakomliggande faktorer till varför 

män har vissa föreställningar kring maskulinitet och män med depression.  
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3.  Teori	  	  
I detta kapitel presenteras först val av teori, sedan uppsatsens teoretiska utgångspunkter som 

är teorin om hegemonisk maskulinitet (Connell 1999) respektive teorin om stigma (Goffman 

1963; Link & Phelan 2001). Till sist förs en diskussion kring de två teorierna. 

 

3.1	  Val	  av	  teori	  
Då uppsatsens syfte är att undersöka om och på vilket sätt maskulinitetsnormer påverkar unga 

mäns föreställningar kring depression och depressiva symtom bland män så är teorin om 

hegemonisk maskulinitet relevant. Teorin framhåller genusordningen män emellan, det vill 

säga att det finns över- och underordnade maskuliniteter, vilket kan påverka männens syn på 

depression bland män (Connell 1999). Teorin om stigma är relevant för uppsatsen eftersom 

psykisk ohälsa länge haft ett stigma kring sig och har det än idag (Hansson 2014; Östman et 

al. 2004). För att på ett enklare sätt kunna utföra en analys av uppsatsens resultat med hjälp av 

Goffmans (1963) teori om stigma har vi valt att använda en vidareutveckling av den. Link och 

Phelans (2001) vidareutveckling och konceptualisering av teorin beskriver tydligare vad ett 

stigma är och hur det uppstår. Först presenteras teorin om hegemonisk maskulinitet och de 

olika grupper som Connell menar ingår i denna (1999). Hen skiljer mellan olika former av 

maskuliniteter utöver den hegemoniska mannen, De delaktiga, De underordnade och De 

marginaliserade. Medan De delaktiga och De underordnade är inre relationer i 

genusordningen så handlar De marginaliserades maskulinitet om en samverkan mellan genus 

och ytterligare strukturer såsom klass och etnicitet. Eftersom strukturer utöver genus inte 

kommer beröras i uppsatsen har vi valt att inte gå in närmare på gruppen De marginaliserade. 

Efter Connells teori om hegemonisk maskulinitet ges en beskrivning av konceptualiseringen 

av stigma och dess beståndsdelar. Vi har valt att exemplifiera de olika beståndsdelarna i 

konceptualiseringen av stigma med koppling till maskuliniteter. Exemplen ges för att lyfta 

fram hur teorierna om hegemonisk maskulinitet och stigma hör ihop. Hur homosexuella män 

som tillhör en underordnad form av maskulinitet utesluts och därmed utsätts för 

stigmatisering av heterosexuella män som däremot tillhör en överordnad form av 

maskulinitet.  

 

3.2	  Hegemonisk	  maskulinitet	  	  
Enligt Connell, professor vid University of Sydney, behöver maskulinitet förstås som en del 

av en större struktur (1999). Maskulinitet är en del av genus och den reproduktiva arenan, 

maskulinitet är skapad genom en historisk process. Dagens förväntningar och syn på 
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maskulinitet är starkt präglad av strukturer skapade av omvälvande historiska händelser som 

exempelvis krig, kolonialisering och industrialisering. Till exempel har konflikterna som 

krigen inneburit uppmuntrat en maskulinitet som innefattar aggressiva och våldsamma 

egenskaper. Män och maskulinitet har alltid ställts mot och försvarat sin överordnade position 

gentemot kvinnor och femininitet. Kvinnors underordning och utsatthet har enligt Connell 

förklarats och rättfärdigats genom kvinnors påstådda skörhet som gör att de inte kan klara av 

att hantera det hårda klimat som män befinner sig i. Genom att bland annat tillskriva lägre 

status till kvinnodominerade yrken bibehåller männen sin ekonomiska makt och rollen som 

familjens huvudförsörjare vid kvinnornas inträde på arbetsmarknaden. (ibid.)  

 

Hegemoni är ett begrepp som belyser hur en grupp upprätthåller sin överordnade plats i 

samhället. Begreppet hegemoni kännetecknas genom att en grupp framgångsrikt hävdar sin 

överordnad utan att behöva bruka våld och på så vis blir dess status allmänt accepterad 

(Connell 1999; Connell 2002). Connell beskriver hur begreppet hegemoni kan användas för 

att förstå maskulina strukturer utifrån idén om hegemonisk maskulinitet. Den hegemoniska 

maskuliniteten avser den normativa formen av maskulinitet och utgör en idealbild som män 

förhåller sig till och strävar efter att nå upp till (Connell 1999; Connell 2002). Kvinnors 

underordnade position gentemot män legitimeras genom den hegemoniska maskuliniteten. 

Konceptet förutsätter även att andra icke-önskvärda former av maskulinitet, som av Connell 

och Messerschmidt (2005) benämns som nonhegemonic masculinities, hamnar i en 

underlägsen position i relation till den. Connell (1999; 2002) betonar dock att den 

hegemoniska maskuliniteten inte är den vanligaste formen av maskulinitet och menar snarare 

att det är få män som lever upp till och är praktiserande inom den. Trots detta tillgodogör sig 

huvuddelen av män den patriarkaliska utdelningen genom att de drar vinning av kvinnors 

underordnade position (ibid.). 

 

Connell (1999) framhåller att det finns multipla maskuliniteter inom den hegemoniska 

maskuliniteten. Det råder en hierarki mellan de multipla maskuliniteterna som en kan se 

genom att det existerar över- och underordnade grupper bestående av män. Detta uttrycks 

genom en ojämn fördelning av makt och privilegier de manliga grupperna emellan. Mellan 

dessa maskuliniteter är även den ojämlika relationen mellan män och kvinnor ständigt 

närvarande och verkande då män är mer priviligierade än och överordnade kvinnor. Den 

hegemoniska maskuliniteten är föränderlig och tar nya former i takt med att kvinnor utmanar 

patriarkatet och den rådande hegemoniska maskuliniteten. Hen gör skillnaden mellan olika 
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former av maskuliniteter som inte är statiska utan föränderliga beroende på sammanhang. 

(ibid.) Det är fullt möjligt för en man att i ett visst sammanhang vara del av en överordnad 

maskulinitet men i ett annat sammanhang tillhöra en underordnad sådan (Connell 1999; 

Connell 2002). Nedan följer en beskrivning av De delaktiga och De underordnade. 

 

3.2.1	  De	  delaktiga	  
Denna grupp består av de tidigare nämnda män som inte uppnår eller praktiserar den 

hegemoniska maskuliniteten, men ändå drar vinning på den. Dessa män är aktiva 

upprätthållare av den hegemoniska maskuliniteten i den mening att de stödjer och uppmuntrar 

den, utan att själva riskera sin egen maskulinitet (Connell 1999). Connell tydliggör detta 

genom ett exempel från idrottens värld och beskriver fotbollsspelare och åskådares olika 

positioner inom den hegemoniska maskuliniteten. De hyllade fotbollsspelarna befinner sig i 

detta sammanhang i patriarkatets frontlinje som de hegemoniska männen. Positionen gör så 

att de ständigt riskerar att förlora sin status genom att inte leva upp till förväntningarna på 

dem. Åskådarna tillhör de delaktiga eftersom de endast stödjer och hejar på den hegemoniska 

praktiken och därmed inte riskerar sin egen status. På en mer vardaglig nivå beskrivs de 

delaktiga som de män som dagligen kompromissar med kvinnor i olika situationer, 

exempelvis i hemmet, snarare än att utöva total dominans och försöka hävda sin auktoritet. 

Trots kompromisser så tar männen del av den patriarkala utdelningen i form av exempelvis 

ekonomisk makt. (ibid.) 

 

3.2.2	  De	  underordnade	  
Connell (1999) ger ett tydligt exempel på en relation med en ojämn maktfördelning, nämligen 

den mellan överordnade heterosexuella män och de underordnade homosexuella männen. 

Denna ojämna maktbalans gör sig gällande inom flera arenor och tar sig uttryck genom 

ekonomisk diskriminering, genom att homosexuella män utesluts från politiska sammanhang 

och utsätts för offentligt hat, hot och våld.  “Att vara bög är i den patriarkaliska ideologin en 

förvaringsplats för allt som symboliskt har utestängts från den hegemoniska maskuliniteten.” 

(Connell 1999, s. 116) Detta gäller allt som ingår i och förknippas med homosexualitet bland 

män och placerar de längst ned i mäns genushierarki. Hen beskriver att det inte endast är 

homosexuella män som är underordnade den hegemoniska maskuliniteten utan att även 

heterosexuella män kan vara det. Heterosexuella män kan utsättas för utestängning genom att 

tillskrivas attribut som generellt förknippas med homosexuella män och femininitet. Exempel 

på dessa attribut kan vara fjolla och mes. (ibid.) 
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3.3	  Konceptualisering	  av	  stigma	  
Forskarna Link och Phelan (2001) har arbetat fram en konceptualisering av Goffmans (1963) 

begrepp Stigma. Konceptualiseringen bygger vidare på teorin om stigma som av Goffman 

(1963) definierats relativt löst (Link & Phelan 2001). Link och Phelans vidareutveckling och 

konkretisering av teorin är ett koncept som beskriver vad som sker steg för steg i en 

stigmatiseringsprocess (2001). Den togs fram som en lösning till de utmaningar som 

stigmateorin ställts inför. Exempel på utmaningar är vaga och varierande definitioner av 

stigma, att forskare utan egna erfarenheter av stigma tenderar att missuppfatta de 

stigmatiserades upplevelser samt ett alltför individualistiskt fokus som utelämnar strukturer i 

samhället. (ibid.) Forskarna beskriver en stigmatiseringsprocess som utgörs av flera 

komponenter som står i inbördes förhållande till varandra. Ett stigma sägs existera när dessa 

sammanbundna komponenter infaller samtidigt. (ibid.) Nedan följer en sammanfattning av 

den stegvisa processen. 

 

3.3.1	  Etikettering	  (labels)	  
Skillnader mellan människor har en social rangordning utefter attribut som upplevs vara 

önskvärda. De skillnader som är av störst social betydelse är klass, etnicitet, kön och 

sexualitet. Link och Phelan (2001) förtydligar detta genom att lyfta skillnaden mellan vita och 

svarta människor, där vithet tillskrivits ett högre socialt värde än svarthet. Den första 

komponenten i stigmatiseringsprocessen uppstår när individer med icke önskvärda och 

avvikande egenskaper etiketteras och reduceras till enbart dessa egenskaper (ibid.). Till 

exempel kan en öppet homosexuell man reduceras till att endast vara sin sexualitet, till 

skillnad från en heterosexuell man som uppmärksammas för fler attribut än sin sexualitet 

(Connell 1999). 

 

3.3.2	  Stereotypisering	  (stereotypes)	  
Detta andra steg i stigmatiseringsprocessen är ett centralt element i Goffmans (1963) teori om 

stigma och har sedan dess fungerat som en vital komponent i konceptualiseringar av teorin 

(Link & Phelan 2001). Enligt Link och Phelan kopplas de etiketter som individer tillskrivs till 

stereotyper. Dessa stereotyper består av förutbestämda och oönskade karaktärsdrag (ibid.). 

Exempelvis tillskrivs öppet homosexuella män negativt laddade attribut som fjolla och mes 

utifrån stereotypiska föreställningar (Connell 1999). 

 



	   17	  

3.3.3	  Vi	  och	  dem	  
I det tredje steget av stigmatiseringsprocessen sker en åtskillnad mellan ett Vi och ett Dem 

(Link & Phelan 2001). De sociala etiketterna ligger bakom denna åtskillnad mellan 

grupperna. De stigmatiserade tillhör gruppen Dem och tillskrivs alla möjliga typer av negativa 

egenskaper. Egenskaperna står i motsats till de positiva egenskaper som Vi tillskrivit sig. 

Detta legitimerar den exkluderande, nedvärderande och avhumaniserande behandling som 

gruppen Vi utsätter Dem för. (ibid.) I extremfall betraktas gruppen Dem inte längre av 

gruppen Vi som fullvärdiga människor. I dessa fall möjliggörs alla former av fruktansvärd 

behandling gentemot Dem (ibid.). Ett exempel på hur förtrycket av Dem kan gestalta sig är 

kriminaliseringen av homosexualitet, hur det rubricerats som en sjukdom och den 

systematiska institutionaliseringen av homosexuella. Homosexualitet betraktades länge som 

något skadligt och omoraliskt (Jonsson 2015). 

 

3.3.4	  Förlorad	  status	  och	  diskriminering	  
De tre föregående stegen resulterar i det fjärde steget i stigmatiseringsprocessen (Link & 

Phelan 2001). Som en följd av att individer etiketterats, tillskrivits egenskaper efter stereotypa 

föreställningar samt avfärdats av gruppen Vi förlorar individerna status och utsätts för 

diskriminering. Detta leder i sin tur till att de stigmatiserade bland annat har sämre 

ekonomiska, psykologiska och utbildningsmässiga förutsättning i livet. Nu är stigmat ett 

faktum men Link och Phelan lyfter ytterligare en avgörande förutsättning för att 

stigmatisering ska vara möjligt. Det krävs att de som stigmatiserar besitter den sociala, 

politiska och ekonomiska makten i samhället. Stigma är således beroende av maktobalansen 

mellan de överordnade och de underordnade. (ibid.) Ett exempel på detta är hur homosexuella 

män systematiskt utestängts i politiska och kulturella sammanhang av heterosexuella män 

samt utsätts för diskriminering i form av hat, hot och våld (Connell 1999). 

 

3.4	  Teoridiskussion	  
Hegemonisk maskulinitet lyfter genusordningen som finns mellan män och på vilket vis 

denna ordning uppstår. Utifrån denna teori analyseras vad som ligger till grund för 

intervjupersonernas uppfattningar och föreställningar om män med depression. Med hjälp av 

teorin om hegemonisk maskulinitet analyseras männens föreställningar om män med 

depression. Konceptualiseringen av teorin om stigma används för att analysera hur stigmat 

kring depression bland män ser ut.  
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Begreppet hegemonisk maskulinitet är det normativa och utesluter allt som inte är förenligt 

med bilden av den ideala mannen (Connell 1999). Stigma handlar däremot om det icke-

normativa, om individer som på grund av bland annat depression utesluts av “de normala” 

(Link & Phelan 2001). Vi behövde därför använda oss av en kombination av teorierna för att 

få en djupare förståelse för den syn som unga män kan ha på depression bland män. 

 

 

4.  Metod	  
I detta kapitel redogör vi för de metoder som tillämpats för att uppfylla studiens syfte. 

Inledningsvis diskuteras val av metod och urval. Därefter presenteras tillvägagångssätt, en 

diskussion kring kvalitetsbegrepp och etiska överväganden. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion.  

 

4.1	  Val	  av	  metod	  
Det här är en kvalitativ studie med syftet att studera om och i så fall hur maskulinitetsnormer 

påverkar unga mäns syn på fenomenet män med depression eller depressiva symptom. Därför 

kom vi i samråd med handledare fram till att fokusgruppsintervjuer var en passande metod. 

Fokusgruppsintervju som metod syftar till att studera interaktionen deltagare emellan och för 

att studera deltagarnas uppfattningar, åsikter och attityder kring ett ämne eller fenomen 

(Wibeck 2010). Denna metod har även inom feministisk forskning vuxit då det framhålls att 

forskarens makt och kontroll i relation med gruppdeltagarna minskar vilket gör att 

diskussionerna sker på gruppdeltagarnas villkor i större utsträckning än i enskilda intervjuer 

(ibid.). För att analysera data som intervjuerna genererade genomfördes en kodningsprocess 

som resulterade i fyra teman som presenteras mer ingående i avsnittet Tillvägagångssätt 

(Thornberg & Frykedal 2015). 

 

4.2	  Urval	  	  
För att komma i kontakt med våra intervjupersoner använde vi oss av urvalsstrategin 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att en väljer intervjupersoner utifrån 

vilka som varit mest tillgängliga för tillfället (Bryman 2011). Vi kom i kontakt med 

intervjupersonerna med hjälp av våra egna kontaktnät: genom vänner, familj och bekanta som 

hänvisade oss vidare till dem. Nackdelen med bekvämlighetsurval är att en som forskare inte 
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vet vilka intervjupersoner som en går miste om eftersom det är de intervjupersoner en 

kommer i kontakt med först som väljs ut. De som en eventuellt kommer i kontakt med vid ett 

senare tillfälle väljs därmed bort. Intervjupersonerna som en går miste om kan ha en helt 

annan föreställning om ett fenomen jämfört med de som faktiskt deltagit i studien vilket 

innebär att resultatet hade kunnat se annorlunda ut (Jacobsen 2017). Den här studien avser 

undersöka vilka föreställningar som kan finnas bland män. Eftersom studien är kvalitativ 

strävar vi inte efter att generalisera resultaten på populationen unga män utan är intresserade 

av att förstå vilka uppfattningar och föreställningar som finns hos männen i vår studie och vad 

som ligger bakom dessa föreställningar (ibid.). Vi hade dock kriterier för vilka som deltagarna 

skulle vara, de skulle vara män mellan 20 och 35 år.  

 

Vi genomförde tre fokusgruppsintervjuer. En grupp bestod av fyra unga män mellan 21 och 

24 år som var arbetskollegor, den andra gruppen bestod av tre män mellan 24 och 28 år där 

två av männen kände varandra. Den tredje gruppen bestod av fyra nära vänner mellan 29 och 

32 år. Två av grupperna bestod av fyra stycken män i varder vilket överensstämmer med 

antalet som passar sig för denna metod (Wibeck 2010). 

 

4.3	  Tillvägagångssätt	  
Fokusgruppsintervjuerna bestod av en blandning mellan strukturerade och ostrukturerade 

frågor eftersom det möjliggör för deltagarna att tala mer fritt och kanske själva kommer in på 

mer komplexa och okonventionella ämnen, som i en ostrukturerad intervju (Wibeck 2010). 

Medan vi som moderatorer samtidigt kunde ingripa genom att ställa en ny fråga om 

diskussionen var på väg bort från det avsedda ämnet, som i en strukturerad intervju (ibid.). 

Deltagarna i fokusgruppsintervjuerna fick själva välja hur mycket de skulle prata, om de 

skulle dela med sig av något personligt eller prata mer generellt kring fenomenet och när de 

skulle tala (ibid.).  

 

Inför intervjuerna formulerades en intervjuguide baserad på uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Ett utav intervjuguidens tre teman utgick även från de elva maskulint kodade 

egenskaperna som beskrivs av Mahalik et al. (2003). Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Efter att intervjuerna transkriberats genomfördes en utförlig granskning av 

texterna för att få en överblick av materialet och vad som eventuellt skulle kunna vara 

meningsbärande (Thornberg & Frykedal 2015). För att skapa en struktur efter den initiala 
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genomgången av materialet så kodades det i tre omgångar. Vi uppsatsförfattare genomförde 

kodningen tillsammans steg för steg. Första steget i kodningsprocessen var att färgmarkera 

meningsbärande ord samt meningar och omvandla dem till empirinära, konkreta koder. I nästa 

steg skapades kategorier som bestod av likartade koder, det vill säga koder som uttryckte 

samma sak. I det tredje och sista steget av kodningsprocessen abstraherades kategorierna 

genom att de omvandlades till större teman med förankring i teorierna om hegemonisk 

maskulinitet och stigma samt med förankring i uppsatsens frågeställningar. Dessa teman var: 

Idealmannen; Den underordnade mannen; Hur män talar om depression och Samhällets syn 

på depression bland män. (ibid.) 

 

4.4	  Studiens	  kvalitet	  och	  tillförlitlighet	  
Reliabilitet och validitet är begrepp som avser mäta studiers kvalitet och trovärdighet. Det 

finns dock de som menar att dessa begrepp främst hör hemma i kvantitativ forskning och att 

de är svåra att tillämpa eller till och med saknar relevans för kvalitativ forskning (Bryman 

2011; Creswell 2013). Kvantitativa begrepp som validitet och reliabilitet är svårare att 

tillämpa i kvalitativa studier eftersom kriterierna används i en strävan efter att kunna ge en 

exakt och verklighetstrogen bild av verkligheten. Med reliabilitet avses en studies 

replikerbarhet. Det handlar om huruvida en studie är möjlig att genomföra på samma vis igen 

och av andra forskare. (Bryman 2011; Kvale & Brinkmann 2015) Begreppet validitet handlar 

om giltighet, om studien mäter det som den avser att mäta (Trost 2011). Bryman (2011) 

definierar begrepp som är bättre lämpade för att producera tillförlitliga kvalitativa studier. 

Dessa är: Trovärdighet som handlar om att forskningen utförts enligt de regler som finns 

vilket gör studien möjlig att replikeras av andra; Möjlighet till att konfirmera, som innebär att 

forskarna har varit så objektiva som möjligt vilket kan vara en utmaning inom kvalitativ 

forskning; Överförbarhet handlar om att det krävs tydliga och utförliga beskrivningen för att 

kunna avgöra om studiens resultat är överförbar till andra kontext än vad som studerats och 

Pålitlighet som innebär att forskarna redogör för och motiverar samtliga steg i 

forskningsprocessen. (ibid.) 

 

För att denna studie skulle hålla så god kvalitet som möjligt och vara så trovärdig som möjligt 

följde vi Wibecks (2010) beskrivning av hur en fokusgruppsintervju bör genomföras (Bryman 

2011). Det krävs minst fyra personer i en fokusgrupp för att det ska bli en diskussion där alla 

deltar. Om gruppen består av endast tre personer finns risken att en av dem blir medlare 

mellan de andra två som argumenterar och diskuterar. Är det över sex deltagare i en 
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fokusgrupp finns risken att det bildas subgrupper som samtalar och diskuterar för sig, samt att 

deltagare kan hamna i en anonym och tyst roll och helt stå utanför gruppdiskussionerna. 

(ibid.) En av fokusgrupperna bestod endast av tre stycken män, på grund av ett avhopp i sista 

minuten, vilket är färre än vad som rekommenderas för en fokusgruppsintervju. Vi var 

medvetna om risken att en person kunde hamna i en position som medlare mellan de två andra 

deltagarna och var därför beredda på att möjligen behöva rikta fler frågor till deltagaren i den 

medlande positionen. (ibid.) Någon sådan insats krävdes dock inte, vi upplevde att det blev en 

jämn diskussion trots att gruppen innehöll färre deltagare än vad som rekommenderas.  

 

Vi var medvetna om intrapersonella-, interpersonella- och miljöfaktorer som kunde komma 

och påverka fokusgrupperna och dess interaktion med varandra (Wibeck 2010). De 

intrapersonella faktorerna avser bland annat demografiska variabler vilket menar på att det är 

gynnsamt för studien om deltagarna har någonting gemensamt för att interaktionen dem 

emellan ska ske på ett lättare vis (ibid.). Det deltagarna i vardera grupp hade gemensamt var 

kön, ungefärlig ålder och i en grupp hade deltagarna deras arbetsplats gemensamt. 

Fokusgrupperna var relativt homogena på ett ålders- och könsmässigt plan eftersom det 

beskrivs att det är bra med homogena grupper då deltagarna är mer benägna att dela med sig 

av erfarenheter och åsikter med gruppen (Wibeck 2010). Två av fokusgrupperna bestod av 

redan existerande grupper (vänner, kollegor) om fyra män, eftersom det först och främst 

underlättade och effektiviserade rekryteringen av deltagare markant. Vi valde även redan 

existerande grupper för att få deltagarna att känna sig trygga och våga delta i diskussionen 

(ibid.). Vi var medvetna om de negativa effekterna som redan existerande grupper kan ha på 

diskussionerna, att vissa ämnen inte tas upp alls på grund av att de tas för givet inom gruppen. 

Ytterligare ett problem som vi hade i åtanke var risken att medlemmarna i redan existerande 

gruppen kunde falla in i de roller som de vanligtvis har med varandra (ibid.). 

 

De interpersonella faktorerna avser de förväntningar som deltagare har på varandra gällande 

reaktioner, detta är viktigt för oss som moderatorer att vara medvetna om (Wibeck 2010). 

Social makt är även en viktig faktor som påverkar fokusgruppen. Det innebär att vi som 

moderatorer måste vara medvetna om den makt vi besitter som de som kommer bearbeta och 

analysera materialet, samt leder intervjuerna. För att minska vår makt som moderatorer 

förklarade vi i början av intervjuerna att vår position och roll i gruppen främst var att vi skulle 

lyssna och ställa frågor i den mån som det behövdes för diskussionen. (ibid.) En av oss ställde 

frågor utefter vår intervjuguide och den andra antecknade och kunde ställa följdfrågor för att 
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bekräfta och klargöra vad som sagts. Social makt kan även utvecklas mellan gruppdeltagarna 

genom att de kommer från olika yrkesklasser eller utbildningsnivåer. Detta kan leda till att en 

eller få deltagare tar mycket plats och att andra inte vågar eller kan göra sin röst hörd. För oss 

som moderatorer var det därför viktigt att ingripa om detta skulle ske. Vi skulle då ingripit 

genom att exempelvis rikta nästa fråga till den person som inte lyckats tala i samma 

utsträckning som andra deltagare. (ibid.) Det uppstod dock inget behov av att ingripa på detta 

sätt. Miljöfaktorer vi tog hänsyn till var att utföra intervjuerna i mindre rum för att skapa en 

känsla av trygghet samt att deltagarna fick sitta i en ring där alla kunde se varandra utan att 

någon var i centrum. Detta gjordes för att minska risken för uppfattningar om statusskillnader 

deltagare emellan (ibid.).  

 

Överförbarheten av uppsatsens resultat och studiens pålitlighet ökar genom transparens, vilket 

innebär att en tydligt beskriver och redogör för hur en har gått tillväga (Bryman 2011). Vi har 

redogjort genomgående i uppsatsen för de avgränsningar som gjorts och motiverat för valda 

metoder och teorier. Vi har dessutom beskrivit hur sökprocessen sett ut för att finna den 

forskning som presenteras i kapitlet Tidigare forskning samt hur vi avgjort vilka studier som 

varit av relevans för uppsatsen (ibid.). Detta ökar även uppsatsens kvalitet då den blir möjlig 

att kritisera och diskutera. (ibid.) Enligt Bryman är det viktigt att vara medveten om att egna 

intressen hos den som bedriver forskning kan påverka studiens inriktning vilket gör att det är 

svårt att replikera en kvalitativ studie. Vi uppsatsförfattare har ett intresse för ämnen som är 

relaterade till psykisk ohälsa och genus. Därför blev uppsatsämnet ett naturligt val för oss och 

något som vi vill lära oss mer om. För att vara så objektiva som möjligt under arbetets gång 

försökte vi att inte låta våra tidigare erfarenheter spegla sig i resultatet. För att undvika detta 

följde vi noggrant våra metoder och tolkade studiens empiriska underlag med stöd av valda 

teorier. (ibid.) 

 

Bryman (2011) framhåller att resultaten från kvalitativa intervjuer inte är möjliga att 

generalisera till den större populationen. Ett sådant litet antal intervjuer som vi haft med män i 

denna studie är inte representativt för alla andra män i samma åldrar. Resultaten från de 

kvalitativa intervjuer som bedrivits kan däremot generaliseras till teori. En ser då över hur väl 

studiens teoretiska slutsatser utformats baserat på studiens insamlade kvalitativa data. (ibid.) 

Bryman beskriver även hur en inom kvalitativa metoder kan använda sig av “måttliga” 

generaliseringar. Denna form av generaliseringar innebär att forskaren jämför sina resultat 

med andra forskares resultat som studerat liknande grupper (ibid.). Teorin om hegemonisk 
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maskulinitet (Connell 1999) och konceptualiseringen av stigma (Link & Phelan 2001) har 

använts i majoriteten av studierna som presenterades i kapitlet Tidigare forskning. Dessa 

teorier har även använts för att analysera denna uppsats resultat. Genom våra teoretiska 

slutsatser kan resultaten därmed bli möjliga att generalisera till teori. I kapitlet Tidigare 

forskning presenterar vi forskning som är nära kopplad till uppsatsens ämne och där flera av 

studierna även har jämförbara analyssubjekt (deprimerade män) med de analyssubjekt vi 

använt oss av (män och deras syn på depression bland män). Det analyssubjekten har 

gemensamt är att de är män som pratar om depression och maskulinitet. (Bryman 2011) 

 

4.5	  Forskningsetiska	  överväganden	  
Forskningsetiska överväganden har för avsikt att skydda de som berörs av och som deltagit i 

studien (Vetenskapsrådet 2002). Dessa etiska principer är:  

 

•   Informationskravet -  innebär att forskaren måste informera om syftet med studien för 

de som berörs av den. För att få intervjupersonernas stöd försåg vi dem först med ett 

informationsbrev som förklarade att de tillfrågats att frivilligt delta i en studie genom 

att låta sig intervjuas, vad intervjun skulle handla om och vad syftet med intervjun och 

studien var (Creswell 2013). Vidare informerades intervjupersonerna om att intervjun 

skulle spelas in, att de i studien skulle anonymiseras samt att de inte behövde svara på 

alla frågor och kunde avbryta när de ville (ibid.; Vetenskapsrådet 2017; 

Vetenskapsrådet 2002). Informationsbrevet lästes även upp muntligt innan 

intervjupersonerna skrev under samtyckesblanketterna och intervjun inleddes. 

Intervjupersonerna erbjöds även en möjlighet till att ta del av den färdiga uppsatsen 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

•   Samtyckeskravet - handlar om att de som deltar i en studie måste bestämma huruvida 

de vill delta eller inte. Samtyckeskravet uppfylldes i denna studie genom ett 

informerat samtycke. Detta skedde genom att intervjupersonerna fick ta del av 

informationsbrevet som nämnts tidigare för att sedan skriva på samtyckesblanketter. 

(Vetenskapsrådet 2017; Vetenskapsrådet 2002) 

 

•   Konfidentialitetskravet - innebär att alla personer och deras uppgifter skyddas från att 

obehöriga får tillgång till dem. Intervjupersonernas identitet skyddas genom att vi 

förvarat samtyckesblanketter, inspelningar från intervjuerna samt det transkriberade 
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materialet oåtkomligt för allmänheten. Männen som intervjuats har dessutom 

anonymiserats genomgående i uppsatsen genom att de tilldelats siffror vars innebörd 

endast vi som skrivit uppsatsen känner till. (Creswell 2013; Vetenskapsrådet 2017; 

Vetenskapsrådet 2002) 

 

•   Nyttjandekravet - handlar om att de uppgifter som samlats in om personer endast får 

användas i vetenskapligt syfte. Materialet från intervjuerna har endast använts i vår 

studie och inte spridits vidare i något annat syfte än detta vilket intervjupersonerna 

informerats om (Vetenskapsrådet 2017; Vetenskapsrådet 2002). 

 

4.6	  Metoddiskussion	  
Vi valde att genomföra intervjuer med män eftersom metoden lämpar sig bäst för att uppfylla 

vårt syfte; att få en ökad förståelse för maskulinitetsnormers inverkan på hur män upplever 

män med depression. Då det var just mäns upplevelser vi ville undersöka så lämpade sig 

kvalitativa intervjuer bäst eftersom metoden, av Trost (2011), beskrivs som rimlig om en vill 

förstå hur människor resonerar kring ett fenomen. Att vi specifikt valde att utföra 

fokusgruppsintervjuer berodde på att de, jämfört med individuella intervjuer, innebar att 

deltagarna kunde ställa frågor till varandra också samt diskutera tillsammans kring det 

komplexa och känsliga ämnet depression bland män och maskulinitetsnormer (Wibeck 2010). 

En förhoppning var att det skulle leda vidare till mer utvecklade tankegångar och en större 

öppenhet deltagare emellan (ibid.). Fördelen med att använda intervjuer som metod är alltså 

att de på bästa sätt fångar det som är väsentligt för uppsatser som denna; vilka upplevelser och 

föreställningar människor har kring ett fenomen samt att intervjuer möjliggör för diskussion. 

Nackdelar med intervjuer är bland annat att intervjusubjekten kan ändra sina svar under en 

intervju eller ge olika svar till intervjuare. Detta är problematiskt då det påverkar studiens 

trovärdighet (Kvale & Brinkmann 2015). För att få ut så mycket som möjligt ur det material 

som intervjuerna genererade så kodade vi materialet tillsammans. Fördelen med att vara fler 

som kodar samma material är enligt Creswell (2013) att detta ökar pålitligheten genom att vi 

som kodar blir tvungna att stanna upp under processen för att klargöra att vi tolkar något på 

samma sätt. Det minskar risken för att feltolka materialet.   
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5.  Empiri	  och	  analys	  
I detta kapitel redovisar och analyserar vi det empiriska underlaget som 

fokusgruppsintervjuerna genererade. Resultaten analyseras utifrån teorin om hegemonisk 

maskulinitet och konceptualiseringen av stigma. Kapitlet presenteras utifrån de teman som 

kodningsprocessen resulterade i: Idealmannen; Den underordnade mannen; Hur män talar 

om depression och Samhällets syn på depression bland män. Intervjupersonerna 

anonymiseras genom att kallas intervjuperson, följt av en siffra. Intervjugrupp 1 består av 

intervjuperson 1–4, intervjugrupp 2 består av intervjuperson 5–8 och intervjugrupp 3 består 

av intervjuperson 9–11.  

 

5.1	  Idealmannen	  
Det första temat, Idealmannen består av kategorierna: Idealmannen; Förväntningar på män; 

Manliga egenskaper; Gråta vid rätt tillfälle; Förändring och jämställdhet; Män håller saker 

inne och Män söker inte hjälp.  

 

De intervjuade männen beskriver vilka förväntningar män har på sig och vilka egenskaper 

som är önskvärda hos en man. Männen framhåller vad som krävs för att en man ska ses som 

en fullvärdig man, men även att synen på den ideala mannen har förändrats med tiden 

allteftersom det blivit mer jämställt i samhället (Intervjugrupp 1; Intervjugrupp 2; 

Intervjugrupp 3). Tillsammans skapar kategorierna vad som ingår i att vara den ideala 

mannen, som Connell (1999) benämner som den hegemoniska maskuliniteten. Detta blir 

tydligt genom hur de intervjuade männen framhåller hur de själva och andra män strävar efter 

att nå upp till de manligt kodade egenskaperna. Om de inte lever upp till förväntningarna som 

de har på sig själva och som de upplever att samhället har på dem som män så mår de dåligt 

och känner sig mindre maskulina (Intervjugrupp 1; Intervjugrupp 2; Intervjugrupp 3). Detta 

illustreras genom ett uttalande av Intervjuperson 5: 

 

Jag kan känna att man ställer krav på sig själv, jag ställer krav på mig själv, att man 

vill vara på ett speciellt sätt och mycket är ju maskulina egenskaper. Alltså 

disciplinerad och hård och stark och bestämd. Och när man inte klarar av att leva upp 

till det för att livet är kaos runt omkring en, då blir man sänkt. (Intervjuperson 5) 

 

Genomgående för diskussionerna i gruppintervjuerna är att den ideala, riktiga mannen ska 

vara bland annat händig, en problemlösare, rik och stark: “Den ideala mannen ska tjäna bra 
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med cash, antar jag. [...] Mer fysiskt gott skick.” (Intervjuperson 9). Men det är få som kan 

leva upp till allt detta, vilket även är vad Connell (1999) menar när hen beskriver den 

hegemoniska maskuliniteten. Det är få män som lever upp till och är praktiserande inom den 

hegemoniska maskuliniteten (ibid.). Männen anger de ouppnåeliga, fiktiva hjältarna Batman 

och James Bond som exempel på ideala män (intervjugrupp 2). Detta ger intervjuperson 6 

exempel på; “Batman eller James Bond och vilka män alltså; snabbtänkta, snygga, rika.” Det 

framgår under gruppintervjuerna att männen anser att män får gråta under rätt förutsättningar: 

“Inte för ingenting, utan av rätt anledning” (Intervjuperson 1), vilket han menar är om någon 

en står nära har dött. Intervjuperson 6 ger ett målande exempel på detta: “Då står dom 

[hjältarna] ofta typ i duschen, bankar i väggen och har lite ärr på ryggen och då är det okej, 

minst tio personer har gått bort i deras direkta närhet, då är det okej. Och det syns inte riktigt 

för de är i duschen.” Denna syn på när män får gråta kan kopplas till det första steget i 

stigmatiseringsprocessen samt teorin om hegemonisk maskulinitet. Om en man gråter av “fel” 

anledningar eller vid “fel” tillfälle så synliggörs det att han inte lever upp till de starka och 

rika superhjältarna som praktiserar den hegemoniska maskuliniteten och därmed riskerar att 

uteslutas ur den (Connell 1999). Denna man riskerar att etiketteras baserat på hans icke-

maskulina och avvikande sätt att bete sig. (Link & Phelan 2001). 

 

Intervjupersonerna diskuterar vad de tror är anledningarna till varför män söker hjälp i liten 

utsträckning och varför män håller sina känslor inne. Intervjupersonerna menar att om en som 

man ber någon om hjälp med någonting vardagligt som att fixa med bilen eller söker hjälp hos 

läkaren så går det emot den ideala bilden av maskulinitet (Intervjugrupp 1; Intervjugrupp 2; 

Intervjugrupp 3), den hegemoniska maskuliniteten (Connell 1999). Män vill inte söka eller be 

om hjälp för att de känner sig svaga då, vilket är motsatsen till vad intervjupersonerna 

beskriver som en maskulin egenskap - Att vara stark. (Intervjugrupp 1; Intervjugrupp 2). 

Intervjuperson 2 förtydligar detta; “Grejen är att de tror saker. Och det är det vi pratade om, 

att de håller inne och inte säger bara för att de tror att de är svaga om de tar ut det.” Även 

intervjuperson 5 beskriver detta; “Fråga om råd, det känns ju ändå helt okej. Men att ta helt 

hjälp av någon [...] Där går fan gränsen.”. Att öppna sig och be om hjälp är alltså inte 

acceptabelt att göra som man, det bryter mot de normer och förväntningar som finns om hur 

en man ska vara. Att be om hjälp kan ses som en egenskap hos män inom den underordnade 

gruppen och kan vidare leda till att en tillskrivs ytterligare oönskade attribut och utestängs ur 

den hegemoniska maskuliniteten (Connell 1999). Att be om hjälp kan ses som en egenskap 

som De underordnade besitter då det är någonting som absolut inte är passande för 
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idealmannen (ibid.). Genom att inte leva upp till dessa förväntningar, genom att avvika från 

normen, riskerar en man att etiketteras som en svag person vilket är det första steget i 

konceptualiseringen av stigma (Link & Phelan 2001). 

 

Connell (1999) framlägger att den hegemoniska maskuliniteten förändras i och med att 

kvinnor utmanar patriarkatet och de maskulina idealen vilket även framgår i diskussionerna 

bland männen. I diskussionerna om den ideala mannen kommer intervjupersonerna fram till 

att det ser annorlunda ut idag jämfört med när de själva var barn. Idag ska en man vara händig 

och försörja familjen samtidigt som han förväntas laga mat och vara pappaledig. 

Intervjupersonerna talar genomgående om jämställdhet och hur bilden av idealmannen 

förändras i takt med att gränsen mellan de traditionella roller som männen respektive 

kvinnorna tidigare haft blir suddigare. (Intervjugrupp 1; Intervjugrupp 2; Intervjugrupp 3) 

Detta beskrivs av Intervjuperson 3: “[...] det kanske håller på att ändras lite så att det blir mera 

jämställt liksom. Att man delar på rollerna. Tänker jag.” En man ska numera vara en bra far 

utöver rollen som familjeförsörjare vilket innebär ett större engagemang när det gäller 

barnuppfostran och hushållssysslor: “Alltså mångas syn på den ideala mannen idag måste ju 

vara att man är en bra far, kan jag tänka mig att många säger.” (Intervjuperson 9). 

Intervjuperson 6 ifrågasätter varför det tycks förutsättas att män inte vill vara pappalediga: 

“Så är det såhär ‘jag tycker du ska vara pappaledig.’ Varför skulle man inte vara det?”.  

 

Det männen talar om men som de inte säger rakt ut är att idealmannen är föränderlig och att 

förändringarna sker genom kompromisser (Intervjugrupp 2). Genom att intervjupersonerna 

dagligen kompromissar med sina kvinnliga respektive gällande hushållssysslor och 

barnuppfostran så tillhör de formen av maskulinitet som Connell (1999) i sin teori benämner 

som De delaktiga. De delaktiga består av män som inte praktiserar den hegemoniska 

maskuliniteten. De är aktiva upprätthållare av den hegemoniska maskuliniteten utan att själva 

riskera sin manlighet. De delaktiga kompromissar, likt våra intervjupersoner, dagligen med 

kvinnor både hemma och på sin arbetsplats istället för att försöka hävda sin dominans men 

drar samtidigt vinning av sin överordnade position i genusordningen gentemot kvinnor. (ibid.) 

Att män drar vinning av sin överordnade position i genusordningen blir tydlig genom att de 

exempelvis inte förväntas pausa sina karriärer för att dela lika på föräldraledigheten. 

 



	   28	  

5.2	  Den	  underordnade	  mannen	  
Det andra temat, Den underordnade mannen, består av kategorierna: Icke-manliga 

egenskaper och Svårt att leva upp till förväntningar. Kategorin Icke-manliga egenskaper 

består av koder som ger uttryck för egenskaper samt sätt att bete sig som männen beskriver 

som icke-manliga och oacceptabla hos män. Kategorin Svårt att leva upp till förväntningarna 

består av koder som beskriver de situationer där männen finner det svårt att leva upp till 

omgivningens förväntningar på dem som män. Dessa kategorier bildar tillsammans den 

underordnade mannen eftersom det de ger uttryck för inte inryms i Connells (1999) definition 

av den hegemoniska mannen.  

 

Männen som intervjuades beskriver hur en man inte ska bete sig. En man ska inte gråta inför 

sitt killgäng, ska inte gå till kurator eller läkare vid behov och inte heller visa svaghet eller 

vara den underlägsna i en parrelation (Intervjugrupp 1; Intervjugrupp 2; Intervjugrupp 3). En 

man ska heller inte vara feminin, som en av männen påpekar: “Ja, alltså det kan ju bara vara i 

sig, att män inte ska vara feminina.” (Intervjuperson 1). Vidare får en man inte ha tummen 

mitt i handen, det vill säga vara opraktisk (Intervjugrupp 2). De män som innehar dessa 

oönskade egenskaper eller beter sig på sättet som beskrivits får sin manlighet ifrågasatt av 

intervjupersonerna: “Jo men alltså jag kan erkänna, jag ser män som har tummen mitt i 

handen, jag ser de som inte lika mycket män” (Intervjuperson 6). En annan man känner sig 

provocerad: “[...] jag tänker alltid såhär, din odugling höll jag på att säga. Men det är 

någonting som provocerar mig nästan med att vara så ointresserad av det praktiska” 

(Intervjuperson 8). Detta är ett exempel på hur även heterosexuella män kan utestängas ur den 

hegemoniska maskuliniteten genom att tillskrivas nedsättande attribut (Connell 1999). 

Intervjupersonerna utesluter de män som uppfattas som opraktiska ur den hegemoniska 

maskuliniteten genom att tillskriva dem nedsättande attribut som Mindre man och Odugling. 

Epitetet Mindre man kan dessutom tolkas som att innebära Mer feminin eftersom 

intervjupersonerna menar att män sköter det praktiska i ett förhållande. Detta illustreras av 

Intervjuperson 5: “På ett sätt förväntas man fortfarande vara som man var förr, som man. Man 

ska fortfarande vara den som bygger hus, man ska fortfarande fixa bilen [...]”. En man som 

misslyckas med att leva upp till dessa förväntningar tillskrivs icke-önskvärda feminina 

attribut och hamnar således i denna kontext i en underordnad position till den hegemoniska 

maskuliniteten (Connell 1999). 
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När intervjupersonerna tillfrågas i vilka situationer män kan ha svårt för att leva upp till 

omgivningens förväntningar på de som män ger de bland annat krissituationer som exempel.  

För att exemplifiera hur detta kan se ut beskriver männen en fiktiv manlig karaktär ur en 

katastrofscen ur filmen Titanic. Filmkaraktären bryter mot normen genom att sätta sig i en 

livbåt trots att han som man förväntas avstå från en plats till förmån för kvinnor och barn. 

(Intervjugrupp 1) Männen menar att en skrattar åt en sådan man samt dömer honom eftersom 

en man inte ska bete sig så och undrar: “[...] vad gör han, är han dum i huvudet?” 

(Intervjuperson 1). Filmkaraktärens icke-normativt manliga beteende har i detta sammanhang 

försatt honom i en position där han kan anses tillhöra en underordnad form av maskulinitet då 

intervjupersonerna ifrågasätter hans manlighet (Connell 1999). Intervjupersonerna tillhör i 

denna situation en överordnad form av maskulinitet då de utestänger filmkaraktären ur den 

hegemoniska maskuliniteten genom att framställa honom som mindre man (ibid.). “Men män 

är så olika ändå. Intressant” tillägger Intervjuperson 3 efter att han klargjort sin ståndpunkt att 

beteendet är fel. Det kan tolkas som att han bekräftar att alla män inte lever upp till det 

hegemoniska idealet samt att det existerar olika former av maskulinitet, vilket går i enlighet 

med det som Connell beskriver i sin teori om hegemonisk maskulinitet (Connell 1999).  

 

Intervjupersonerna benämner ofta män som Dem när de beskriver sin syn på män med 

depression eller när de talar om hur män inte bör vara och bete sig;  

-   För att män är dumma. De tror… (Intervjuperson 2) 

-   De? Vi! Ja eller dem [fnissar]. (Intervjuperson 1) 

-   Grejen är att de tror saker. Och det är det, vi pratade om att de håller inne och 

inte säger bara för att de tror att de är svaga om de tar ut det. Det är helt fel. 

(Intervjuperson 2) 

 

Utifrån dialogen ovan kan det tolkas som att männen vill skapa ett avstånd mellan de själva 

och de män som avviker från den manliga normen. I denna åtskillnad mellan det normativa 

och icke-normativa går det att urskilja komponenter ur stigmatiseringsprocessen. 

Intervjupersonerna skapar ett avstånd till de avvikande männen genom att använda ett språk 

som gör det tydligt att de hör till olika grupper och här kan en urskilja den tredje 

komponenten i stigmatiseringsprocessen, Vi och Dem (Link & Phelan 2001). 

Intervjupersonerna bildar gruppen vi som består av de normala medan de avvikande männen 

tillhör gruppen Dem. Gruppen Dem tillskrivs stereotypiserande och negativa egenskaper som 

att de är dumma och tror fel saker vilket grundar sig i föreställningar om vilka egenskaper 
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som hör till etiketten Deprimerad man. Det skapas ett Vi och Dem utifrån att den 

underordnade mannen avviker från de normer som bestämts av de normala som i detta fall 

utgörs av intervjupersonerna. Att gruppen vi aldrig skulle bete sig som filmkaraktären gjort 

bekräftas genom att männen skrattar åt och fördömer beteendet. (ibid.)  

 

5.3	  Hur	  män	  talar	  om	  depression	  
Tema tre består av kategorierna: Depression bland män; Hur män hanterar depression; 

 Psykisk ohälsa; Suicid och Får inte bli någon grej. Intervjupersonerna diskuterar och 

beskriver i detta tema hur de själva tänker kring och upplever fenomenet depression bland 

män. Centralt är föreställningarna om att män som lider av depression eller depressiva 

symptom hellre försöker hantera problemen själva än att söka hjälp (Intervjugrupp 1; 

Intervjugrupp 2; Intervjugrupp 3). De intervjuade männen kopplar detta till att män ser det 

som en svaghet att söka hjälp: “Det är så att man har ju det där i psyket liksom ‘Nej jag är 

ingen svag människa, jag kan fortfarande ta hand om mina egna problem.’” (Intervjuperson 

2). Genom att ta hand om sina egna problem och inte söka hjälp eller visa sig svag minskar en 

man risken att bli en del av De underordnade och utestängas från den hegemoniska 

maskuliniteten som kräver att en man är stark (Connell 1999). En man visar att han genom att 

ta hand om problemen själv inte ägnar sig åt det icke-önskvärda beteendet Att söka hjälp, och 

risken för att etiketteras som svag och vidare stigmatiseras är därmed lägre (Link & Phelan 

2001). 

 

Intervjupersonerna diskuterar vidare kring hur depressionen kan ta sig uttryck hos en man, 

uttryck som går att koppla till flera av de elva maskulina egenskaper som Mahalik et al. 

(2003) redogör för. Intervjupersonernas beskrivningar av de sätt som män kan uttrycka 

depression på går även att koppla till hegemonisk maskulinitet (Connell 1999). De intervjuade 

männen menar att män inte vill visa sig svaga och uttrycker därför sin depression på andra 

sätt, främst på väldigt maskulint kodade vis (Intervjugrupp 1; Intervjugrupp 2; Intervjugrupp 

3). Detta ger Intervjuperson 9 exempel på: “Det känns som att det är utåtagerande ganska 

mycket i alla fall. [...] Alltså på ett aggressivt sätt. [...] Ja, supa, knarka, slåss.”. 

Intervjupersonerna beskriver att män med depression eller depressiva symptom försöker dölja 

hur de verkligen mår genom att försöka leva upp till den ideala mannen, den hegemoniska 

maskuliniteten, där en ska vara stark och utöva maskulint kodade beteenden som Våld och 

Dominans (Connell 1999; Intervjugrupp 1; Intervjugrupp 2; Intervjugrupp 3; Mahalik et al. 

2003). Intervjuperson 6 förtydligar att utåtagerande är mer accepterat bland män genom sitt 
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uttalande; “Jag tänker ofta så, jag visar hellre att jag blir arg än att jag blir ledsen.”. Detta kan 

ses som en aktiv kamp för att inte bli etiketterad som en Deprimerad och svag man som 

besitter icke-önskvärda egenskaper som är dikotoma i relation till de maskulint kodade 

egenskaperna (Link & Phelan 2001). Intervjuperson 10 redogör vidare för denna aktiva kamp: 

“Många blir nog så här överdrivet macho också, antingen att gå med i gäng, alltså sådana 

grejer, såhär tonårskillar... Många kanske gymmar jättemycket, vissa tar anabola”. 

 

Vidare beskriver de intervjuade männen att det måste ha nått en viss gräns innan män med 

depressiva symptom eller depression söker professionell hjälp. Men när de väl söker hjälp är 

de restriktiva med vad de delger för terapeuten eller en närstående (Intervjugrupp 1; 

Intervjugrupp 2; Intervjugrupp 3). De vill inte berätta allt eftersom de redan genom att säga 

lite har brutit mot de maskulina normerna om att Hålla känslor för sig själv och att vara Stark 

(Connell 1999; Mahalik et al. 2003). Eftersom en man som börjat öppna upp sig om sin 

psykiska ohälsa redan brutit mot normerna, kan hans ovilja att visa sig sårbar förstås som en 

rädsla att det ska leda till stigmatisering och utestängning om han öppnar upp sig ytterligare 

(Connell 1999; Link & Phelan 2001). Stigmatisering där han först reduceras till och 

etiketteras som Deprimerad man, för att sedan stereotypiseras med icke-maskulina och icke-

önskvärda egenskaper som Svag och Känslig (Link & Phelan 2001). Därefter kan ett Vi och 

ett Dem utvecklas, där han som etiketterats som Deprimerad man ses som en av Dem och 

tillskrivs ytterligare nedvärderande egenskaper (ibid.). Till sist kan det finnas en rädsla för att 

den normbrytande handlingen att som man vara öppen med sin psykiska ohälsa och därefter 

etiketteras som Deprimerad man ska leda till förlorad status och en fullständig stigmatisering 

där mannen till exempel blir diskriminerad på arbetsmarknaden (ibid.).  

 

-   Och sen när man väl gör det [söker hjälp] så känns det ändå som man håller 

tillbaka [...] För att det krävs så jättemycket för att man ska göra det, så gör 

man det inte ordentligt ändå, då är det som man håller inne. (Intervjuperson 5) 

-   Det är lite likadant. Man vill inte göra en stor grej av det. (Intervjuperson 6)  

Citatet ovan illustrerar hur männen som intervjuades tänker att män som söker hjälp för sin 

depression inte vill är helt öppna med hur dem mår och låter bli att berätta allt. 

Intervjupersonerna är vidare tydliga med att depression bland män och hur de hanterar det inte 

får: “bli så stor grej” som Intervjuperson 8 uttrycker det. De får heller inte bli “gullade med” 

enligt Intervjuperson 10. De menar att genom att inte göra en stor grej av att män talar ut om 

sin psykiska ohälsa och söker hjälp, eller “gullar” med dem, så bekräftas eller synliggörs det 
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inte att dessa män gör någonting normbrytande (Intervjugrupp 2; Intervjugrupp 3). Genom en 

neutral attityd gentemot män som är öppna med sin depression eller depressiva symptom 

betraktas de inte som mindre maskulina och underordnade män (Connell 1999). Att 

“gullandet” med män som är deprimerade och öppnar sig om detta verkar ses som en slags 

avmaskulinisering syns tydligt i följande dialog: 

-   Det blir såhär “ja det är så synd om dig. Kom så ska vi hjälpa dig.” Då är det 

såhär dra åt helvete liksom. (Intervjuperson 10) 

-   Det är också en bra grej. Det ska inte vara synd om någon. (Intervjuperson 9)  

-   Nej. Män reder sig. (Intervjuperson 10) 

-   Det, precis, det skulle kunna kännas förolämpande. (Intervjuperson 9) 

 

Männen som intervjuats kopplar ihop att män hanterar sin depression själva och undanhåller 

sina känslor med att majoriteten av de som begår suicid varje år är män (Intervjugrupp 1; 

Intervjugrupp 2; Intervjugrupp 3). Detta uttrycker Intervjuperson 1 på följande vis: “[...]de 

håller inne för länge helt enkelt så att när det väl bryter ut så är det för mycket att hantera.”. 

Den starka viljan att leva upp till det manliga idealet och inte bryta mot normerna menar 

intervjupersonerna kan ligga som grund till varför suicidstatistiken ser ut som den gör. 

Rädslan för att bli en av de underordnade, utestängas ur den hegemoniska maskuliniteten och 

utsättas för stigmatisering är starkare än rädslan för att mista sitt liv (Connell 1999; Link & 

Phelan 2001).  

 

5.4	  Samhällets	  syn	  på	  depression	  bland	  män	  
Det fjärde temat består av kategorierna: Samhällets syn på män med depression och Män 

söker inte hjälp. Kategorin Samhällets syn på män med depression består av koder som ger 

uttryck för de föreställningar männen har om vilken syn samhället har på män med 

depression. Kategorin Män söker inte hjälp består av koder som ger uttryck för att män inte 

söker hjälp för sin depression och att de gör det mer sällan än kvinnor. Kategorierna bildar 

tillsammans detta tema eftersom de förmedlar de föreställningar som männen har om hur 

samhället betraktar män med depression utifrån att de är män. Det är därför även relevant att 

lyfta de koder som beskriver vilka skillnader som enligt männen finns i hur samhället 

betraktar män respektive kvinnor med depression.  

 

Intervjupersonerna i intervjugrupp 1 tycker inte att det finns några skillnader mellan hur 

samhället ser på depression bland män respektive kvinnor:  
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Det är inte jättestor skillnad men jag tror att det är väldigt många som har svårt, alltså 

när de är deprimerade. Om man inte själv har varit där, att man har svårt att sätta sig in i 

det. Man är oförstående mot det på så sätt tror jag väldigt många är. (Intervjuperson 1)  

 

I ovanstående citat talar Intervjuperson 1 dels om att det inte finns en skillnad mellan könen 

avseende depression men även om hur samhället kan vara oförstående mot människor som 

drabbats av depression. Det senare bekräftar Hanssons (2014) forskning som pekar på att 

stigmat kring psykisk ohälsa lever kvar än idag. Männen i Intervjugrupp 2 och Intervjugrupp 

3 menar däremot att det finns tydliga skillnader mellan hur deprimerade män och kvinnor 

uppfattas av allmänheten. De menar att depression är mer accepterat bland kvinnor än män 

eftersom kvinnor tillåts visa sina mjukare sidor (Intervjugrupp 2; Intervjugrupp 3). Detta kan 

tolkas att innebära att kvinnor tillåts visa sorg och “svaghet” till skillnad från män som 

förväntas hålla tillbaka emotioner och vara hårda. Det är således helt i sin ordning för en 

kvinna att “Prata med folk, få hjälp, kura upp i soffan med en kopp te, prata med sina vänner.” 

som Intervjuperson 6 beskriver det. Han fortsätter; “Men jag ser inte en man kura upp i 

soffan, dricka en kopp te och prata med sina vänner.” (Intervjuperson 6). Män avstår från det 

beteende som beskrivits eftersom samhälleliga normer om maskulinitet inte ger utrymme för 

det. Kvinnans underordnade position gentemot mannen hindrar män från att uppvisa 

egenskaper och beteenden som förknippas med det feminina eftersom det innebär att en 

riskerar att uteslutas ur den hegemoniska maskuliniteten (Connell 1999). Det kan tolkas som 

att det finns ett dubbelt stigma kring att vara man och deprimerad. Detta då depressionen i sig 

utgör ett stigma (Hansson 2014) samtidigt som attribut och beteenden kopplade till depression 

uttrycks vara feminint kodade och därmed blir stigmatiserande för en man att uttrycka (Link 

& Phelan 2001).  

 

Männen som intervjuades menar att en man får sin maskulinitet ifrågasatt om han pratar med 

en kurator och att en då betraktas som ett “missfoster” av omgivningen (Intervjugrupp 3). 

Enligt samhället sjukskriver sig inte en riktig man på grund av psykisk ohälsa utan en mer 

allvarlig fysisk sjukdom måste ligga bakom, som exempelvis en hjärtinfarkt. En riktig man 

går inte heller till läkaren och männen menar att machokulturen i samhället ligger bakom 

(Intervjugrupp 1; Intervjugrupp 2).  

 

När männen får frågan om vilka föreställningar som finns i samhället om män med depression 

menar intervjuperson 8 att han är tvungen att tänka efter: “Jag måste fan tänka efter, vad är 
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samhällets syn på deprimerade män? Det finns ju inte. [...] Hur fan är en man deprimerad?”. 

Citatet visar på att depression bland män inte diskuteras öppet i samhället och att fenomenet 

sällan syns i medier (Intervjugrupp 1; Intervjugrupp 2). Efter en stunds eftertanke fortsätter 

intervjuperson 8: “Jo nu. En bild det är ju typ, okej, deprimerad man ja men då är det en 

författare som jobbar med sina demoner och det är därför han skriver så bra också.”. Männen i 

Intervjugrupp 2 diskuterar detta vidare och menar att den deprimerade mannen porträtteras av 

samhället som en “emo goth-rockare”, “en liten ynklig man”, en “stackare” och “ingen 

normal person runt 35 år som är ensam, utan vänner och har en katt”. Intervjupersonernas 

beskrivning av den deprimerade mannen kan kopplas till det som sker i de första tre stegen av 

stigmatiseringsprocessen (Link & Phelan 2001). Deprimerade män urskiljs först som grupp 

och etiketteras eftersom de, som deprimerade män, avviker från normen. Etiketterna som 

gruppen tillskrivits länkas sedan till stereotyper som består av icke-önskvärda attribut som 

exempelvis Liten ynklig man eller Ensam stackare. I det tredje steget skapas ett Vi och Dem. 

Detta sker genom att intervjupersonerna talar om den deprimerade mannen som en onormal 

person, någon som tillhör Dem och skiljer sig från gruppen Vi, de normala. Det fjärde steget i 

stigmatiseringsprocessen uppfylls till slut genom att män, på grund av sin depression, får 

lägre status och kan utsättas för diskriminering på exempelvis arbetsmarknaden. (ibid.) 

Intervjugrupp 2 lyfter även fram Ove ur filmen En man som heter Ove som exempel. En bitter 

och vresig man som aldrig pratat ut och som agerar civilpolis i grannskapet för att skapa 

mening i sitt liv och på så sätt överleva. Ove agerar som normer kring manlighet föreskriver 

och som accepteras inom ramarna för den hegemoniska maskuliniteten, genom att bita ihop 

och bete sig utåtagerande för att på så sätt dölja att han eventuellt är deprimerad (Connell 

1999).  

 

Intervjupersonerna bekräftar att det finns en problematik kring män och depression i det 

svenska samhället genom hur de svarar på frågan om vad samhället skulle kunna göra för att 

få fler män att söka hjälp (Intervjugrupp 1; Intervjugrupp 2; Intervjugrupp 3). Männen menar 

att det skulle behövas fler manliga förebilder eller offentliga män som berättar öppet om sin 

psykiska ohälsa. De menar vidare att en under uppväxten skulle behöva utsättas för fler 

emotionella män, både i ens nära omgivning och i medier (Intervjugrupp 1). Det borde enligt 

intervjupersonerna även vara obligatoriskt för alla att prata med kurator istället för att peka ut 

de som mår dåligt för att på så sätt lyfta stigmat kring att som man/pojke gå och tala ut hos 

kuratorn (Intervjugrupp 1; Intervjugrupp 3). Oavsett om intervjupersonerna ansåg att det 

fanns en skillnad mellan hur samhället betraktar och behandlar deprimerade män respektive 
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kvinnor så framhöll de att det krävs samhälleliga åtgärder som riktar sig specifikt mot män 

(Intervjugrupp 1; Intervjugrupp 2; Intervjugrupp 3). Intervjuperson 9 lyfter fram exempel på 

åtgärder: 

 

Men däremot kan man ju införa så obligatoriska saker i skolor och på jobb, arbetsplatser. 

Alltså som kanske kan, jag vet inte. I skolan, där händer det jävla massa skit på högstadiet. 

Obligatoriska snack med typ utbildade personer som kan sina grejer för att hitta 

varningstecken. (Intervjuperson 9)   

 

Intervjupersonerna bekräftar stigmat kring psykisk ohälsa, främst den bland män och visar att 

de vill att stigmat ska reduceras. De är även medvetna om den roll som maskulinitetsnormer 

spelar i detta sammanhang och att det är viktigt att ta hänsyn till det i förhållande till att få till 

en förändring i hur samhället betraktar män med depression (Intervjugrupp 1; Intervjugrupp 2; 

Intervjugrupp 3). Vi avslutar kapitlet med ett talande citat som beskriver detta: 

 

Nej man ska ju behöva förändra samhället till att bli, alltså att män pratar mer. Pratar om 

känslor, pratar med varandra, och hur gör man det? Utbilda fotbollsledare till att försöka tona 

ner handdukssnärtarna i duschen, alltså det… man måste ju börja någonstans, där är 

någonstans man kan börja. (Intervjuperson 8) 
 

  

6.  Diskussion	  och	  slutsats	  
I detta kapitel presenterar vi studiens viktigaste resultat och slutsats samt för en diskussion 

kring hur resultaten står i relation till den forskning som tidigare bedrivits i ämnet. Kapitlet 

avslutas med en kort diskussion om varför det är viktigt att bedriva forskning inom området 

män med depression och ett avsnitt där vi ger förslag på vidare forskning. 

 

6.1	  Slutsats	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka om och på vilket sätt maskulinitetsnormer påverkar 

unga mäns föreställningar kring depression och depressiva symtom bland män. Detta 

studerades utifrån teorier om maskulinitet och stigma. Syftet uppfylldes genom 

fokusgruppsintervjuer med män där de besvarade och diskuterade kring frågor om 

maskulinitet och depression bland män. Studiens huvudsakliga resultat visar att: 
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•   Studiens intervjupersoner lyfter fram egenskaper som att vara händig, stark, 

disciplinerad, bestämd, snabbtänkt och att gråta vid rätt tillfälle som typiskt manliga 

och önskvärda hos en man. 

 

•   Männen som intervjuades menar att män ogärna söker hjälp för sin psykiska ohälsa, 

har en tendens att hålla känslor inne och att de trycker undan dessa känslor tills det 

uppstår ett tryck inombords. De menar vidare att depression bland män manifesterar 

sig i utåtagerande beteende som missbruk, våldsamt beteende och suicid på grund av 

en rädsla att tillskrivas icke-manliga attribut som svag. 

 

•   Intervjupersonerna beskrev det som mer accepterat i samhället att som kvinna 

synliggöra sin depression än som man och att samhällets bild av den deprimerade 

mannen var en ensam, onormal man. 

 

6.2	  Diskussion	  med	  utgångspunkt	  i	  tidigare	  forskning	  
Studiens slutsats är att föreställningar om hur en man ska vara och en rädsla att avvika från 

detta ligger till grund för hur de intervjuade männen resonerar kring män med depression och 

depressiva symtom. Studiens resultat visar många likheter och en del skillnader till den 

forskning som bedrivits inom området och som presenteras i kapitlet Tidigare forskning. 

Resultatet pekar på att männen som intervjuades har en bild av hur en man ska vara som 

stämmer överens med de 11 egenskaper som Mahalik et al. (2003) lyfter fram som 

stereotypiskt manliga och då framförallt Emotionell kontroll samt Självförtröstan. Dessa två 

normer har starkast anknytning till depression bland män då de handlar om att hålla emotioner 

inne och att, som man, kunna klara sig själv utan att ta hjälp av andra. Studiens 

intervjupersoner och även män som intervjuats i studier som bedrivits inom området 

(Brownhill et al. 2005; Emslie et al. 2006; Johansson et al. 2009; Johnson et al. 2011; Oliffe 

et al. 2010) framhöll precis detta, att män hellre försöker dölja och sköta sin depression själva 

istället för att be om hjälp, vilket visar på att männen anpassar sig utefter normer kring hur en 

man ska vara. Detta kan även relateras till det som av Johnson et al. (2011) benämns som den 

dominerande diskursen kring hur män talar om depression och att söka hjälp för den. Främst 

gick Manlig självförtröstan, Skyddad sårbarhet och Desperation att identifiera i männens 

utsagor då de menade att män reder sig själva, håller tillbaka känslor och uttryck även då de 

sökt hjälp samt att män väntar in i det längsta med att söka hjälp. Männens utsagor bekräftar 

diskursen som den dominerande. Studiens intervjupersoner resonerar vidare att hur män 
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typiskt hanterar depression och förtrycker sina känslor kan ligga som grund till att män ägnar 

sig åt utåtagerande beteende samt till deras överrepresentation i suicidstatistiken. Det 

ovanstående bekräftar att män som i högre utsträckning anpassar sig utefter maskulina normer 

fungerar sämre i sociala sammanhang och är mer benägna att drabbas av suicidala tankar 

(Calear et al. 2017; Wong et al. 2016). 

 

Studiens intervjupersoner framhöll att män som är öppna med sin depression riskerar att 

avslöja sig som svaga och känsliga, som är två icke-maskulint kodade egenskaper. Det är 

enligt männen som intervjuats större acceptans kring att kvinnor drabbas av depression. En 

man förväntas istället att stoiskt uthärda situationen och vara stark vilket bekräftar det som de 

brittiska studier (Emslie et al. 2006; Oliffe et al. 2010) som presenterats tidigare visar, att män 

betraktar det som icke-maskulint att drabbas av depression vilket också beskrevs som en 

kvinnosjukdom. Detta baserades på föreställningen om att kvinnor är känslosammare och 

svagare än män (ibid.). Intervjupersonernas sätt att resonera kan även kopplas till att de 

internaliserat normen som av Mahalik et al. (2003) benämns som Dominans vilket bygger på 

tuffhet samt kvinnors underordning. Det blir tydligt genom att män förutsätts agera tuffare än 

kvinnor för att inte tillskrivas stigmatiserande och kvinnligt kodade attribut som Svag och 

Känslig. De intervjuade männens resonemang synliggör att det utgör ett dubbelt stigma att 

som man drabbas av depression. Detta genom att depressionen i sig är stigmatiserande 

(Hansson 2014) men även på grund av stigmat kring att som man drabbas av en kvinnligt 

kodad sjukdom som depression. Enligt en tjeckisk studie (Latalova et al. 2014) är 

självstigmatisering, det vill säga internaliserad stigma som en utsätts för av samhället, 

vanligare bland deprimerade män än deprimerade kvinnor. Detta stigma menar forskarna har 

sin förklaring i normer kring maskulinitet och samhällets stigmatiserande attityd mot psykiskt 

sjuka människor (ibid.). 

 

6.3	  Avslutande	  diskussion	  
Resultatet pekar på att studiens intervjupersoner internaliserat maskulinitetsnormer och att det 

påverkar hur de betraktar män med depression. De intervjuade männens medvetenhet om hur 

dessa normer påverkade deras sätt att tänka och resonera steg i takt med ålder. De äldre 

männen diskuterade och ifrågasatte i större utsträckning varför de hade vissa föreställningar 

och förväntningar på män än vad de yngre männen gjorde. Trots detta är maskulinitetsnormer 

så djupt rotade att männen, trots att de är medvetna om att dessa föreställningar och 

förväntningar kan var skadliga för dem, fortsätter reproducera dem. I denna studie 
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undersöktes hur maskulinitetsnormer påverkar hur män som inte lider av depression ser på 

fenomenet depression bland män. Detta skiljer sig från den forskning som presenterats i 

uppsatsen som i huvudsak baserats på deprimerade mäns egna utsagor. Trots detta hade 

männen i vår studie och de männen som deltagit i forskningen som presenterats i kapitlet 

Tidigare forskning en liknande syn på maskulinitet och depression. Vårt resultat visar att 

synen på depression bland män är densamma bland männen oavsett om de varit deprimerade 

själva eller inte. Det kan vara svårt för män som lider av psykisk ohälsa att höra andra män i 

sin bekantskapskrets tala i stereotypiska termer och sedan bryta mot normerna genom att söka 

hjälp. Detta kan i sig utgöra en faktor till varför män inte söker hjälp för sin psykiska ohälsa i 

lika stor utsträckning som kvinnor. 

 

Detta är ett viktigt ämne eftersom det är så många män som lider och tar skada av dessa 

maskulina normer som hindrar dem från att söka hjälp för sin depression i god tid. 

De intervjuade männen talade om åtgärder för att män ska söka hjälp för depression och 

depressiva symptom. Samtliga grupper framhöll vikten av att en redan som barn behöver lära 

sig att en inte måste följa och leva upp till stereotyper då de till och med kan vara skadliga. 

Männen diskuterade vidare att det vore bra att införa obligatoriska samtal med en kurator i 

skolor för att reducera tabut kring att tala ut och söka hjälp. Detta anser vi uppsatsförfattare är 

bra åtgärder för att få framförallt killar och män att våga söka hjälp för sin depression och 

minska stigmat kring det. Det skulle ske genom en socialisationsprocess där pojkar lär sig att 

det är bra att be om hjälp och okej att må dåligt, att en man inte måste vara stark. Vi är dock 

medvetna om att detta är en lång process då de rådande maskulina normerna är djupt rotade 

och det fortfarande finns ett stigma kring depression. Desto mer det talas om ämnet och 

bedrivs forskning inom det desto mer kunskap och förståelse för strukturerna kommer vi att 

få. Detta leder förhoppningsvis till att vi som samhälle ifrågasätter strukturerna och lyckas 

bryta dem.   

 

6.4	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Fokusgruppsintervjuerna genererade ett rikt material som vi endast kunnat använda delar av 

för att fånga det väsentliga för just denna uppsats. Genomgående i kodningsprocessen gjorde 

vi intressanta observationer som vi sedan inte hade möjlighet att använda oss av. Bland annat 

iakttog vi att det fanns en del skillnader i hur männen i de olika fokusgrupperna resonerade 

kring ämnet. Inför vidare studier skulle materialet från fokusgruppsintervjuerna därför kunna 
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användas för att jämföra på vilket sätt de olika grupperna skiljde sig åt i hur de uttryckte sig 

kring maskulinitetsnormer och män med depression. En skulle kunna jämföra på basis av 

faktorer som exempelvis ålder, yrke och socioekonomisk bakgrund då vi har uppgifter om 

dessa.  
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Bilagor	  1	  
Intervjuguide 
Tema 1 - Hur ska en man vara? 

•   Vilka förväntningar har omgivningen på män? 

•   Vem är den ideala mannen? 

•   Vilka egenskaper har han? 

•   I vilka situationer kan det innebära en utmaning för en man att uppfylla dessa 

manliga egenskaper? 

•   Vi har läst att det finns 11 normer/egenskaper som generellt brukar förknippas med 

män: att vinna, emotionell kontroll, risktagande, våld, dominans, playboy, överdrivet 

behov att rå om sig själv, att ens arbete får företräde, makt över kvinnor, homofobi samt 

jakten efter status. 

•   Hur förhåller ni er till detta? Känns det bekant? 

•   Vilka egenskaper bör inte en man ha? 

	   

Tema 2 - Männens syn på depression bland män 

•   Vad är det första ni tänker på när vi säger psykisk ohälsa? 

•   Depression kännetecknas av ett antal symptom varav de vanligaste är nedstämdhet, 

likgiltighet, ångest och humörsvängningar samt minskad aptit och viktminskning. 

•   Tror ni att många män känner igen dessa känslor?  

•   Hur tror ni att de här känslorna hanteras av en man? 

•   Vanligaste dödsorsaken bland unga män är självmord, det är dubbelt så många män som 

kvinnor som tar sina liv varje år.  

•   Varför tror ni att det är så många män jämfört med kvinnor som tar sina liv?  

•   Varför tror ni att män söker hjälp i så liten utsträckning eller så pass sent att 

självmord blir den enda utvägen? 

 

Tema 3 - Samhällets föreställningar 

•   Skiljer sig samhällets syn på deprimerade män respektive kvinnor och i så fall, på vilket 

vis? 

•   Vad skulle samhället kunna göra för att vända trenden och få fler män att söka hjälp för 

sin psykiska ohälsa? 
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Bilaga	  2	  
Kodschema 
	  

	  


